
POR NATALIE CATUOGNO CONSANI

e acordo com pesquisa de
2006 da Fundação Institu-

to de Pesquisas Econômicas (Fipe)
para a Câmara Brasileira do Livro
(CBL), a venda de livros nos super
e hipermercados aumentou 60,8%
em 2005 em relação ao ano anteri-

or. No ano passado, foram vendi-
dos no canal mais de 3,7 milhões
de exemplares, contra 2,3 milhões
do ano anterior.

- Entre 10% e 15% das edito-
ras já fornecem para supermerca-
dos. Assim como nos EUA e na
Europa, a exposição da categoria
no canal cresce ano a ano - expli-

ca Armando Antongini, diretor
executivo da CBL.

A Catavento Distribuidora, que
atende super e hipermercados des-
de 1999, registrou um aumento de
25% nas vendas para o setor nos
últimos 12 meses. Júlio César
Cruz, diretor da empresa, credita a
alta à maior abertura do setor para
a categoria e ao fato de os consu-
midores estarem se habituando a
comprar livros no canal. Segundo
ele, o mix está mais adequado ao
público, o que ajuda a vender mais,
e a categoria migrou da papelaria
para área de entretenimento das lo-
jas, onde ficam os CDs e DVDs,
atraindo os consumidores desses
produtos para os livros.

Para Celso Soldera, sócio da
Distribuidora Pergaminho, é inte-
ressante incluir livros no sorti-
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Lojas menores podem vender livros utilizando pequenos displays
giratórios que ocupam apenas um metro quadrado de espaço

mento para oferecer comodidade
ao cliente, que prefere comprar
tudo em um único local.

MERCADO POUCO
EXPLORADO
No auto-serviço, a venda de livros
ainda está concentrada principal-
mente nas grandes redes. Dos 182
milhões de exemplares comercia-
lizados no ano passado em 13 ca-
nais pesquisados pela CBL/Fipe,
apenas cerca de 2% saíram dos
super e hipermercados.

No entanto, lojas de qualquer
tamanho podem abrir uma seção
de livros, de acordo com Cruz, da
Catavento. Se a loja tiver l m2 dis-
ponível no chão, por exemplo, já
acomoda um display com cerca de
60 títulos. Com o mesmo espaço
na gôndola, pode-se expor a mes-
ma quantidade de títulos, o que já
é um mix razoável.

Para Cruz, os supermercados pe-
quenos são um nicho que deve cres-
cer. Ele também acredita que o ca-
nal será beneficiado pela expansão
de grandes redes internacionais,
como o Wal-Mart, o
que deverá disseminar o
hábito de compra de li-
vros no auto-serviço.

- Ainda não existe
um comprador de li-
vros que vai ao super-
mercado especifica-
mente para essa fina-
lidade. Mas isso deve-
rá acontecer futura-
mente - afirma Cruz.

O diretor da Cataven-

to aposta ainda em um crescimento
de consumo na classe C, o que am-
plia o público para o auto-serviço.

MIX E EXPOSIÇÃO
Para quem compra livros no canal,
preço é um fator determinante. Por
isso, para girar bem, o ideal é tra-
balhar com livros até R$ 20. Isso
não inviabiliza ter no mix títulos
mais caros, principalmente se ou-
tros fatores estimularem o consu-
mo, como no caso de lançamentos
ou best-sellers, como O Código Da
Vinci e a série Harry Potter.

- Para títulos entre R$ 20 e R$
30, as vendas caem um pouco no
auto-serviço. A queda se acentua
ainda mais naqueles que custam
acima de R$ 40 - afirma Cruz.

Para definir o mix ideal, é im-
portante privilegiar o que mais
vende no canal e levar em consi-
deração o perfil do público. As ca-
tegorias com melhor desempenho
são auto-ajuda, desenvolvimento
pessoal, espiritualistas (como es-
píritas, evangélicos, budistas e
hindus, entre outros) e de ficção.

Os infantis também
vendem bem, especi-
almente em lojas me-
nores e de bairro. Isso
porque a mãe vai fazer
a compra de reposição
e acaba levando um li-
vro para o filho. Se-
gundo Arlindo Sasse,
da editora Todolivro,
os infantis também
saem mais nessas lo-
jas em função do pre-
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Os títulos mais vendidos no auto-serviço são os que custam
até R$ 20 e os que pertencem ao segmento de auto-ajuda

ço menor. Breno Lerner, diretor
da Editora Melhoramentos, acres-
centa que livros infantis não de-
veriam faltar no mix.

Como um mix de referência para
o setor em geral, Celso Soldera, da
Pergaminho, sugere 40% de livros
de auto-ajuda, 30% de espiri-
tualistas e 20% de interesse geral.
Os outros 10% ficam a critério do
varejista. Romances de escritores
como Sidney Sheldon e Paulo Coe-
lho representam até 20% das ven-
das. Esse sortimento, no entanto,
pode mudar nas lojas menores
(veja box ao lado).

Convém ficar atento aos livros
de bolso. Segundo Cruz, apesar de
ainda encontrar resistência do con-
sumidor, eles são uma tendência e
têm potencial de aumento de ven-
das. Antes, os títulos clássicos em
formato tradicional vendiam cer-
ca de 400 exemplares por mês no
Brasil todo. Com a chegada de suas
versões de bolso, a venda passou a
ser de 1.500 exemplares por mês.
Esse tipo de produto é 40% mais
barato que o tradicional e cabebem
nos displays giratórios.

Como a compra no auto-servi-
ço é por impulso, é preciso contar
com uma boa exposição. Segun-
do os fornecedores, o setor ainda
precisa melhorar nesse ponto.
Uma dica da Catavento é colocar
as obras em mesas, como fazem
as livrarias. Algumas redes sina-
lizam os mais vendidos nas gôn-
dolas para estimular a compra.

Crossmerchandising é outra al-
ternativa. Como os livros têm temas

variados, é possível realizar expo-
sição casada em várias seções da
loja. Livros infantis, por exemplo,
poderiam ser expostos também com
brinquedos e os de gastronomia pró-
ximos a ingredientes culinários.

AMBIENTAÇÃO
FAVORECE VENDAS
Segundo Cruz, da Catavento, se-
ria possível promover uma tarde de
autógrafos para crianças ou contar
histórias para elas. Ele defende ain-
da uma ambientação diferenciada
na seção para garantir o giro.

- Os hipermercados trabalham
com os 20% de títulos que respon-
dem por 80% das vendas. Mas é
preciso ter boa ambientação para
vender tudo isso - afirma ele.

Soldera, da Pergaminho, suge-
re também expor os livros nos
checkouts. A dica, nesse caso, é
colocar pelo menos dez títulos de
um mesmo segmento que tenha
expressão em vendas, como o de
auto-ajuda, a preço competitivo
no canal. Outra estratégia interes-
sante, segundo ele, é fazer "degus-
tação", ou seja, distribuição de
amostras com um ou dois capítu-
los de um lançamento para agu-
çar a curiosidade dos leitores. •
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Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, ano 37, n. 11, p. 83-86, nov. 2006.




