
O cenário cada vez mais competitivo não deixa dúvidas:
para crescer em qualquer ramo de atividade, hoje, é
preciso, antes, aparecer. A regra vale para qualquer

mercado, inclusive para o editorial. Com esta idéia na
cabeça e um conjunto de ferramentas de marketing nas

mãos, alguns editores e livreiros brasileiros vêm colocando
o livro na mira do consumidor e ampliando de maneira

consistente o seu volume de vendas

urante muito tempo - e ainda
hoje, para os mais conservado-

res - a idéia de utilizar ferramen-
tas de marketing para divulgar e,
conseqüentemente, vender mais
livros soou quase como sacrilégio.
O máximo que se permitia era uma
capa bem produzida, uma resenha
nos cadernos de cultura de jornais
e revistas e um display no meio
da livraria. Qualquer esforço que
envolvesse ações arrojadas de publi-
cidade, merchariãising e promoção
no ponto-de-venda era rechaçado
com um argumento definitivo: item
de natureza tão nobre dispensa
apresentações.

Ledo engano, diz categórico
Edgard J. C. Menezes, professor
de Marketing e Estratégia da Uni-
versidade Presbiteriana Macken-
zie e diretor da DPA Consultoria:
"Não existe setor que envolva o
atendimento de qualquer necessi-

dade humana que dispense a ação
do marketing. Enquanto ciência é
tão importante que serve até para
quem não quer vender". Na opi-
nião do professor, autor de dois li-
vros sobre o assunto, se há um setor
que precisa de marketing este é o
editorial. As razões são muitas, e
entre elas, destaca os números que
a indústria livreira movimentou em
2005, quando foram lançados cer-
ca de 3,4 mil títulos por mês, entre
novos e reedições, segundo a Pes-
quisa de Produção e Vendas do Se-
tor Editorial Brasileiro — CBL/Snel.
"Diante destes dados, diria que este
mercado precisa desesperadamen-
te do marketing."

Para Christopher Montenegro,
professor da Fundação Getúlio Var-
gas do Rio de Janeiro e sócio da POP
Marketing, empresa especializada
em trade marketing, o cenário da in-
dústria editorial é muito semelhante



ao de outros setores, como o alimen-
tício. "Outro dia perguntei a alguns
executivos de marketing se eram ca-
pazes de listar cinco lançamentos da
indústria brasileira de alimentos nos
últimos 30 dias. Não conseguiram
citar um sequer, simplesmente por-
que a quantidade de novos produtos
é absurda. Capturar-o consumidor
com esses lançamentos está cada vez
mais difícil. Por analogia, é possível
dizer que acontece a mesma coisa
com os livros." Ele pondera que
há, contudo, uma diferença capital
entre os dois mercados: "A indústria
alimentícia descobriu há muito tem-
po o poder do marketing".

Paulatinamente, esta visão sobre
o que as ações de comunicação
podem representar para o desenvol-
vimento do setor editorial começa

a mudar. O movimento ainda é
pequeno e relativamente recente,
mas, a exemplo do que fazem, há
muito tempo, editores e livreiros de
outros países, alguns brasileiros já
perceberam que para crescer é pre-
ciso, primeiro, aparecer. Superando
velhos tabus, profissionalizando as
ações e entendendo o comporta-
mento dos seus consumidores, estão
conseguindo chamar a atenção para
seus títulos e suas livrarias e, o mais
importante, melhorando seu desem-
penho comercial.

Na frente editorial, Sextante e
Ediouro vêm apostando em estra-
tégias de marketing como diferen-
cial competitivo. Não por acaso, as
obras lançadas pelas duas editoras
são assíduas freqüentadoras de
praticamente todas as listas de livros
mais vendidos.

Na Sextante, as ações de comuni-
cação das obras são tão importantes



quanto a escolha dos títulos que
serão editados e o acabamento das
obras. "Todos os livros, indepen-
dente do potencial que enxergamos
neles, têm um plano de divulgação.
Pode ser um plano pequeno, médio
ou grande. Se for uma ação mais
básica terá, no mínimo, um anúncio
em jornal", informa o editor Tomás
da Veiga Pereira, segundo quem esta
postura permeia o trabalho da edi-
tora desde sua fundação, em 1998.
"Isso nos permite tomar as decisões
frente ao universo de publicações
existentes. Ao lançar o título com
um plano de divulgação é como se
disséssemos a todos os integrantes
do negócio editorial que nós nos
comprometemos com o seu suces-
so", acentua Pereira, informando
que o investimento da Sextante em
ações de marketing é da ordem de
um milhão de reais ao ano.

Em agosto passado, ao contra-
tar Lula Vieira para a Diretoria de
Marketing Corporativo do grupo, a
Ediouro mostrou que estava disposta
a alterar seu modelo de comunica-
ção. "Infelizmente, hoje, no País,

marketing virou sinônimo de empu-
Ihação. O que é um absurdo, porque,
na verdade, trata-se de uma ferramen-
ta imprescindível para pensar no posi-
cionamento de um produto", aponta
o premiado publicitário.

Nesse, sentido, informa Vieira, a
editora está traçando, como estra-
tégia de longo prazo, uma política
de divulgação para o livro e sua
colocação no mercado, que envol-
ve todas as obras em lançamento,
indistintamente. Todas elas têm um
plano de comunicação que vai muito
além da assessoria de imprensa e
cuja abrangência depende da ex-
pectativa de desempenho comercial.

"Pode ser apenas um
anúncio em jornal
ou uma campanha
publicitária mais
ampla, que envolva
inclusive a mídia

eletrônica. De qual-
quer maneira, nenhum

título é lançado sem al-
guma ação de divulgação",

assegura o publicitário. E, con-
cordando com Pereira, diz: "Isso

significa que os líderes do segmento
varejista, livreiros e distribuidores,
têm na editora um parceiro de ne-
gócios comprometido com o suces-
so comercial dos seus títulos".

Principal canal de escoamento
da produção editorial, as livrarias
também começam a estabelecer
novas relações com as editoras,
no que diz respeito às ações de
marketing. Com o objetivo de incre-
mentar as vendas, vêm utilizando fer-
ramentas que ampliam a visibilidade
dos livros nos espaços das lojas.

Renato Scolamieri, gerente de
Novos Projetos da Laselva, maior
rede de livrarias em aeroportos do
País, diz que há cinco anos adotou,
pioneiramente, um modelo de
comunicação que concilia os inte-
resses da empresa e dos editores,
com resultados significativos para
os dois lados. "Adaptamos para a
livraria ações de merchandising e de
promoçãojá consagradas em outros
segmentos do varejo, como os su-
permercados", diz o gerente.

Ele pondera que esta prática,
muito comum em livrarias do Ex-
terior, tem sido decisiva para con-
tornar a crônica falta de recursos



para investimentos em publicidade
vivida pelo setor. "No Brasil, é um
círculo vicioso: em função das baixas
tiragens, não se gera receita sufi-
ciente para que um percentual seja
destinado às ações de publicidade,
e, conseqüentemente, o livro não
é divulgado como deveria", analisa
Scolamieri, para quem o modelo
da Laselva significou uma quebra
de paradigma. "Essas ações geram
receita extra para a rede, mas dentro
do tamanho do bolso das editoras",
observa o gerente, informando que
a Laselva oferece várias soluções de
marketing, a maioria tailormade (sob
medida), envolvendo todas as ferra-
mentas de merchandising, de displays
de balcão e de ponta de gôndola,
a backlight, córner, adesivo de piso,
ações promocionais de compre e
ganhe e promotora dentro da loja.

O modelo da Laselva, ressalta
Scolamieri, obedece a uma série
de regras que garantem sua trans-
parência. "Antes, todos deixavam os
editores colocar displays nas lojas,
e todo mundo achava que isso era
fazer merchandising. Nós mudamos
essa lógica. Agora, na Laselva,
display ou qualquer outra ferra-
menta de marketing tem um valor.

Os editores continuam colocando
seus títulos nas nossas lojas, sem
qualquer custo, mas eles vão para
as prateleiras. Se quiserem fazer
uma divulgação de fato, que poten-
cialize as vendas, temos uma ação e
cobramos por ela. Não é diferente
do que faz um jornal quando, por
exemplo, cobra por um anúncio. E
legítimo vender o uso do espaço. E
cobrar de maneira diferenciada na
medida em que ele é mais ou menos
nobre", compara o gerente.

Segundo ele, a participação nas
ações de marketing está restrita a
quem.j á atua na Laselva. "Primeiro
tem de compor o nosso catálogo, ou
seja, ser uma editora com a qual já
trabalhamos. Só então começamos a
pensar em uma ação de divulgação",
avisa, informando que a Laselva
desenvolve estratégias tanto para
as grandes como para as pequenas
editoras. "Posso garantir que o re-
sultado destas ações tem sido muito
bom para as editoras, tanto que,
hoje, entre 35 e 40 atuam conosco
neste modelo." Conhecendo a dinâ-
mica do cliente da livraria é possível
entender porque o recurso vem sen-
do cada vez mais utilizado. "Na loja
do Aeroporto de Congonhas, por
exemplo, ele entra sempre com a
intenção de comprar. Essa decisão se
dá num período de 10 a 15 minutos,
tempo em que ele permanece na
livraria. Como compra por impulso
ou por compensação emocional, vai
levar aquilo que estiver muito próxi-
mo dele, em seu campo de visão, o
que chamar mais a sua atenção."

Marcílio Pousada, superinten-
dente da rede Saraiva, concorda e
diz que o uso do espaço da livraria
em ações promocionais visa, espe-
cificamente, o aumento nas vendas.

Text Box
Anúncio



"Não vendemos só o espaço, não . 

Trabalhamos em p r o m o ç õ e s em 

conjunto com as editoras. E quando 

vendemos bem o livro todo mundo 

sai ganhando: o editor, o livreiro, o 

cliente", acentua Pousada, assegu

rando que, além disso, o marketing 

prioriza o catálogo e o calendário 

promocional. "Não basta ao editor 

querer fazer a promoção. Ela tem de 

estar alinhada a estas duas premissas. 

Se estamos falando em livros para 

o Dia das Mães, vamos pensar em 

títulos de literatura, auto-ajuda, espi

ritualismo. Certamente, não vamos 

destacar obras técnicas." 

Para o professor do Mackenzie, 

além de legítima, a técnica é ex

tremamente valiosa. "Feita com 

critério, com foco no interesse do 

seu públíto-alvo, a venda de espaços 

como ponta de gôndola e vitrines 

das livrarias ajuda a formar mercado. 

Por exemplo, uma editora menos 

conhecida, mas com um produto 

de alta qualidade, pode comprar um 

destes espaços e, enfim, aparecer. 

Ganhou o livreiro, ganhou o editor 

e ganhou o cliente, que descobriu 

uma boa produção editorial." 

Novas diretrizes 

Sob estas novas diretrizes da 

comunicação, o mercado editorial 

viu surgir e se consolidar práticas 

incomuns ao ambiente das livra

rias até pouco tempo. Entre elas, 

a "degustação" de livros, oferecida 

por promotoras das editoras que 

atuam nas lojas. "Antes, elas eram 

simples entregadoras de marcado

res de livros. Hoje, elas efetivamen

te promovem o livro. Em 10 a 15 
segundos, apresentam um resumo 

da obra, entregam um pequeno 

Pousodo: boa vendagem beneficio 

todo o codeia do livro 

capí tulo , produzido pela editora, 

e, se possível, levam este potencial 

comprador até o livro", explica o 

gerente da Laselva, informando 

que esta ação é feita pela Ediouro 

na livraria de Congonhas, que re

cebe diariamente um públ ico de 

11 mi l pessoas. "Foi planejada para 

durar 15 dias e eles estão lá há ano 

e meio", acentua Scolamieri. 

O diretor de marketing da Ediou

ro acredita que o espaço conquista

do no ponto-de-venda é resultado 

de uma ação integrada, que permite 

tanto ao editor quanto ao livreiro 

enxergar oportunidades de divul

gação. "Estamos tentando destacar 

nosso ca tá logo numa i m e n s i d ã o 

de títulos. E o lojista diz que para 

termos espaço é preciso investir em 

publicidade, em um material de qua

lidade no ponto-de-venda, em ações 

criativas. Essa conduta está cada vez 

mais clara. Hoje, discutimos com o 

varejista a campanha publicitária do 

livro, as ferramentas de divulgação, 

eventos diferenciados nas lojas. 

Quer dizer, a discussão comercial 

não gira mais em torno do desconto 

que é dado no preço de capa, mas 

sim sobre como vamos atuar para 

que este l iv ro /empreendimento 

tenha sucesso", enfatiza Vieira. 

Além de compartilhar soluções, 

os livreiros t ambém têm criado fer

ramentas de relacionamento com o 

cliente, que ajudam a divulgar não 

só suas marcas, mas também a das 

editoras. "Hoje, nosso principal veí

culo de comunicação é Almanaque 

Saraiva, a revista mensal, com tira

gem de mais de 100 mil exempla

res, distribuída gratuitamente para 

os nossos clientes", conta Pousada. 

A rede também mantém o Saraiva 

Plus, um programa de relaciona

mento que contabiliza mais de 

1,3 milhão de clientes. "Eles nos 

dão seus dados de consumo e, em 

troca, oferecemos vantagens como 

receber em primeira mão os lança

mentos das editoras e desconto nas 

compras. Com isso, fechamos um 

ciclo de relacionamento virtuoso: 

tenho um ót imo catálogo e conhe

ço muito bem o meu cliente." 



Conhecer o • comportamento 

deste consumidor é, para o gerente 

da Laselva, a chave para desenvol

ver soluções de comunicação mais 

eficientes. "Sabemos como nosso 

cliente se comporta em Congo

nhas, que é diferente em Cumbica 

e Foz do Iguaçu. Sabemos o seu 

tempo de permanência na loja, o 

que ele procura em determinado 

aeroporto. Por exemplo, ele com

pra por compensação emo

cional em Congonhas, 

porque está via

jando a trabalho 

e se sente culpado 

por deixar a famí

lia. Como enten

demos a dinâmica 

deste consumidor, 

trabalhamos este 

sentimento e, au

t o m a t i c a m e n t e , 

ele compra algum 

presente paca a fa

mília", demonstra o 

gerente da Laselva, 

acrescentando que na loja de Con

gonhas há, ainda, uma sala VIP, 

patrocinada por uma instituição 

bancária, exclusiva para clientes se

lecionados pela livraria. "E uma sala 

pequena, de 140 metros quadrados, 

com banheiro, oito funcionários, 

serviço de bar, totalmente gratuito. 

Com ela, faço relacionamento." 

Para o editor da Sextante in i 

ciativas como estas contribuem 

decisivamente para o aprimora

mento das ações de comunicação 

do mercado editorial. "Há muita 

coisa sendo feita no ponto-de-venda, 

por iniciativa do livreiro, levando 

a um forte processo de profissio

nalização. As grandes redes estão 

criando instrumentos próprios para 

melhorar a divulgação das informa

ções jun to aos seus clientes, como 

as revistas e os programas de fideli

dade", observa Pereira, para quem 

os editores, na medida do possível, 

devem participar destas ações. "E 

uma estratégia extremamente im

portante, pois o livreiro é o princi

pal ponto de contato com o nosso 

público", avalia. 

Para garantir os melhores resul

tados possíveis na área de comu

nicação, a Ediouro encomendou 

uma pesquisa sobre as motivações 

do consumidor brasileiro de livros. 

Segundo Vieira, o estudo, que está 

sendo realizado pelo Instituto de 

Pesquisa GERP e deverá ser divulga

do ainda em maio, indicará os fato

res de influência na compra, como 

as listas dos livros mais vendidos, os 

suplementos literários, a mídia, os 

amigos e os autores, entre outros. 

"Vamos disponibilizar 98% das in

formações para o mercado, porque 

acreditamos que quanto mais sou

bermos sobre o comportamento 

do consumidor, melhor será para a 

indústria. Cada livro vendido neste 

país aumenta a possibilidade de ven

der mais um. A vitória da Sextante, 

da Record e da Rocco é, também, a 

vitória da Ediouro." 



apa 

A despeito da popularização do marketing entre 
as empresas e instituições que oferecem produtos e 
serviços dos mais variados tipos, sua aplicação correta 
parece, ainda, muito longe do ideal. "As pessoas tendem 
a simplificar esta poderosa ferramenta de comunicação, 
confundindo marketing com propaganda. É muito mais do 
que isso! Marketing é um conjunto de ações integradas, 
baseadas em seis grandes áreas (pesquisa, público-alvo, 
produto, preço, promoção e praça), que indicam caminhos 
e soluções. As editoras que optaram por entender este 
conceito e utilizá-lo sistematicamente estão construindo 
uma expressiva vantagem competitiva", avalia o professor 

Edgard J. C. Menezes, da Universi
dade Mackenzie. 

Christopher Montenegro, da 
:undação Getúlio Vargas do Rio 
de Janeiro, sugere que o mer
cado editorial preste atenção ao 
trade marketing, estratégia para 
maximizar a diferenciação de 
produtos e serviços nos pontos-

• * d e - v e n d a . A técnica estabelece 
o melhor ponto de contato com 
o consumidor no canal de 
vendas, considerando a ex
posição do produto; definição 
das ações de comunicação, 

entre elas o merchandising; e a 
capacitação das equipes dè atendimento ao clien

te, entre outras premissas. "Nos últimos 20 anos, os 
consumidores e os modelos de comunicação mudaram 
acentuadamente. Ficamos mais urbanos, a vida ficou 
mais complexa; a internet chegou, a quantidade de tí
tulos e publicações cresceu geometricamente; saímos 
de três para 70 canais de televisão", demonstra o pro
fessor da FGV, lembrando que a oferta de produtos e 
serviços de comunicação cresceu em uma escala que 
não pode mais ser absorvida. "Os modelos convencio
nais de construção de comunicação e visibilidade já 
não funcionam." 

Dentro desta nova conjuntura, as mídias tradicionais 
perderam força e a segmentação cresceu em importân
cia. "Mais do que isso, o envolvimento do consumidor 
com os produtos passou a se dar de maneira decisiva no 
ponto-de-venda", acentua Montenegro, segundo quem 
para atuar no escopo do trade marketing as empresas 
precisam, agora, conhecer profundamente o comporta
mento do seu consumidor. "Quem é e o que ele quer? 
Que tipo de produto e de serviço atende suas necessida

des? Onde ele está comprando e como seduzi-lo no am
biente de compra? Que outras informações podem ser 
geradas para influenciá-lo?", indica o professor, acres
centando que, embora o mix de marketing seja maior e 
mais complexo, sua matriz fundamental é o cliente final. 
"Assim, quando a editora fizer a segmentação dos canais 
de venda (livrarias, bancas de jornal, supermercados, 
internet etc.) terá uma associação destes canais com o 
perfil do público e, conseqüentemente, tiragens, logística 
e modelo de precificação, por exemplo." 

Menezes concorda e diz que a segmentação deve 
atingir também o relacionamento entre editores e livrei
ros, privilegiando'aqueles que têm maior impacto nos 
negócios. "Não se pode tratar com todos os fornecedores 
ao mesmo tempo. O livreiro deve escolher aqueles 20% 
de editores que serão responsáveis por 80% do seu fa
turamento, e vice-versa. Converse, dialogue, crie junto, 
abra espaços, confie, aposte", ressalta o professor. "Não 
existe isso do editor e o mundo livreiro; existe o editor 
com algumas livrarias, divididas por especialidade, com 
as quais vai realizar ações integradas." 

Este modelo de marketing, reconhecem os dois 
especialistas, demanda investimentos razoáveis. "É um 
jogo muito caro, por isso, em setores mais agressivos em 
estratégias de comunicação, a indústria e o ponto-de-
venda trabalham em parceria, na qual a primeira acaba 
patrocinando o varejo, esperando em troca maior parti
cipação na prateleira, maior visibilidade do seu produto", 
sugere o professor da FGV. 

Já para Menezes, se o mercado editorial eliminas
se a velha prática dos descontos e da consignação, 
garantiria o financiamento de pêlo menos uma parte 
das estratégias. "Os descontos dados a distribuidoras e 
livrarias são tão cavalares que qualquer coisa que o edi
tor deixasse de dar e transferisse para ações integradas 
de marketing traria ganhos para 
toda a cadeia produtiva do livro", 
avalia o professor do Mackenzie, 
para quem a prática é, hoje, 
absolutamente incompreensí
vel. "Vá ao mercado livreiro 
norte-americano e pergunte 
se prefere que o editor dê 
descontos no preço de capa 
ou promova o livro com 
anúncio, merchandising. 
Aqui, o canal pede des
contos, o que não leva a 
lugar algum." 
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