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CARTA AOS LIVREIROS

Prezado Livreiro e Livreira, um Feliz 2022!

              Nesta primeira edição de 2022 do nosso informativo dos lançamentos mensais, queremos abordar dois temas
que serão centrais para nosso mercado neste novo ano que iniciamos.

        Primeiro, uma mensagem de confiança no livro e no mercado editorial. Sabemos que temos enormes desafios
pela frente, que vão muito além da pandemia do Covid. Só para citar alguns, temos que saber como enfrentar a
concentração de mercado, a modernização do modelo de venda B2B e B2C e uma comunicação mais positiva do
papel transformador do livro em qualquer sociedade, especialmente numa sociedade com tanta desinformação
deliberada como a que vivemos hoje.

           Segundo, dizer que esses são os primeiros 9 lançamentos, de um total de 200, que estão programados para
2022. Já no primeiro mês estamos apostando em nomes de peso como Byung-Chul Han, Viktor Frankl, Popper e Boff. 

         Ao longo do ano, teremos novos projetos no Selo Vozes Nobilis, Vozes de Bolso e Vozes. Jung estará presente
com novidades, assim como Pagola e Foucault, só para citar alguns. Vamos contemplar todas as áreas e temas do
nosso catálogo, com autores clássicos e atuais. Desta forma, esperamos contribuir com a diversidade do mercado e
com bons negócios para toda cadeia do livro.

 
Teobaldo Heidemann

Coordenador Nacional de Vendas da Editora Vozes
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A fazenda dos animais

GEORGE  ORWELL

"Lembrem-se sempre de seu dever de inimizade para com o homem e todos
os seus caminhos. Qualquer um que ande com duas pernas é um inimigo. O
que quer que tenha quatro patas ou asas é um amigo. E lembre-se também
que, ao lutar com o homem, não devemos nos assemelhar a ele. Mesmo
quando o tiverem conquistado, não adotem seus vícios. Nenhum animal
nunca deve viver em uma casa, ou dormir em uma casa, ou vestir roupas, ou
beber álcool, ou fumar tabaco, ou tocar no dinheiro, ou engajar-se no
comércio. Todos os hábitos do homem são maus. E, acima de tudo, nenhum
animal deve agir com tirania sobre aqueles que são de sua própria espécie.

Fracos ou fortes, espertos ou simples, nós somos todos irmãos. Nenhum animal
deve matar outro animal. Os animais são todos iguais.” (Trecho da obra)

ISBN: 9786557133644
Dimensões: 18 x 11 x 0,7 
136 Páginas

Leitores do autor;
Leitores da coleção Vozes de Bolso;
Público geral;
Leitores de obras de Política.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Divulgação nas redes sociais;
- Banner para o site;

- Texto de apresentação do coordenador da coleção no site institucional;
- Ação em PDV, varejo Vozes e Livrarias de Experiência, ver projeto na próxima página.

- Autor conhecido;

- O livro é um best seller;
- O assunto abordado no livro é atual;
- Preço acessível.

A fazenda dos animais



AÇÕES  DE  MARKETING :

- Projeto "Livros para ler nas férias!"

1.Objetivo: Trabalhar o selo Vozes de Bolso, que publica grandes obras em conteúdos compactos e de
fácil manuseio para os dias de descanso.

2. Local: Livrarias Vozes, livrarias de experiência, e-commerce, sites e redes sociais.

3. Ações: Destaque nas redes sociais e destaque no PDV através do display e do mini banner.

4. Duração: a validade da campanha será entre os dias 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2022.

5. Descontos + bonificação: Os livreiros poderão oferecer três descontos nos livros do selo, de acordo
com as artes disponíveis (ou solicitadas pelo vendedor). Ao final da campanha, será aplicado 25% de
bonificação sobre o valor líquido. 

A fazenda dos animais
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"O fenômeno do conhecimento humano é, sem dúvida, o maior
milagre do nosso universo. Ele constitui um problema que não
será resolvido tão cedo e estou longe de crer que o presente
volume dê sequer uma pequena contribuição para sua solução.

Mas espero ter ajudado a retomar uma discussão que há três
séculos fica atravancada em preliminares."
(Trecho da obra)

Conhecimento Objetivo

KARL  R .  POPPER

ISBN: 9786557133989
Dimensões: 21 x 13,7 x 2,2 
Páginas: 480

Uma abordagem evolutiva



"O presente texto (Habitar a Terra – Qual o caminho para a
fraternidade universal?) quer abordar as reais possibilidades
de realização da fraternidade universal, proposta por
Francisco de Assis e por Francisco de Roma, e considera os
entraves que a nossa cultura atual apresenta; que, mantida, a
torna impossível."
 (Trecho da obra)

Habitar a Terra

LEONARDO  BOFF

ISBN: 9786557133798
Dimensões: 19,5 x 12 x 0,5 
Páginas: 112

Qual o caminho para a fraternidade universal?



"O trabalho de jardinagem era, para mim, uma meditação silenciosa,

um demorar-se no silêncio. Ele permitia ao tempo se demorar e
exalar. Quanto mais trabalhava no jardim, mais respeito tinha diante
da Terra, de sua beleza encantadora. Nesse meio-tempo, fiquei
profundamente convencido de que a Terra é uma criação divina. O
jardim me levou a essa convicção, sim, à compreensão que se tornou
para mim agora uma certeza, que adquiriu um caráter de evidência.

Evidência significa, originariamente, ver. E eu vi." (Trecho da obra)

Louvor à Terra

BYUNG-CHUL  HAN

ISBN: 9786557133941
Dimensões: 18 x 10,5 x 1,1
216 Páginas

Leitores do autor;
Leitores de filosofia geral;
Leitores de espiritualidade e autoconhecimento;
Psicólogos.

Público-alvo:

Uma viagem ao jardim



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Inclusão de banner na loja virtual e no site institucional;
- E-mail marketing;

- Divulgação nas redes sociais;
- Destaque PDV - varejo Vozes e Livrarias de Experiência, ver projeto na próxima página.

- Autor consolidado no mercado brasileiro com mais de 500 mil exemplares vendidos;
- A proposta da obra - o demorar no jardim (tempo de contemplação) como alternativa a positividade
da sociedade atual (tempo de produção);

- Tendência do momento - cada vez mais pessoas estão cultivando um jardim ou uma horta como forma
de relaxamento e comtemplação.

Louvor à Terra
Uma viagem ao jardim



AÇÕES  DE  MARKETING :

- Projeto Byung-Chul Han

1. Objetivo: lançar o livro do autor Byung-Chul Han com uma sobrecapa que explore os conteúdos que o
filósofo aborda no livro. A ideia é jogar luz ao lançamento, destacando a obra das demais.

2. Local: Livrarias Vozes, livrarias de experiência, e-commerce, sites e redes sociais.

3. Ações: 
- Destaque no PDV: sugerimos a exposição do livro com pilhas e vitrines.
- Destaque nas redes sociais: série de publicações com os conteúdos abordados na sobrecapa.

- Curso: está em andamento a proposta para o lançamento de um curso gratuito com o tradutor Lucas
Machado.

Louvor à Terra
Uma viagem ao jardim



"Esta obra tem como objetivo fornecer uma contribuição para
educadores e, em especial, para psicopedagogos, e para
todos os que se preocupam com a Educação e objetivam uma
melhor experiência de aprendizagem de crianças, jovens e
adultos."
(Trecho da obra)

Psicopedagogia

GISLENE  DE  CAMPOS  OLIVEIRA ,  LUCILA  DIEHL
TOLAINE  FINI ,  EVELY  BORUCHOVITCH  E  ROSELY
PALERMO  BRENELLI  (ORGANIZADORAS)

ISBN: 9786557133811
Dimensões: 23 x 16 x 0,7 
Páginas: 152

Desafios e práticas no contexto educativo
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"“Que há, portanto, realmente conhecimentos a priori já é algo comprovado. Por
certo, há toda uma ciência de meros conceitos puros do entendimento. Mas se
levanta a pergunta: como os conhecimentos a priori são possíveis? A ciência que
responde essa questão se chama Crítica da razão pura. A filosofia transcendental
é a ciência de todos os nossos conhecimentos puros a priori. Normalmente é
denominada ontologia. [...] As principais ciências que pertencem à metafísica são a
ontologia, a cosmologia e a teologia. [...] A ontologia é uma doutrina elementar
pura de todos os nossos conhecimentos a priori. Em outras palavras, ela contém a
soma total de todos os conceitos puros que podemos ter a priori de coisas. A
cosmologia é a consideração do mundo por meio da razão pura. O mundo consiste
no mundo corpóreo ou no mundo da alma. Portanto, a cosmologia contém duas
partes. A primeira poderia ser denominada a ciência da natureza corpórea e a
segunda parte a ciência da natureza pensante. Há, por essa razão, uma doutrina
do corpo e uma doutrina da alma. A física racional [physica rationalis] e a
psicologia racional [psychologie rationalis] são ambas partes principais que
pertencem à cosmologia metafísica geral. – A última ciência metafísica principal é
a teologia racional.” AA XXVIII: 541- 542
 (Trecho da obra)

Lições de metafísica
IMMANUEL  KANT

ISBN: 9786557132142
Dimensões: 21 x 13,7 x 1,7 
Páginas: 384



"Com o volume Religião antiga, uma das principais obras de Karl Kerényi está agora
disponível em nova edição. Ela contém, entre outros, o ensaio “O que é mitologia?”,

central para o pensamento de Kerényi. Como poucos outros estudiosos que lidaram
com religião, Kerényi se acerca de um objeto de uma forma não dogmática, no
intuito de fornecer material para reflexão sobre religião. Com maravilhosa
facilidade, Kerényi nos revela os elementos do religioso em suas manifestações
históricas. Seu principal interesse é apresentar a religião dos gregos e romanos
como um tipo de religião particular, já historicamente realizada, e iluminá-la por
meio de comparações com outras, como o judaísmo e o cristianismo. O estilo de
Kerényi é fascinante até mesmo para leitores não religiosos; na presente coleção
de ensaios, em que cada um varia o tema principal “religião” a seu modo, eles
também serão tocados de uma forma quase mágica pela sensível tradição da
Antiguidade." (Trecho da obra)

Religião antiga
KARL  KERENYI

ISBN: 9786557132760
Dimensões: 23 x 16 x 1,4
312 Páginas

Professores e estudantes dos cursos de pós-graduação de ciências da religião;
Estudiosos em geral do campo das religiões antigas;
Estudiosos e leitores de mitologia;
Junguianos em geral;
Autodidatas e leitores cultos de obras sobre Mitologia e Religião.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Divulgação nas redes sociais;
- Vídeo com Prof. Emerson Sena da UFJF para divulgar a obra;

- Envio de e-mil marketing para junguianos; leitores de teologia; ciências da religião; mitologia; história;

antropologia; filosofia; história.

- O autor é referência no estudo de Mitologia e Religiões antigas;
- Autor é muito utilizado pelos Junguianos;
- Mitologia e religião são temas que interessam a um grupo de leitores bem amplo de vários campos de
conhecimento, como: teologia, ciências da religião, direito, antropologia, sociolofia; filosogia e história;

- Obras de Mitologia também tem atraído leitores cultos em geral.

Religião antiga



"Os textos reproduzidos neste livro, transcrições de três das conferências
ministradas por Viktor Frankl no ano de 1946, têm enorme força e incrível
atualidade. Eles refletem sucintamente o conjunto das ideias desse grande médico e
psicoterapeuta, difundidas, nas décadas seguintes, por meio de inúmeros artigos e
livros. A profundidade com que Viktor Frankl ilumina a conditio humana nesses três
textos não tem igual. É, portanto, extraordinário o mérito da [...]publicação deste
volume do pensamento de Viktor Frankl para o público atual, em especial para os
jovens.” (Trecho da obra)

Sobre o sentido da vida

VIKTOR  E .  FRANKL

ISBN: 9786557133873
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,7
152 Páginas

Leitores do autor, que já vendeu mais de 1 milhão de livros no Brasil. Em Busca de
sentido, seu maior Best Seller, vende mais de 60 mil exemplares a cada ano;
Leitores de autoconhecimento em geral;
Leitores de logoterapia.

Público-alvo:



ARGUMENTOS  DE  VENDA :

AÇÕES  DE  MARKETING :

- Envio de exemplar, com carta de apresentação (dezembro 2021), para todos os funcionários das
unidades e das coordenações, para que tenham contato com o conteúdo da obra e assim façam uma
apresentação qualificada;

- Seminário de apresentação da obra, via GotoMeeting;

- Divulgação nas redes sociais, destacando o autor e o Best Seller "Em busca de sentido";

- Envio de exemplar para influenciadores ligados à logoterapia e Coaching.

- Nome do autor - fundador da logoterapia e conhecido do grande publico pelo seu Best Seller "Em
busca de sentido";

- O formato e a linguagem do texto - de forma fluída, mas profunda, fundamenta o que é o "sentido da
vida" e como podemos buscá-lo.

- Livros sobre "O Sentido da vida" estão sendo muito procurados nestes tempos que vivemos;
- O projeto gráfico da obra é atraente para o leitor de auto conhecimento e psicologia geral.

Sobre o sentido da vida



"Se em Ésquilo o teatro é uma teomorfização e suas personagens são
mais gigantes que seres humanos, uma vez que sua tragédia é um
confronto entre o Hades e o Olimpo; se já em Sófocles, com seu
antropocentrismo, observa-se um certo distanciamento, com os deuses
agindo pela voz dos Oráculos e dos Adivinhos e a Moira como causa
segunda, nota-se, nas peças de Eurípedes uma consciente
dessacralização do mito com uma consequente proletarização da
tragédia. Das trevas de Elêusis de Ésquilo aos píncaros do Olimpo de
Sófocles, a tragédia de Eurípedes desceu para as ruas de Atenas.
Moira, a fatalidade cega de Ésquilo, e Lógos, a razão socrática de
Sófocles, transmutaram-se em Eurípedes em ÉROS, a forçada paixão.

Como diz a própria Medeia, vinte e dois séculos antes de Pascal, o
coração tem razões que a própria razão desconhece (med. 1080)."

(Trecho da obra)

Teatro Grego

JUNITO  DE  SOUZA  BRANDÃO

ISBN: 9788532604514
Dimensões: 21 x 13,7 x 0,7 
Páginas: 152

Tragédia e comédia



CONHEÇA NOSSO CATÁLOGO
COMPLETO NO SITE:

WWW.VOZES.COM.BR

http://vozes.com.br/

