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UM JEITO DIFERENTE
Inaugurada em 1985, a Livraria da Vila mudou de mãos

em 2002, foi ampliada, conquistou novos endereços, mas
preserva sua personalidade, seu conceito, que fez e faz a

diferença no mercado livreiron localização privilegiada, a charmosa edificação, o
rico e diversificado acervo, a equipe qualificada

e as inúmeras atividades culturais que abriga são os
elementos que compõem a singularidade da Livraria
da Vila. Uma marca firmada desde sua origem e pre-
servada até hoje, mesmo depois da mudança de pro-
prietário e da expansão dos negócios.

Aberta em 1985, pelo casal Míriam Gouvêa e Aldo
Boschini, entre todos os detalhes que integraram sua
concepção, nenhum parece ter sido em vão. A livra-
ria, por uma conjunção de fatores, digamos, bastante
felizes, pôde, logo em sua inauguração, imprimir um

novo conceito para esse tipo de comércio. De modo que,
rapidamente, tornou-se uma referência e, sem dúvida,
serviu de modelo ou de fonte de inspiração para várias
inovações introduzidas no mercado livreiro nacional.

O diferencial partiu já de suas instalações. Um pré-
dio, de três pavimentos, foi especialmente construído
para abrigar a livraria, ocupando o terreno de uma
antiga casa da Rua Fradique Coutinho, 915, uma das
principais da Vila Madalena, bairro, na época, tido como
reduto de intelectuais e boêmios - perfil caracterizado,
entre as décadas de 1960 e 1970, quando passou a ser
ocupado por estudantes e professores pela proximida-



de com a Universidade de São Paulo (USP) e atraídos
pelos baixos valores de aluguel. Hoje, é um dos mais
badalados da Capital paulista, com intensa vida notur-
na, empreendimentos de alto padrão, pólo de ateliês
de design e grifes "descoladas". O projeto moderno e
despojado que deu interessante solução para a aérea,
incluindo a manutenção de um jardim no fundo do
terreno, no ambiente interno, valorizou a exposição dos
livros ao mesmo tempo em que criou uma atmosfera
agradável para a clientela.

O cuidado com a formação da equipe de vendedo-
res também ficou evidente. O atendimento prestado
demonstrava domínio sobre o que estavam vendendo,
no bom e velho estilo de tradicionais livrarias, já então
menos comuns no cenário paulista. A Livraria da Vila
mostrou, ainda, que a utilização do espaço para eventos
poderia ir além de lançamentos de livros com as simples
sessões de autógrafos, criando uma programação de
apresentações, debates e palestras sobre temas rela-
cionados às obras.

Estes foram os ingredientes que mantiveram o su-
cesso do negócio durante 18 anos, até que, no final de
2002, os fundadores decidiram vendê-la a um grande
interessado em ingressar no mercado livreiro, Samuel
Seibel, empresário que já atuava no varejo, embora
num segmento bem distinto.

De cliente o proprietário

A decisão de tornar-se um livreiro, depois de cerca
de 20 anos partilhando com seu irmão a direção da
empresa da família, a Leo Madeiras - hoje uma rede
de 28 lojas, em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná,
Bahia e Distrito Federal - foi uma nova proposta de
vida. "Decidi sair em busca de um projeto pessoal.
Como sempre fui um grande leitor, um amante de
livros e livrarias, tomei a decisão, perto de completar
50 anos, de que era isso que eu queria fazer na vida,
ter uma livraria".

Essa foi, segundo ele, sua segunda guinada pro-
fissional. Começou sua carreira como jornalista, em
1973, ainda no primeiro ano de faculdade, passando
pelas redações dos jornais Folha de S.Paulo e O Estado
de S. Paulo e da revista Veja, até que em 1982 foi atraído
para realizar um trabalho na empresa de seu pai. "Fui
convidado pelo meu irmão para fazer um jornal para
os clientes da empresa. Nessa época a Leo Madeiras
- fundada em 1943 e comprada pelo meu pai em 1961
e que até 1970 tinha, além dele, dois carregadores - era

uma única loja, bem estruturada, mas pequena para o
setor", contextualiza, complementando que ainda por
um tempo manteve seu emprego na Folha de S.Paulo,
já que seu horário de trabalho no jornal era das 17 às
22 horas. "Comecei a ficar no balcão, atendendo os
clientes, e percebi que gostava de lidar com o público.
Depois, meu irmão fez um convite mais formal para tra-
balhar ali. Discutimos quais seriam minhas atribuições
e o fato é que aos poucos fui assumindo, naturalmente,
a direção comercial e de marketing, e juntos iniciamos,
então, um processo de crescimento".

Em meados de 2002, decidido a dar novos rumos
à atividade profissional, Seibel iniciou uma pesquisa
junto ao mercado para começar seu novo negócio.
"Queria conhecer e conversar com o máximo possível
de pessoas do setor. Daí, visitei vários livreiros, viajei
para alguns lugares para conhecer livrarias. E. como
um antigo freqüentador da Livraria da Vila, tinha esta
como uma referência. Como parte da pesquisa, tive
uma longa conversa com o Aldo".

Até aquele momento, conta, não tinha a intenção de
propor a compra da Livraria da Vila nem mesmo havia
notado qualquer interesse de Boschini em vendê-la.
Contudo, depois de um novo encontro, foi acenada a
possibilidade de um negócio entre eles. "Tive de voltar
a ter uma nova conversa com Aldo, para tirar novas
dúvidas, e, num certo momento, considerei que como
esta livraria batia com o meu conceito, poderia propor
a compra. Coloquei a questão a ele, que reagiu bem,
concordando em conversar a respeito".

A partir daí transcorreram os acertos e negociações
que levaram algumas semanas, até a conclusão da
venda. Um processo que para Seibel foi muito rápido
e intenso, considerando que foram aproximadamente
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cinco meses, desde sua tomada de decisão,
a busca no mercado por informações, até a
efetiva compra.

Ao assumir a Livraria da Vila, em janei-
ro de 2003, a principal preocupação de
Seibel foi transmitir ao público (interno e
externo) e ao mercado que o modelo da
livraria que fez história não seria alterado.
"O primeiro ano, foi para estreitar minha
relação com todo mundo, funcionários,
fornecedores, e, principalmente, com os
clientes. Ficava direto, da hora que abria
até fechar, na frente, no balcão, conver-
sando e me apresentando. Porque, como
a livraria tinha um conceito bem definido,
o receio que existia era de que ela fosse
perder essa identidade, ser transformada
numa livraria comum".

O segundo passo, informa, foi incre-
mentar o que ela já tinha de bom. "Tive a
oportunidade de pegar o imóvel ao lado,
o que permitiu aumentar muito a parte
de CDs e DVDs, e praticamente dobrar a
área de livros, com novas ilhas e pratelei-
ras". Com mais espaço, agora perto de mil
metros quadrados, foi possível reformular
a área do Café e promover o resgate de
outra, destinada à realização de eventos.
"Este foi um dos pontos fortes da mudan-
ça, a reconquista do auditório". Assim a
programação de debates, cursos, palestras
foi revitalizada. "As atividades envolvem temas que
normalmente têm uma relação com a literatura,
como cursos que realizamos sobre romance policial,
filosofia, teatro. Também trazemos, por exemplo,
um psicanalista e um escritor, para um debate sobre
temas atuais, sempre tendo um livro como pano de
fundo", destaca Seibel, reforçando que a livraria
mantém a preocupação de garantir espaço no seu
acervo para novos escritores, pequenas editoras e
artistas independentes.

Por isso, desde que a livraria passou a ter mais e
diversificados títulos de CDs e DVDs, a programação de
eventos passou, ainda, a incluir a apresentação de músi-
cos. "Praticamente toda a semana temos um pocket show
programado. Às vezes, abrimos o espaço para grupos
que ainda nem produziram um CD, mas que são muito
bons e estão esperando uma oportunidade".

Para ele, essas atividades dão um caráter
ao espaço não apenas de livraria, mas de
pólo cultural. "São importantes a nossa
estratégia para reforçar ainda mais uma
marca já muito forte, como é a da Livraria
da Vila. A entrada do cliente na loja para
participar de um curso, um debate ou
pocket show não implica, necessariamente,
numa relação direta de compra. Então, as
pessoas podem até levar um livro ou não
levar nada, mas sabem que têm aqui um
espaço agradável, com uma programação
para diferentes tribos, que podem curtir o
que ela oferece".

Fidelização e novos conquistas

A relação com os clientes, que sempre foi
cuidadosa na Livraria da Vila, ganhou outros
elementos de aproximação, com um con-
junto de ações para cativar os atuais, assim
como trazer de volta os antigos. Entre elas,
indica Seibel, estão a criação de um jornal,
o Vila Cultural, que traz entrevistas com
autores, matérias especiais, notícias sobre
os eventos realizados e a programação do
mês, lançamento de livros e lista dos mais
vendidos; o site www.livrariadavila.com.br;
e a implementação do programa de fide-
lidade "Seu jeito de ler". Por meio de um
cartão exclusivo, o cliente vai acumulando

pontos a cada compra e, ao alcançar um determinado
número, pode trocá-los por livro. "E um resgate muito
rápido e fácil. Já temos mais de 15 mil clientes com o
cartão, algo bem significativo se considerarmos que ele
não é dado simplesmente; o cliente precisa querer".

A lealdade ao conceito original da livraria e todas
essas novidades, que foram agregadas com a adminis-
tração de Samuel Seibel, resultaram no incremento do
negócio, que começa a ganhar novos endereços. Em
maio de 2005, a Livraria da Vila também se instalou
nas duas unidades paulistas da Casa do Saber, centro
de estudos que promove cursos e palestras nas áreas
de História, Filosofia e Arte. A localizada na rua Mario
Ferraz, no bairro dos Jardins, ocupa um espaço de 180
metros quadrados, onde, além da exposição e venda
de livros, também há um Café. "Assim como aqui, lá
trabalhamos com as novidades, carros-chefe das livra-
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rias de maneira geral, em razão do giro rápido, e com
fundo de catálogo, mas a preocupação fundamental
é ter os livros dos cursos realizados na Casa do Saber.
Os professores indicam uma bibliografia, então, nós
temos essa premissa na política do acervo". Já na da
Rua Itambé, no bairro de Higienópolis, uma unidade
menor, a livraria ocupa apenas uma sala. Pela limita-
ção de espaço está ali, praticamente, para atender a
demanda gerada nos cursos.

A expansão das lojas com a marca da Livraria da Vila
não pára por aí. Sem revelar detalhes, Seibel informa
que está programando para daqui a aproximadamente
quatro meses a abertura de uma nova loja de rua e
talvez mais alguma antes da que vai inaugurar no novo
shopping de São Paulo (Cidade Jardim), em 2007, e
onde contará com um espaço destacado. "É uma região
interessante, com potencial de mercado, mas é uma
aposta. Como todo empreendimento novo, existe um
risco", declara, afirmando que apesar da Livraria da
Vila ir para um cenário bem diferente daquele de sua
origem, não perderá sua identidade. "A experiência

na Casa do Saber mostrou que é possível manter o conceito,
desde que o espaço tenha uma preocupação cultural".

Esse shopping, para o qual a livraria foi convidada a ser
uma loja âncora, indica Seibel, será diferenciado frente
aos demais existentes na cidade. "Com menos lojas, sem
praça de alimentação, apenas restaurantes, terá oito salas
de cinema, das quais uma dedicada a filmes europeus. Será
sofisticado, descolado, chique, mas também descontraído.
Estamos dando um novo passo; se terei sucesso, não sei. E
um desafio sob vários pontos de vista, comercial, filosófico
e conceituai. Mas na minha cabeça está claro que é isso que
devo fazer", manifesta, ressaltando que seu objetivo não é
criar uma rede de livrarias, mas estabelecer um mercado
para a Livraria da Vila em dois ou três lugares importantes
na cidade.

Outro plano que quer concretizar é agregar ao acervo de
suas lojas obras importadas. "Neste momento, até por uma
questão física, nunca trabalhamos com livros importados, de
literatura, por exemplo. Mas acho que faz falta. Portanto, que-
remos dispor destes títulos. Existe uma demanda e acho que
não é maior porque, tradicionalmente, não é explorada". •
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