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Existe um lugar onde os sonhos se concretizam, onde se pode encontrar 
hoje o fantástico mundo do amanhã, onde é possível conviver com um 
universo repleto de vilões implacáveis e heróis superpoderosos, de histórias 
do cotidiano a cenários futuristas. Esse lugar é a Devir.

Nascemos em 1987 para atender leitores de histórias em quadrinhos que 
desejavam acompanhar tudo sobre os seus personagens e revistas 
preferidos. Hoje você encontra, além dos quadrinhos, revistas importadas, 
livros e materiais sobre cinema, arte, desenho, jogos de tabuleiro e RPGs 
mundialmente famosos, com publicações em português.

Fomos responsáveis pela introdução de produtos e conceitos para um 
público que era considerado parte de um “nicho de mercado” muito 
específico, com alcance limitado. Atualmente vivemos um momento em que 
a cultura pop tem alcançado uma dimensão gigantesca e estamos inseridos 
neste contexto desde o início, especializados em diferentes linhas de 
produtos, dando a oportunidade ao público fã de encontrar tudo que gosta - 
de ficção-científica, fantasia e histórias em quadrinhos a jogos de tabuleiro.
Encontrar produtos para esse público e comunicar-se com ele, identificando 
e atendendo suas demandas, é a missão da Devir. Nas páginas que se 
seguem você poderá conhecer as nossas principais linhas de produtos, o 
que há de melhor em termos de jogos e narrativas na atualidade, que vão 
fazer com que sua loja tenha um mix muito mais atrativo. 

QUEM SOMOS?
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Capacitamo-nos a oferecer um leque variado de lançamentos para um 
público de todos os gostos e idades. Hoje, nossa distribuição inclui linhas de 
HQs que podem ser divididas em dois grupos principais:

- Histórias em Quadrinhos produzidas pela Devir, de autores nacionais e 
internacionais, como 300 de Esparta, Sin City, Saga, Incal, Liga 
Extraordinária, Níquel Náusea e muitos outros.

- Histórias em Quadrinhos produzidas por outras editoras brasileiras 
parceiras, como PANINI, JBC, RECORD, CIA DAS LETRAS e muitas outras. 
Todos os grandes lançamentos podem ser solicitados através dos nossos 
sistemas de reservas. São centenas de títulos oferecidos mensalmente, 
como “Turma da Mônica”, “Batman”, “Vingadores”, “X-Men”, “Naruto”,” 
Bleach” e “Death Note”.

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
Em sua linha de HQs, a Devir procura publicar não só o que há de melhor 
em todo mundo, mas também, tem o orgulho de ter em seu catálogo 
títulos de nomes consagrados dos quadrinhos nacionais, ao mesmo tempo 
em que sempre procura dar  oportunidades a novos talentos.

A Devir começou com o objetivo de importar e distribuir revistas de histórias 
em quadrinhos. Hoje, além da distribuição de quadrinhos publicados por 
outras editoras, a Devir possui sua própria linha editorial que publica 
histórias em quadrinhos, livros de RPG, livros de ficção e fantasia, além de 
uma série de projetos especiais. 

Abaixo, vocês poderão conhecer nossas principais linhas de publicações.

PUBLICAÇÕES
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As lojas ainda contam com um sistema de atendimento para reposição de 
edições atrasadas, que têm um catálogo com mais de 9 mil títulos, 
oferecidos mensalmente, através de um sistema exclusivo de captação de 
reservas.

LIVROS DE FICÇÃO E FANTASIA
Nossos produtos dessa linha combinam grandes títulos de sucesso 
internacional com a rica produção do cenário nacional. Nosso catálogo 
inclui livros como O Jogo do Exterminador, de Orson Scott Card, a famosa 
linha de romances de Dragonlance e títulos aclamados como Confissões 
do Inexplicável, de André Carneiro.  
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JOGOS DE MESA
Jogos de mesa (ou estratégia) são um passatempo antigo e clássico, 
praticado por civilizações como a egípcia, a grega e a romana. O 
sucesso dessa forma de entretenimento abrange a sociabilização dos 
participantes na medida em que se comunicam, aprendem e se 
divertem.

Temos títulos das melhores empresas internacionais dedicadas a este 
segmento, que foram indicados e/ou ganharam prêmios como melhores 
jogos do ano em diferentes países. São jogos que estimulam o 
raciocínio, a imaginação, a negociação, a estratégia, e, acima de tudo, 
proporcionando muita diversão. 

Os jogos de mesa podem ter ou não um tabuleiro, ter somente cartas, 
dados, miniaturas ou fichas de personagens e a imaginação, no caso 
dos RPGs.

Trazemos para o Brasil os jogos de tabuleiro mais premiados da Europa!

A maioria dos jogos que publicamos são impressos na Europa ou na 
China, com um padrão de qualidade internacional. Os jogos impressos 
no Brasil são produzidos nas melhores gráficas que conhecemos para 
este tipo de produto.

O mercado de jogos de tabuleiros cresce rapidamente no mundo todo, 
renovando e aumentando o interesse pelos produtos da linha também 
no Brasil. Jogos premiados internacionalmente e as franquias mais 
quentes do momento fazem parte do nosso catálogo: O Hobbit, 
Vingadores vs X-Men, Pathfinder, entre muitos outros.

JOGOS DE TABULEIROS
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ESTAMPAS ILUSTRADAS
(CARD GAMES)
Trabalhamos hoje com as duas principais linhas de estampas ilustradas 
no mercado, Magic: The Gathering e Yu-Gi-Oh!:

RPG é a abreviação do sigla inglesa Roleplaying Game, ou Jogo de 
Interpretação.

O RPG não é necessariamente um jogo, ele é uma brincadeira de contar 
histórias, onde a principal diferença da brincadeira tradicional é que, no 
RPG, os participantes (nos papéis de seus personagens) interferem em 
seu desenvolvimento, transformando-a em uma criação coletiva.

O processo narrativo do RPG pode ser descrito da seguinte maneira: o 
narrador ou mestre (em geral, uma pessoa com mais experiência) cria 
um cenário onde expõe aos participantes uma situação, dizendo a estes 
o que seus respectivos personagens veem e ouvem. Em seguida, eles 
descrevem as atitudes de seus personagens frente à situação exposta, 
dando ao narrador/mestre a oportunidade de determinar o resultado 
das ações. 

Assim, sucessivamente, vai surgindo uma história, contada e vivenciada 
como uma aventura.

Colecionável de estampas ilustradas com mais de 20 anos 
no mercado, possui hoje uma legião de fãs ao redor do 
globo, sendo publicado pela Wizards of the Coast em, 
atualmente, onze idiomas diferentes. Sua estrutura de 
eventos abrange do casual ao profissional, com centenas de 
milhares de participantes registrados, e, inclusive, com um 
brasileiro na galeria dos campeões mundiais!

Colecionável de estampas ilustradas lançado pela Konami 
Entertainement, que deu origem ao Mangá e Animê, além 
de dezenas de outros produtos e jogos. Em 2009, entrou 
para o Guinness como o colecionável de estampas 
ilustradas mais vendido, somando bilhões de cards ao 
redor do mundo. Atuamos como a distribuidora
exclusiva das estampas ilustradas de Yu-Gi-Oh!
para o Brasil e os demais países da
América Latina.

RPG
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O fato do participante estar sempre envolvido em encontrar soluções para 
problemas ou situações circunstanciadas pelo narrador/mestre, estimula o 
raciocínio e aumenta a capacidade de tomar decisões, característica que 
leva muitos educadores a identificar nessa brincadeira uma poderosa 
ferramenta pedagógica.

Assim como com os quadrinhos, a Devir trabalha suas linhas de RPG em 
duas frentes, RPGs produzidos por ela mesma, além dos RPGs produzidos 
por outras editoras, com títulos nacionais e importados.

Entre as marcas mais conhecidas de RPGs no mundo estão D&D Dungeons 
& Dragons, GURPS e Pathfinder. 

Além dos títulos da Devir, nossos clientes têm à disposição títulos de outras 
editoras. 

Estamos sempre buscando novos produtos para que nossos pontos de 
venda possam atender eficientemente as demandas do nosso público.
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ACESSÓRIOS
Com linhas de produtos colecionáveis e jogos de alta qualidade, somos 
também parceiros da Ultra-Pro, líder mundial de acessórios para hobby 
games. Sua linha de produtos inclui protetores para cards, caixas para 
decks, pastas, plásticos protetores para quadrinhos e dezenas de outros 
produtos para cuidar e impedir que suas coleções estraguem.
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Um dos maiores atrativos de nossos produtos é a capacidade reunir em 
torno do mesmo hobby uma multidão de fãs. Aliada à nossa distribuição, 
organizamos e damos suporte a diversos eventos no Brasil, fortalecendo os 
produtos em suas comunidades. Nossas principais ações com eventos são:

O Encontro Internacional de RPG surgiu em 1993 com o propósito de reunir 
os fãs em uma grande celebração, com convidados internacionais, nas 
figuras dos autores dos Best Sellers do segmento. 

Ao longo dos anos, com o seu crescimento, por diversas edições foi 
considerado o segundo maior evento do gênero no mundo.

Com uma programação variada e importantes presenças de influentes 
personalidades no mundo do RPG, o evento propicia aos seus participantes 
momentos de muito entretenimento e de muitas histórias.

Hoje em dia, o EIRPG acontece dentro do evento Anime Friends, que ocorre 
em São Paulo, evento esse que reúne, em seu período de realização, um 
público estimado de 100 mil pessoas.

O Encontro de Lojistas e Fornecedores foi idealizado para aproximar os 
nossos clientes aos que fazem produtos relacionados ao mercado 
Nerd/Geek.

O evento tem a duração de um dia e procura privilegiar a troca de 
experiências através de apresentações de novos produtos, palestras, painéis 
e demonstrações, atividades onde os presentes poderão colocar e avaliar 
suas expectativas em relação ao mercado, reportando boas e más 
experiências, além de apresentarem sugestões e/ou críticas.
 

EVENTOS
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É, também, uma oportunidade de contato direto com o atendimento da 
Devir, podendo conhecer melhor a estrutura de funcionamento da empresa.

Contamos com um setor específico para cuidar de eventos, responsável pelo 
monitoramento das melhores oportunidades, nas quais a Devir e suas lojas 
parceiras possam estar presentes. Isso é importante pelo potencial que tem 
certos eventos, de exposição massiva ao público frequentador de todas as 
nossas linhas de produto. Podendo ocorrer em qualquer parte do país, esses 
eventos podem contar com a presença física da própria Devir, ou estar 
representada por alguma loja em parceria.

A participação da loja em eventos em sua região é importante para a sua 
divulgação e consequente ampliação de seu público consumidor. 
Às lojas que enxergam assim essas oportunidades e gostariam de contar 
com o apoio da Devir, solicitamos que entrem em contato através do e-mail 
eventos@devir.com.br, copiando seu representante de vendas, enviando
detalhes sobre o evento e o que gostaria de demandar a Devir como
forma de apoio.
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Certas linhas de produtos colecionáveis dispõem de uma estrutura de 
eventos como ferramenta de marketing para criar e manter uma 
comunidade de jogadores ativos na loja. E fornecedores como a Wizards, 
Wizkids e Konami, mantêm programas distintos de Organized Play com seus 
kits e benefícios exclusivos.

Para maiores informações, além das listadas abaixo, sobre nossos 
programas de OP, entre em contato pelo op@devir.com.br 

ORGANIZED PLAY (OP)

Mais conhecido como WPN, o Organized Play para Magic: The Gathering 
oferece para as lojas eventos e benefícios distintos, dependendo do nível da 
loja dentro do programa. Lojas no topo do programa, por exemplo, recebem 
eventos especiais e produtos exclusivos para oferecerem um diferencial aos 
seus clientes consumidores.

Para mais informações sobre o WPN, seu funcionamento e cadastramento, 
acesse http://wpn.wizards.com/pt-br/wpn

As lojas OTS, como são conhecidas as lojas que realizam os torneios oficiais 
de Yu-Gi-Oh!, são as lojas que movimentam o circuito de eventos da Konami. 
Assim como em outros programas, a Konami disponibiliza para essas lojas 
kits e eventos exclusivos, um diferencial por manterem em atividade as 
comunidades de jogadores. Eventos de pré-lançamento, Dias de 
Demonstrações e Campeonatos Regionais são apenas alguns dos eventos 
disponíveis para as OTSs.

Confira tudo que o programa OTS tem a oferecer acessando 
http://www.yugioh-card.com/lat-am/pt/events/organizedplay.html
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Essas estruturas geralmente são baseadas em eventos pontuais, 
campeonatos nacionais e respectivos torneios classificatórios, que 
culminam em um grande campeonato mundial.

Carcassonne é um exemplo desses jogos para o qual damos todo o suporte 
a uma estrutura de eventos competitivos e estão nos planos disponibilizar 
muitos outros OPs para nossa linha de jogos de tabuleiro. 

WizKids Event System é o jeito ideal para as lojas e jogadores participarem 
de todos os eventos disponíveis da WizKids.

O WES trabalha integrando lojas e jogadores com um sistema de conquistas 
e permitindo à loja criar um perfil para divulgar seus eventos, criar sua base 
de participantes e ter acesso a kits exclusivos para as linhas Dicemasters, 
Heroclix e Attack Wing.

Maiores informações sobre o programa de eventos da Wizkids podem ser 
encontradas em http://www.wizkidseventsystem.com

Uma tradição no mercado Europeu, alguns jogos de tabuleiro também 
dispõem de uma estrutura de eventos para todos os tipos de jogadores, do 
mais apaixonado à família inteira.
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PROCEDIMENTOS E
POLÍTICAS EM GERAL

O cadastramento de qualquer comprador, pessoa jurídica ou física (este, se 
compra pela internet), com dados válidos e precisos, é necessário desde o 
advento da NF-e. As informações são confrontadas pela Secretaria da 
Fazenda e qualquer inconsistência pode levar à rejeição da nota fiscal.

Dessa forma, é preciso o envio de um dos três documentos abaixo e o 
preenchimento do anexo ficha cadastral:

- Cópia do documento de Inscrição Estadual (DECA, CADESP...) 
- Microempreendedor Individual.
- Cópia da ultima alteração do contrato social.

Observações:

Além de querermos conhecer as lojas de nossos parceiros, as fotos do 
estabelecimento também são demandas de alguns fornecedores, como a 
Wizards of the Coast, que exige as fotos para comprovação de loja física. Por 
contrato, os distribuidores da Wizards podem fornecer os produtos da linha 
Magic: The Gathering e D&D somente para lojas físicas.

O balanço e/ou faturamento dos últimos 12 meses não são obrigatórios. 
Todavia, na falta dessas informações, a concessão de limite de crédito será 
determinada levando em conta a o capital social declarado, não sendo 
nunca superior a R$ 2.000,00.

Os limites de crédito são revistos periodicamente e se baseiam na história 
de compras da loja com a Devir.

Responsável pelo cadastramento: cadastro@devir.com.br 

CADASTRO



16

Todas as vendas são finais e não permitem devolução!

Cadastro aprovado, um representante do departamento de vendas será
designado para o atendimento da conta.
Cadastro aprovado, um representante do departamento de vendas será
designado para o atendimento da conta.

POLÍTICA COMERCIAL

Como Reservar e Comprar

Disponibilizamos aos nossos clientes alguns canais de como podem fazer 
reservas e pedidos dos nossos produtos em estoque.

1. Através de contato com o representante de vendas designado por e-mail 
ou telefone;
2. Pelas campanhas de reservas disponibilizadas todo mês;
3. E também pelo site J4B, nosso site de reservas e campanhas semanais: 
www.distribuidora.devir.com.br; anexo J4B

As reservas nas Campanhas podem ser reajustas até o pedido ser 
processado. Uma vez que o pedido processado, não é possível que seja 
alterado;

Pedidos feitos através do J4B não podem ser alterados ou cancelados.

Por padrão, todos os pedidos são compras sem direito à devolução.

Política de Descontos

Publicações (HQs, livros, RPGs, etc.) produzidos pelas Devir:
50% de desconto no lançamento. Os descontos são aplicados sobre o preço 
sugerido;

40% de desconto para títulos de catálogo (lançados há pelo menos um mês);

Publicações (HQs, livros, RPGs, etc.) de outras editoras nacionais:
35% de desconto para lançamentos e novidades;

30% de desconto para pedidos de reposição;
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Publicações (HQs, livros, RPGs, etc.) produzidas por editoras estrangeiras, 
importadas e distribuídas pela Devir.:

30% de desconto para todos os títulos;

Card Games
30% de desconto base em todos os produtos de card games:

Desconto Magic: The Gathering:
     30% para lojas que não são WPN;
     31% para lojas WPN Gateway;
     32% para lojas WPN Core;
     34% para lojas WPN Advanced;
     +1% para lojas que são também OTS.

Desconto Yu-Gi-Oh!:
     30% para lojas não OTS
     34% para lojas OTS;
     +1% para lojas também WPN.

Jogos e Acessórios
Diferente do que acontece no caso das publicações e card games, as listas 
de preços de jogos de tabuleiro não possuem desconto e já trazem o preço 
liquido, o preço que a loja pagará pelo jogo e pelos produtos. O preço final 
destinado ao consumidor é de escolha da loja.

Condições de Pagamento
     Desconto adicional de 3% nos pagamentos à vista (sobre o valor final do 
produto, já calculados todos os demais descontos) – Este desconto não se 
aplica se o cliente tiver pendências financeiras;
     À prazo: 30 dias, ou 21/28/35 dias (divisão da duplicata em três         
vencimentos).

Faturamento mínimo: R$200,00 por parcela.

Frete

Uma prática quase universal na área do comércio é que o custo do 
transporte da mercadoria é pago pelo comprador. Portanto, o transportador 
é RESPONSABILIDADE do comprador, pois é ele quem arcará com esta 
despesa.

;
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Frete pago pela Devir 
O frete poderá correr por conta da Devir, no todo, ou em parte, nos 
seguintes casos:

a. Nos pedidos de Magic e Yu-Gi-Oh, exclusivamente; ou
b. 50% do valor do pedido for composto de Magic e YGO; ou
c. Com cobrança de R$ 20,00 de frete e manuseio, se no pedido, pelo 
menos 50% do valor seja composto por livros e HQ´s EDITADOS pela Devir, 
mais Magic e/ou YGO; ou
d. Para lojas fora do Estado de São Paulo, crédito de até 5% do valor total 
dos pedidos de Jogos de Tabuleiros, Jogos de Miniaturas e Acessórios.

Nos casos de Frete Pago, a escolha do transportador é de competência da 
Devir, que informará o prazo de entrega. Se este não estiver de acordo com 
as necessidades da loja, esta poderá abrir mão do frete pago, indicando um 
transportador de sua livre escolha e assumindo a responsabilidade por essa 
despesa.

Entregas de material são realizadas em horário comercial de segunda a 
sexta-feira.

Política de Troca

Segundo a lei do Consumidor:

- O cliente que comprou o produto numa loja física tem 90 dias para solicitar 
a troca de um produto em caso de defeito (bens duráveis), a contar da data 
da nota fiscal;

- Ao se dirigir à loja (com a nota fiscal), a loja tem, por sua vez, 30 dias para 
resolver o problema do cliente, seja trocando o produto por um novo, ou, em 
caso de impossibilidade da troca por falta de estoque ou por defeito em toda 
a linha, por exemplo, o cliente poderá escolher entre um outro produto no 
mesmo valor ou o reembolso pelo valor pago;

- Sendo assim, ao receber um produto com defeito de um cliente, nesse 
período a loja entra em contato com a Devir, devolve o produto completo 
(com nota fiscal de devolução);

- A Devir enviará um novo produto para que seja entregue ao cliente;
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- Caso não tenhamos mais o produto em estoque, ou todos estejam com o 
mesmo problema, impossibilitando a troca, podemos enviar um outro 
produto no mesmo valor ou a Devir dará o valor em crédito ao lojista, a ser 
descontado numa próxima compra;

IMPORTANTE: SE A LOJA JÁ TIVER UM PRODUTO NOVO EM SEU 
ESTOQUE, PODE TROCAR NA HORA PARA O CLIENTE, SE PREFERIR. 
NESSA SITUAÇÃO, SEGUE-SE O MESMO PROCEDIMENTO, NOS DEVOLVA 
O PRODUTO COM DEFEITO QUE UM NOVO SERÁ ENVIADO, OU O 
CRÉDITO SERÁ CONCEDIDO.

É da responsabilidade do cliente o controle do vencimento das duplicatas. 
Em caso de não recebimento de boletos de cobrança no prazo 
pré-estabelecido de dias. Quando for esta a forma de pagamento, o cliente 
deverá entrar em contato com o nosso departamento financeiro 
(financeiro@devir.com.br), solicitando envio de 2ª via do boleto. 

Em caso de não pagamento, as duplicatas estarão sujeitas a protestos e ao 
consequente apontamento PEFIN no SERASA, em três dias após seu 
vencimento.

Como funciona: 
O cliente efetua sua compra e a mercadoria será enviada com a DANFE.

Cinco a dez dias depois da data da compra, deverá receber pelo correio o 
respectivo boleto para pagamento. ATENÇÃO: as empresas que possuem 
DDA (débito direto autorizado) não recebem o boleto impresso via correio. 
Elas têm de consultar o DDA.

O que o cliente deve fazer quando não recebe o boleto dentro desse prazo:

1. Se o boleto estiver dentro do vencimento:
De posse da Danfe, entrar em contato com o nosso departamento financeiro 
e falar com o responsável pelo setor.
Telefone (11) 2127-8787
e-mail: faturamento@devir.com.br 

Cobrança

As mercadorias são expedidas acompanhadas da respectiva DANFE 
(Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica), SEMPRE. 

POLÍTICA COMERCIAL
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Evitar ligar no dia do vencimento, pois poderá ocorrer atraso na obtenção da 
2ª via, gerando, consequentemente, boleto com multa e juros. 

2. Se o cliente deixou de pagar no vencimento, mas possui o boleto:
       2.1. Se for o boleto for do mesmo Banco onde vai efetuar o pagamento, 
não é necessário solicitar 2ª via ao nosso departamento financeiro, basta 
acessar o site do Banco e atualizar o boleto para aquela data para poder 
fazer o pagamento.
       2.2. Se se tratar de um boleto de outro banco, é preciso solicitar a 2ª via 
ao financeiro da Devir.

3. Se a duplicata estiver em protesto, será necessário aguardar o 
instrumento do cartório para poder fazer a devida quitação do débito. O 
envio desse instrumento por parte do cartório poderá demorar e não há 
nada que a Devir possa fazer para acelerar o processo. 

Inadimplência

Os clientes que tiverem duplicatas vencidas são considerados 
inadimplentes, observando que, para eles:

O acesso a alguns canais de compra e reserva são suspensos;

Para que reservas sejam consideradas, o estabelecimento deve estar em dia 
com os pagamentos;

A atualização de pendências financeiras pode levar até 48 horas após a 
confirmação do pagamento. 

AMBIENTE ONLINE
Nós estamos também presentes no mundo virtual, através dos nossos sites 
e perfis nas redes sociais. Assim, conseguimos estar tão próximos quanto 
possível para atendermos as necessidades de nossos clientes.

J4B
www.distribuidora.devir.com.br

Site
www.devir.com.br

Como Reservar e Comprar

Disponibilizamos aos nossos clientes alguns canais de como podem fazer 
reservas e pedidos dos nossos produtos em estoque.

1. Através de contato com o representante de vendas designado por e-mail 
ou telefone;
2. Pelas campanhas de reservas disponibilizadas todo mês;
3. E também pelo site J4B, nosso site de reservas e campanhas semanais: 
www.distribuidora.devir.com.br; anexo J4B

As reservas nas Campanhas podem ser reajustas até o pedido ser 
processado. Uma vez que o pedido processado, não é possível que seja 
alterado;

Pedidos feitos através do J4B não podem ser alterados ou cancelados.

Por padrão, todos os pedidos são compras sem direito à devolução.

Política de Descontos

Publicações (HQs, livros, RPGs, etc.) produzidos pelas Devir:
50% de desconto no lançamento. Os descontos são aplicados sobre o preço 
sugerido;

40% de desconto para títulos de catálogo (lançados há pelo menos um mês);

Publicações (HQs, livros, RPGs, etc.) de outras editoras nacionais:
35% de desconto para lançamentos e novidades;

30% de desconto para pedidos de reposição;
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Comercial: vendas@devir.com.br

Financeiro:  financeiro@devir.com.br

Cadastro:  katia@devir.com.br (ou cadastro@devir.com.br sugerido)

Eventos: eventos@devir.com.br

Organized Play: op@devir.com.br

SAC: sac@devir.com.br

Imprensa:  imprensa@devir.com.br

Redes Sociais
Facebook - facebook.com/DevirBrasil

Twitter - twitter.com/devirbrasil
Instagram - instagram.com/devirbrasil

Contatos:
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Anexo J4B

J4B
É um sistema de captação de reservas usado para a distribuição de livros e 
revistas produzidos por outras editoras brasileiras e distribuídas pelas Devir 
A DEVIR distribui livros das principais editoras de quadrinhos do país: Panini, 
JBC, Mythos, Nova Sampa, Jambô, entre muitas outras. 

Estas editoras nos informam regularmente seus lançamentos e o que está 
disponível em seus estoques. 

Estas informações são colocadas em um site de acesso exclusivo às lojas, 
que também informa uma data limite para que o lojista possa concluir a sua 
reserva. 

Depois de expirado esse prazo informado, não será possível fazer qualquer 
reserva, até que outra lista seja aberta. 

Terminado esse prazo, estes pedidos são consolidados e mandados para as 
editoras, que nos enviam exatamente a quantidade de exemplares pedida. 
Não trabalhamos com estoque para envio imediato de produtos (com 
exceção dos produtos com selo Devir), somente por encomenda. 
Todas as lojas cadastradas são avisadas por e-mail quando há uma nova lista 
no ar, mas visitas regulares ao site também são importantes, para ninguém 
perder nenhum prazo! 

Trabalhamos com 3 tipos de listas: 
Lançamentos Mensais 
(reserva feita até 2 meses antes do lançamento do produto): lista mensal 
com todos os lançamentos de quadrinhos regulares. Nem todos os produtos 
serão despachados no mesmo dia, pois as datas de lançamento são 
diferentes e dependem de cada editora. Pode acontecer de haver atrasos. 
Repartes Extras 
(lançamento de produtos que não foram informados na lista mensal regular): 
algumas vezes as editoras nos informam sobre um lançamento que não 
estava relacionado na lista mensal. Quando isso acontece, temos que enviar 
a elas a quantidade de exemplares encomendada num prazo um pouco 
menor. A entrega desses produtos extras também depende das editoras, 
não temos como informar datas precisas.

A Devir não aceita devolução de material de outras editoras. Portanto, 
certifique-se que pediu a quantidade correta antes de fechar o pedido;
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SOBRE OS PEDIDOS: 
Quando terminar de registrar na lista a quantidade que deseja encomendar, 
verifique se realmente fechou o pedido. Para ter certeza disso, o sistema 
gerará um número de controle. Se você não consegue ver este esse número, 
seu pedido não foi fechado;

Pedidos que não estiverem fechados e com o número de controle gerado, 
serão desconsiderados.

Pedidos já fechados, não poderão ser alterados.

Na dúvida, acesse o site, faça o login, clique em Lista de Reservas. 

As listas que já tiverem um número, o pedido foi fechado normalmente; 
As listas com a palavra Vencida, o prazo para esta lista já terminou e você 
não fez pedido daquele material;

A lista que tem uma data quer dizer que ela ainda está em aberto para fazer 
encomendas. 

Acessando uma lista específica, note-se que há uma opção acima: Ver 
Reservas. Clicando nela, você verifica os itens que encomendou para a lista 
que está acessando. 

Todas essas instruções também se encontram no site: 
www.distribuidora.devir.com.br

REGISTRO
Para se registrar, acesse ao site www.distribuidora.devir.com.br e clique em 
“REGISTRO”.

Preencha seu cadastro com as informações da sua empresa, clique em 
concluir. Depois de concluído o registro, envie a documentação solicitada 
para análise, com prazo em torno de 03 (três) dias úteis para aprovação.
Após aprovação, um vendedor será designado para você e entrará em 
contato. Nesta ocasião, solicite a liberação de acesso no site! 
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Preencha seu cadastro com as informações da sua empresa, clique em 
concluir. Depois de concluído o registro, envie a documentação solicitada 
para análise, com prazo em torno de 03 (três) dias úteis para aprovação.
Após aprovação, um vendedor será designado para você e entrará em 
contato. Nesta ocasião, solicite a liberação de acesso no site!

PRIMEIRO ACESSO

No site www.distribuidora.devir.com.br, acesse o espaço exclusivo para 
reservas com seu login e senha:
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ACESSANDO AS LISTAS DE RESERVA
Após o login efetuado e feito o aceite do acordo, navegue pelas Listas de 
Reservas conforme indicado abaixo:

Ao acessar as LISTAS DE RESERVAS, você terá acesso a todas as listas 
oferecidas (ativas e vencidas). 

AS RESERVAS 

1. Reserva de Lançamentos: Através dessas listas é possível efetuar suas 
reservas dos principais lançamentos de quadrinhos. São duas listas: 
a. Reparte Mensal: Os principais lançamentos do mês das principais 
editoras.

Ao acessar o site pela primeira vez, leia as Principais Regras do Acordo de 
Distribuição* para poder navegar pelo site. Não deixe de ler as regras 
completas antes de aceitar o nosso acordo de distribuição, sua entrada no 
site depende dessa anuência.
 
*as regras completas estão disponíveis no site
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b. Reparte Extras: Lançamentos de produtos que não foram informados na 
lista mensal regular ou promoções especiais. 

2. Reserva de Reposição: Nessa lista são oferecidos os títulos informados 
como disponíveis pelas editoras e produtos da Devir em estoque.

3. Reparte Semanal Devir: composta de três listas (DEVIR, JOGOS e 
CARDS), toda quarta-feira a lista fica disponível para reserva com os 
produtos exclusivos da Devir.

LISTAS ATIVAS

As listas ativas são as listas que ainda recebem pedidos. Elas têm data e 
hora de vencimento e sempre estão no topo da Lista:

PEDIDO FECHADO

Quando o pedido for finalizado, o número do pedido aparecerá ao lado da 
lista:
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CONSULTAS

Você pode, a qualquer momento, consultar o seu histórico de Pedidos 
Fechados e de Pedidos Disponibilizados:

Aqui você poderá consultar os itens RESERVADOS, ou seja, os pedidos que 
já foram fechados e os itens DISPONIBILIZADOS para retirada ou envio.

Caso queira acessar o pedido de alguma lista específica, selecione a lista 
deseja e acesse pelo link “Ver Reservas” no topo da página:
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Anexo Yu-gi-oh!

Yu-Gi-Oh! Estampas Ilustradas é um produto dinâmico. Atualmente seus 
lançamentos são periódicos e podem ser divididos em seis categorias 
principais.

 São elas:

• Boosters
• Decks
• Edições Especiais
• Latas colecionáveis
• Acessórios
• Outros

Vamos conhecer um pouco mais sobre cada categoria com exemplos do que 
foi lançado em 2014 e no final veremos uma lista com alguns dos produtos 
que nos esperam em 2015.

BOOSTERS

Os boosters podem ser divididos em três categorias não oficiais, que são os 
boosters básicos, os boosters especiais e os exclusivos.

Os boosters básicos são lançados 4 vezes ao ano em períodos 
pré-determinados. São 9 estampas em cada pacote e estas coleções 
determinam o rumo dos torneios Regionais, Nacionais, Continentais e o 
Mundial.

Estas coleções têm o objetivo de trazer novos cards para os colecionadores 
e duelistas que podem usá-los para gerar novos decks ou dar suporte aos 
antigos.

Em 2015 esperamos ter: 
• Maio – Crossover Souls (nome oficial ainda não divulgado)
• Agosto – (nome oficial ainda não divulgado)
• Novembro – (nome oficial ainda não divulgado)

Os boosters especiais são lançados ao longo do ano. São criados para um 
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momento especial, para ajudar novos colecionadores e duelistas, dar a 
oportunidade de se conseguir cards difíceis e relançamentos entre outras 
comemorações. A quantidade de cards varia de coleção para coleção.
Os boosters exclusivos são criados especialmente para as lojas OTS e 
servem para eventos na loja. Sua venda é proibida, já que apenas os 
duelistas que participarem dos eventos oficiais podem recebê-los.

A loja cobra uma taxa de inscrição em cada evento e os duelistas que foram 
ao evento ou mesmo à liga da loja recebem como prêmio de participação os 
boosters exclusivos.

Em 2015 esperamos a continuação dos boosters Pacote Astral e muitas 
novidades exclusivas para as lojas OTS.

DECKS

Os decks possuem duas categorias que definem o público ao qual são 
direcionados:

DECK INICIAL

Este é o deck voltado aos iniciantes e seus cards atendem às necessidades 
de quem está começando com uma vantagem: cards exclusivos que 
incentivam o colecionismo não só por iniciantes, mas também por duelistas 
veteranos em busca de novos cards e estratégias.

São lançados uma vez ao ano e, com raras exceções, trata-se de coleções 
temáticas:

Os decks iniciais são lançados no período das férias americanas, entre junho 
e julho.

DECK ESTRUTURAL

Os decks Estruturais são decks temáticos envolvendo algum tipo de monstro 
ou estratégia. São decks para duelistas mais experientes que estão em 
busca de novos desafios ou que querem completar suas estratégias e decks 
com os cards de determinados temas.

Em média são lançados 3 decks temáticos por ano.
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EDIÇÕES ESPECIAIS
As edições especiais são uma forma dos duelistas obterem cards e boosters 
de várias coleções com um adicional a mais: cards promocionais e, em 
alguns casos, acessórios.

Possuem formatos diferenciados por suas categorias. Em 2014 o formato 
utilizado foi o EDIÇÃO DE LUXO e, no fim, iniciou-se a versão SUPER 
EDIÇÃO ESPECIAL. 

Cada Edição de Luxo contém 9 Pacotes da coleção tema, uma prévia 
metalizada de 2 estampas da próxima coleção, uma versão metalizada de 2 
Estampas Comuns da coleção tema, 1 Pacote com 50 protetores 
promocionais e 1 Guia do Iniciante.

Cada SUPER EDIÇÃO ESPECIAL possui 3 boosters da coleção tema e uma 
estampa na raridade Super Rara que compõe a coleção.

LATAS COLECIONÁVEIS

As latas colecionáveis são um produto especial para colecionadores, fãs dos 
cards e duelistas. Em cada formato uma característica nunca muda: a 
embalagem feita de lata que serve para guardar e acomodar cards, coleções 
e decks.

Em 2014 o formato MEGA LATA mostrou-se um estrondoso sucesso. Ao 
invés dos boosters convencionais (como em edições anteriores) cada MEGA 
LATA contém 3 MEGA PACKS exclusivos para as latas e 3 cards variantes 
exclusivos para as latas.

ACESSÓRIOS

A linha Yu-Gi-Oh! ainda oferece aos seus duelistas uma série de acessórios 
que, além de protegerem seus cards e suas coleções, são feitos com 
material durável e possuem incríveis estampas com os personagens 
principais e/ou os monstros dos temas mais recentes. Estão divididos em 3 
categorias: Sleeves, Deck Box e Portfólios.

SLEEVES

Os sleeves são os plásticos protetores individuais, cada pacote contém de 
50 a 70 protetores, que são permitidos oficialmente em torneios, oferecem 
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proteção aos seus cards e ainda possuem estampas exclusivas com 
monstros e personagens da série.

DECK BOX

As Deck Box são caixas protetoras para seus decks (conjunto de cards 
usados num duelo) seu modelo é o duplo com fechamento magnético e 
divisórias internas.

PORTIFÓLIOS

Os portfolios são as pastas que acomodam os cards das coleções e cards de 
troca. Em dois tamanhos diferentes, 4 ou 9 bolsos, estas pastas já possuem 
um número fixo de plásticos e permitem ao fã não só valorizar sua coleção, 
como organizar seus cards.




