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Formando leitores.
Complexos e onerosos, os canais alternativos para a

comercialização de livros são muito mais do que uma opção de
escoamento da produção editorial brasileira. Desbravados por

editores e distribuidores que enxergaram uma oportunidade para
incrementar o negócio, eles são, indiscutivelmente, uma eficiente

estratégia para conquistar novos leitores

I r aonde o povo está, eis a lógica de edi-
tores e distribuidores que resolveram
apostar na inserção do livro nos canais1

de venda alternativos. Considerando
como tal qualquer espaço que não seja

a livraria, a lista é, literalmente, inesgotável.
Há livros em todas as modalidades do vare-
jo, das mais óbvias, e já bem disseminadas,
como supermercados e bancas de jornal, às
mais insólitas e inusitadas, entre elas postos
de gasolina, padarias, hospitais, butiques e
floriculturas. Há livros no Metrô, nos termi-
nais rodoviários, nas mercearias, nas lojas de
presentes, nas escolas de gastronomia e até
em motel. Há livros por todos os lados e, o
mais importante, há consumidores dispostos
a comprá-los.

Diante deste cenário, que começou a ser
desenhado com mais fqrça há uma década,
a questão que se coloca é: por que investir
no canal alternativo? Para Nassim Batista
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ampliando                          o              mercado
da Silva, que fundou a distribuidora
Bookmix há dez anos, o primeiro
motivo é o poder de divulgação do
livro junto a um público que, em
sua maioria, não tem o hábito da
leitura. "E mesmo que tenha, quem
vai ao supermercado, ou a qualquer
outro ponto-de-venda não dedicado
ao produto editorial, busca, majo-
ritariamente, outros itens que não
o livro. Mas a ocasião faz o compra-
dor: se os títulos estão ali, acessíveis,
atraentes, cria-se a oportunidade de
venda", ressalta Nassim.

Pioneiro na estratégia, o distri-
buidor conta que vende para o vare-
jo não-livreiro há 40 anos. "E desde
então nunca deixei de atender.estes
canais. Fui a primeira pessoa a co-
locar livros no Carrefour, nos anos
1970, quando trabalhava na Editora
Record. Depois, levei a mesma filo-
sofia para a Melhoramentos, onde
fui gerente nacional de vendas por
16 anos." Convicto dos benefícios
que esta modalidade de negócio traz
ao mercado, ele acrescenta: "Na me-
dida em que atinge um consumidor
que não está habituado ao universo
literário, ajuda a formar leitores,
que mais tarde passam a freqüentar
as livrarias e, conseqüentemente,
amplia-se o mercado".

O diretor-presidente da Catavento,
Júlio César da Cruz, compartilha a
opinião e informa que mais de 90%

das compras nestes canais são feitas
totalmente por impulso. "O consu-
midor até pode ser um leitor, mas
não entrou na loja com a finalidade
de comprar um livro. Quando com-
pra, o faz impulsivamente", acentua
Júlio, contando que a distribuidora
começou a atender supermercados
em 1999 e recentemente entrou no
segmento de lojas de conveniência.

"O senso comum prega que o
brasileiro não lê, mas acho que a
máxima não é tão verdadeira assim.
Nestes pontos-de-venda, o livro,
efetivamente acessível, vem desper-
tando o interesse das pessoas. Se o
consumidor dá de cara com uma
obra, pode resolver comprá-la. E se
tiver uma experiência positiva com o
produto, se a leitura - que até pode
ser a primeira da sua vida — atender
uma necessidade, uma expectativa
de maneira prazerosa, ele pode
partir para um segundo, um
terceiro título", diz o diretor
da Catavento. A partir deste
momento, completa Júlio, o
consumidor pode se tornar
um leitor e, como tal, buscar
outros livros no ambiente
mais adequado. "Até porque
o canal alternativo não tem di-
versidade; a exposição das obras
é restrita. E a essa altura eleja tem
uma necessidade de consumo dife-
renciada. Ele precisa da livraria."

A teoria na prática
Um olhar sobre alguns números

dos canais alternativos dá a dimen-
são do seu potencial. Um exemplo
exponencial é o do Metrô paulista-
no, por onde circulam diariamente,
em média, cerca de três milhões de
pessoas. Em 21 estações do sistema
a 24x7 Cultural instalou suas vending
machines, equipamentos de auto-
atendimento, lançados em 2003
por Fábio Bueno Ne,tto. O parque
instalado - há ainda uma máquina
no Poupatempo, outro serviço do
governo paulista que recebe milhares
de cidadãos todos os dias - garante

Máquina de livro no Metrô paulistano:

foco no não-leitor
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Catavento está nos

supermercados há oito anos

uma vendagem em torno de 13 mil li-
vros/mês. "Considerando o perfil do
equipamento, que comporta apenas
300 exemplares, é um volume muito
bom, e em ascensão", avalia Bueno,
observando que, certamente, a maio-
ria dos compradores é de leitores
não-habituais. "E este me parece ser o
grande mérito do empreendimento.
Estamos formando o leitor que vai,
mais tarde, freqüentar a livraria."

Para Bueno, os canais alternati-
vos são uma via de mão dupla, na
medida em que formam leitores '
e, ao mesmo tempo, atendem uma
demanda reprimida. "As editoras
nos adoram e os livreiros, que inicial-
mente nos viam como concorrentes,
já perceberam que, na verdade,
prospectamos o seu negócio", ob-
serva o diretor da 24x7, destacando
o efeito multiplicador do ponto

alternativo. "Depois de
compras sucessivas em
canais como o nosso, o
nível de exigência deste
indivíduo atinge um
patamar tão sofistica-
do que não tem mais
como ser atendido por
nós. E, então, ele entra
na livraria sem medo

de errar, porque sabe o
que quer ler."
Diego Drumond e Lima,

diretor de vendas da Editora
Escala - que entrou no segmento de
livros há cerca de três anos apenas
- acredita que muita gente só des-
cobre o prazer da leitura no canal
alternativo. E tem um exemplo na
própria empresa. "Uma funcionária
nossa, que demora três horas no tra-
jeto entre sua casa e o trabalho, disse
que um dia, sem outra opção para
passar o tempo, resolveu comprar
um livro na máquina do Metrô. Para
minha surpresa, quando perguntei
qual era a obra, ela singelamente dis-
se que era de Platão, que ela nunca
havia lido. Não entendeu tudo, mas
gostou", conta Drumond, segundo
quem a funcionária passou a ser uma
compradora voraz de títulos, inclusi-
ve os clássicos. "O canal alternativo
coloca o livro aonde o leitor está."

O diretor da Catavento confirma
o desempenho surpreendente nes-
tes pontos-de-venda de obras que
em tese têm baixo apelo popular.
Júlio informa, por exemplo, que
os títulos mais vendidos da editora
Martin Claret em supermercados e
lojas de conveniência são A Repúbli-
ca, de Platão, O Príncipe, de Maquia-
vel, e A Arte da Guerra, .de Sun Tzu;
da coleção Companhia de Bolso, da
Companhia das Letras, o campeão é
Além do Bem e do Mal, de Nietzsche.

"Acho que isso dá uma pista do que
este consumidor, apesar de não fre-
qüentador da livraria, quer ler."

O formato ideal

Seja qual for o formato e o gê-
nero, em princípio, o livro <pode
ser colocado em qualquer canal de
venda. Mas a regra de ouro para
quem planeja vender por meio do
varejo alternativo é adequação.
Segundo o professor Silvio Laban,
do Departamento de Marketing
e vice-coordenador do Centro de
Excelência do Varejo, ambos da Fun-
dação Getúlio Vargas de São Paulo
(FGV-SP), como no canal alternativo
esta categoria de produto se encaixa
no que os especialistas chamam de
compra de conveniência, é preciso
fazer ajustes. "Diria que são quatro
as dimensões importantes: preço,
formajto, exposição e, sobretudo, o
míxàe produtos", ensina o professor,
destacando o preço final do livro
para o consumidor. "A quantidade
de títulos deve ser adequada ao
canal, que, de modo geral, destina
pequenas áreas para o livro. Alérn
disso, devem ser .mais baratos do que
a edição disponível na livraria. E isso
começa a ser planejado no momento
da produção, criando versões de
custo mais baixo."

Laban alerta que preço compe-
titivo não significa baixa qualidade.
"É preciso pensar em um produto
bastante próximo da edição que vai
para a livraria. Simplificada, mas que
propicie a mesma experiência ao lei-
tor", ressalta. Sobre a adequação dos
gêneros ao freqüentador padrão do
ponto-de-venda, ele diz que é preciso
avaliar as características socioeconô-
micas e até culturais da vizinhança
para disponibilizar as obras que
atendam este perfil. "De repente, em
um bairro com uma grande colônia



italiana, por exemplo, um livro sobre
imigração talvez tenha apelo. É uma
questão de observar a vocação, diga-
mos, daquela região do ponto de vista
do negócio."

Pensar no formato e nos gêneros
mais adequados a cada canal é outra
prerrogativa determinante. "Obras
sobre gastronomia são adequadas
à padaria, às lojas de conveniência?
Acho que não, porque nestes am-
bientes o que conta mesmo é preço.
Já na banca de j ornai talvez sim, pois
ali há muitas publicações dirigidas e
de altíssima qualidade gráfica, simi-
lar ao padrão de um livro deste tipo",
avalia o professor. Ele diz ainda que
é preciso buscar nos canais temas
correlates. "Uma loja especializada
em CDs pode ser um bom lugar para
colocar títulos sobre música, mas
não só eles. Em um espaço assim

também há sinergia com literatura,
artes, cultura, lazer", sugere Laban,
observando que isso se justifica por-
que há toda uma lógica no hábito de
compra do consumidor.

No quesito exposição, o profes-
sor avalia que o produto editorial
precisa ser melhor trabalhado. "O
livro é dos mais interessantes e agra-
dáveis produtos para o merchandising
no ponto-de-venda; é um pecado
que isso não seja explorado, princi-
palmente no canal alternativo, onde
ele é apenas coadjuvante. Na livraria,
o livro é show; no alternativo, é só
um complemento. As obras compe-
tem com uma infinidade de itens e
somem no meio de tantos apelos. E
preciso mudar isso."

No pioneirismo das duas editoras
que se destacam nos canais alterna-
tivos com livros de bolso, L&PM e



L&PM: pocket para conquistar
novos pontos-de-venda

Martin Claret, é possível identificar
a lição dada por Laban. A primei-
ra, ao lançar sua coleção de pocket
books, em 1997, mudou sua própria
história e indicou um novo rumo ao
mercado editorial, "Nosso produto,
diferenciado por si só, nasceu exata-
mente para que pudéssemos entrar
no varejo alternativo", conta Paulo
Lima, diretor administrativo. Com a
coleção, a L&PM conseguiu entrar.
nos mais diferentes canais, que vão
de padarias a hospitais. "Aliás, hospi-
tal é um ponto-de-venda espetacular,
porque nem o paciente nem seu
acompanhante têm o que fazer lá,
enquanto são atendidos."

Os exemplares vendidos com o
selo L&PM Pockets, que conta com
600 títulos, já ultrapassaram a casa
dos quatro milhões e Lima diz que

uma parcela considerável do fatu-
ramento da editora é gerada pelas
vendas nos pontos alternativos. "Dis-
cutimos muito internamente que
tipo de obra devemos colocar em
determinado canal e, passados dez
anos do lançamento da estratégia,
ainda não chegamos a nenhuma
conclusão. De repente, em um açou-
gue onde temos um display, o livro
do Sartre vende muito bem, o que
nem de longe imaginávamos", conta
ô diretor, ressaltando que o com-
portamento deste comprador não é
óbvio. "O perfil do público é muito
variado e é difícil dirigi-lo para um
tipo de leitura. E, por isso, é preciso
fazer muitas experimentações."

Para o editor Martin Claret, que
lança anualmente 20 títulos e mais
de 300 reedições, todos de bolso,
o formato é o ideal para o canal
alternativo. "No que diz respeito
ao projeto gráfico, o pocket evoluiu
muito nos últimos anos no Brasil.
Nosso livro, por exemplo, é colado
e costurado, tem orelhas e é im-
presso em papel offset. O conteúdo
também é de grande qualidade. A
isso somou-se o preço convidativo
e, aí, o livro pegou", avalia Claret,
informando que, embora atuejunto
a livrarias, 80% das suas vendas, em
torno de 100 mil exemplares
por mês, acontecem
no segmento não-
livreiro. "São em
torno de l,5 mil
pontos-de-ven-
da, atendidos
por 15 distri-
buidores."

Alta complexidade
A demanda nos canais alternati-

vos, entende Claret, pode aumentar
ainda mais se houver esforço do
setor editorial. "Nosso papel funda-
mental é criar e encontrar espaços
para escoar a produção, porque ven-
der livros é expor. Basta um display
bem localizado; ele em si é a mídia
de divulgação. Uma vez exposto, se
autopromove", analisa, alertando,
contudo, que o trabalho nos pontos
alternativos é extremamente com-
plexo e oneroso. "Para estabelecer
e manter a parceria com o varejista
precisamos de uma estrutura maior
e mais cara, porque o parceiro só
entra com o espaço."

Nassim explica porque isso acon-
tece: "Diferentemente das livrarias,
nestes pontos-de-venda somos nós,
fornecedores, que temos de ter
promotoras para a reposição dos
displays, que por sua vez devem ser
personalizados. E para aumentar
as chances de êxito devemos inte-
grar as ações de publicidade das
lojas, como folders, para ampliar a
visibilidade do livro". Este acompa-
nhamento constante, pontua Lima,
deve-se à natureza dos canais alter-
nativos. "Na livraria, quem cuida do
display, da reposição, da exposição

é o livreiro, que domina o
produto. Ter um promotor

para cuidar dos livros
no varejo não-livreiro
é uma necessidade
inerente ao negócio,
porque o varejista não

tem como controlar este
processo. E nesse sentido

que o canal é mais exigen-
te, trabalhoso", concorda o

diretor da L&PM.



f O dono da Bookmix — que man-
tém departamentos de vendas distin-
tos para atender os dois canais - diz,
ainda, que o relacionamento comer-
cial também é diferenciado. "O vare-
jo alternativo precisa de mais prazo
e de mais descontos", acrescenta. E
para tanto, a parceria com o editor
é fundamental. "Sobretudo no nos-
so caso, porque nos especializamos
no segmento de gastronomia e de
bebidas, cujas obras são caras", diz o
distribuidor, acrescentando que 90%
dos títulos que comercializa são deste
segmento, atendendo empórios e
redes de lojas voltadas para o público
de alto poder aquisitivo. "Portanto,
se a editora não der condições, não
conseguimos colocar o livro lá."

No caso da 24x7, a questão do
relacionamento com os editores pas-
sa pelo entendimento da natureza

do seu canal. "Todos os títulos são
testados pelo próprio consumidor.
Aqui é proibido dizer que um livro
é bom ou não. Meu negócio é feito
de livros bem acabados, conteúdo
de qualidade e preços acessíveis. Um
modelo 25 de Março e não Daslu. E
muitos editores não entendem isso",
pontua Bueno, lembrando que o
preço de capa das obras disponíveis
nas vending machines vai de 2 a, no
máximo, 20 reais, com média de
5 reais.

A falta de cultura do varejo para
lidar com o produto livro, na opi-
nião do diretor da Catavento, ajuda
a explicar o maior grau de com-
plexidade. "Nos supermercados,
por exemplo, ;há uma rotatividade
muito grande de pessoal pelas dife-
rentes áreas da loja, que é próprio
do negócio e não especificamente

do livro", demonstra Júlio, para
quem as rotinas internas destes ca-
nais dificultam a operação. "Coisas
como cadastramento de produtos,
sua'movimentação para fazer com



que cheguem à loja, reposição na
área de circulação dos clientes. Se
não estivermos atentos a tudo isso
pode haver ruptura de produto
no ponto-de-venda. E quem deve
apoiar o varejista para tentar ajudá-
lo a seguir o caminho com mais
facilidade é o fornecedor."'

Sobre a criação de uma cultura
do varejo voltada para o setor edi-
torial, a propósito, o professor da
FGV diz que sua construção é tarefa
dos editores e distribuidores. "Ela
vai se formando na medida em que
as proposta de trabalho agreguem
valores que possam, de um lado,
diminuir os riscos e, de outro, ser
compartilhados. E uma questão de
experimentação mesmo, que com-
prove ao varejista que ele vai ganhar
mais com aquela categoria de pro-
duto. Este é umdesafio do mercado
editorial", avisa Laban.

Vale à pena

Mesmo diante deste cenário,
editores e distribuidores estão con-
vencidos da importância dos canais
alternativos. "A abertura de espaço
neste segmento é um trabalho de
formiga, feito ponto a ponto. E isso
exige persistência. Mas vale à pena.
Hoje, a maior rede brasileira de li-
vrarias não tem 60 lojas. Para efeito

de comparação, só as Americanas
têm 270 pontos-de-venda físicos
espalhados pelo País", demonstra
Lima, daL&PM,

Levar o livro para um público
maiorjustifica o esforço. "Pensamos
em colocá-lojunto com a Coca-cola,
com a cerveja, com a fralda descar-
tável. E um produto de consumo
e como tal merece seu espaço no
varejo. Houve este raciocínio, nós
o transformamos em um objetivo e
buscamos os meios para atingi-lo",
define Júlio, da Catavento. Por isso,
assegura, a distribuidora encara o
canal alternativo como um inves-
timento. "Se pensarmos somente
como despesa realmente não vale.
A visão tem de ser de longo prazo,
porque na verdade o mais impor-
tante é criar condições para formar
leitores; aí sim teremos ganhos de
escala e, conseqüentemente, estabe-
leceremos um ciclo mais virtuoso,
saudável para o negócio editorial."

Por isso, o canal alternativo é o
caminho para o editor que pensa no
futuro. "Temos déficit de livrarias,
portanto, não podemos nos dar ao
luxo de ignorar outras opções de es-
coamento da produção. Estes canais
são uma alternativa concreta para a
expansão do mercado, sobretudo
para o pequeno editor, que não
encontra espaço nas gpandes redes

livreiras", pondera Nassim, da Book-
mix. O editor Martin Claretfaz coro:
"Nós precisamos criar a demanda
por livros junto a um público que
não compra na livraria. Nesse sen-
tido, quanto mais pontos-de-venda
inusitados, melhor."

Com o know-how de quem domi-
na os canais alternativos - o princi-
pal produto da Escala é o segmento
de revistas, mais afeito ao modelo
- Drumond avalia que a presença
dos livros nestes pontos ainda é
incipiente. "Está longe de chegar
ao potencial máximo e é nisso que
estamos investindo. O produto pode
ser colocado em qualquer lugar.
Um distribuidor nosso que atua em
Minas Gerais, por exemplo, está
vendendo uma série sobre signos
do Zodiáco em motel. E está ven-
dendo muito", garante o diretor.
"Desbravar estes territórios é uma
questão estratégica. E suscita uma
pergunta: fazemos livros para leito-
res formados ou fazemos para todo
mundo, mesmo para quem não está
familiarizado com este universo?"

O diretor da Catavento conclui
o debate: "Acredito, sinceramente,
que o compromisso do setor editorial
não é simplesmente comercial. Se
quisermos expandir o mercado e,
conseqüentemente, formar leitores,
temos de levar para a população li-
vros de qualidade, a preços acessíveis,
e colocá-los em todos os lugares". .
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