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Rede de livrarias, que já é dona de lojas de café, vai vender franquia de loja de brinquedos

Megalivrariasavançamno
Paíseviramalvodeaquisições

Nobelusabrinquedosparavendermais livros

Mídiatradicionalpara
levarcorrentistasàweb
Bancosinvestemcadavezmais
emcampanhasparaatrair
atençãoparaseussitesqPÁG.B10

COMÉRCIO

NEGÓCIOS

MODELOCOBIÇADO-ALivrariaCultura temsidoprocuradapor fundos interessadosemcomprarpartedonegócio; odono,PedroHerz, templanosdeabrir capital apartir de2008

Apesar da estagnação na venda de livros no Brasil, redes como Cultura, Saraiva e Fnac crescemmais de 10% ao ano
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A experiência mais recente da
Livraria Nobel é, no mínimo,
educativa.Arede tirou200me-
tros quadrados da sua livraria
em Piracicaba, no interior de
SãoPaulo,paraabrigaruma lo-
ja de brinquedos, a Zastras.
Apesardareduçãodoespaço, o
faturamento da livraria cres-
ceu 10% após a inauguração da
loja, segundo cálculos do dire-
tor-geraldaNobel,SérgioMila-
no. Para ele, o teste leva a pelo
menosumaconclusão:osbrasi-
leiros compram livros, só épre-
ciso atrair a atenção deles para
as estantes. “Se colocar no lu-
gar certo, vende”, dizMilano.

Em junho, Milano promete
começarafranquearonovomo-
delo, que pode estar junto ou
nãodaLivrariaNobel.Aprimei-
raZastrasfoiabertanoanopas-
sado, com brinquedos educati-
voseumespaçoprivilegiadopa-
ra livros infantis.
Essa não é a primeira vez

queaNobel criaestímulospara
vender seus livros. Há dois
anos, montou o Vanilla Café ao
ladodeumade suas livrarias.A
rede Vanilla, que serve cafés e
refeições leves, tem 12 lojas, oi-
to delas ligadas àNobel.
Milano converteu-se num

franqueador profissional. Ele

hojeestáàfrentedequatrofran-
quias–alémdeNobel,Zastrase
Vanilla Café, tem tambémuma
marca de móveis e decoração
modernos, a Benedixt.
A idéiade transformaraNo-

bel numa franquia foi uma ma-
neiradesustentarocrescimen-
to da rede.No começo dos anos
90, a bandeira Nobel aparecia
em vinte lojas, todas próprias.
Comoaempresanãotinhacapi-
tal para financiar a expansão,
resolveu recorrer à franquia.
Em 2002, a rede ventilava

planos de chegar à marca de
500 lojas em três anos. A meta
não foi cumprida. A Nobel tem

161 lojas (13 fora do País) e pla-
nosdeabriroutras48aindanes-
te ano.
Emtermosdereceita,são lo-

jas modestas perto da Saraiva
ou da Cultura. A rede faturou
R$ 120 milhões em 2006. “Te-
nhocertezaqueaFnacgostaria
de abrir mais lojas no Brasil,
mas para ela é complicado che-
gar a cidades menores. Para
nós, qualquer cidade acima de
50 mil habitantes é apropria-
da”,dizMilano.ANobeltemfor-
matosque variamde50a 1,2mi
metros quadrados. “Enquanto
as outras livrarias ficam se di-
gladiando pelos grandes shop-
pings, nós queremos crescer
em cidades menores e lojas de
bairro.” ● P.C.

Patrícia Cançado

Em 60 dias, a Livraria Cultura
deve abrir ao público a suame-
galoja no Conjunto Nacional,
emSãoPaulo. Serão três anda-
res e 4,2milmetros quadrados,
umaáreaquatrovezessuperior
à média das grandes livrarias
brasileiras e 30% maior que o
das outras unidades da própria
Cultura.Oespaço terá também
caféeteatroparaquase200pes-
soas.Éumprojetoambicioso.A
livraria, erguida no espaço on-
de funcionava um cinema, con-
sumiuinvestimentosdeR$5mi-
lhões, integralmente tirados do
caixa da companhia.
A Livraria Cultura faturou

R$ 150 milhões com seis lojas
em2006. Neste ano, a empresa
ainda pretende abrir sua pri-
meira unidade numa cidade do
interior. Para 2008, estão pre-
vistas duas inaugurações. “É
mais difícil conseguir gente pa-
ra trabalhar na livraria que di-
nheiroparaabrirloja”,dizopre-
sidentedaLivrariaCultura,Pe-
dro Herz. “A cada 40 candida-
tos, só umpassa nos testes.”
O sucesso do modelo – uma

combinação de vendedores
bem preparados e um acervo
dequasedoismilhõesde títulos
– fezdaCulturaumalvocobiça-
do por fundos de investimento
nos últimos tempos. “Nós já fo-
mos procurados algumas ve-
zes,mas nunca negociamos na-
da.Paraabrirumaouduaslojas
comofazemoshoje,nãoprecisa-
mosdesócio”,dizHerz.ACultu-
ra templanos de abrir o capital
a partir de 2008.
Adespeitodoconsumobrasi-

leiropercapitaestarestaciona-
do no patamar de um livro por
ano – franceses e americanos
compram pelo menos cinco ve-
zes mais –, as maiores livrarias
doPaís,comoSaraiva,LaSelva,
Nobel, Fnac e Leitura parecem
viver emumuniverso à parte.
Nos últimos anos, elas cres-

ceram acima de dois dígitos,
abriramlojasgrandesemoder-
nas, iniciaram expansões geo-
gráficas para além de sua cida-
de de origem, compraram ou-
trasredes(casorecentedaaqui-
sição da Sodiler pela LaSelva)
ou livrarias independentes. “As
livrarias brasileiras atingiram
um padrão comparável ao das
livrarias americanas, com a di-
ferençadoatendimento,queno
Brasil é melhor que nos Esta-
dos Unidos”, diz o professor de
NovosNegóciosdaFGVEaesp,
FranciscoGuglielme Júnior.
Oembriãodessemovimento

foramasmegalojas,queamplia-
ram o conceito de livraria para
uma espécie de supermercado
dacultura, ondeháDVDs,CDs,
papelaria, cafés, restaurante,
poltronas para leitura, espaços

parapequenosshowsenoitede
autógrafos. O modelo deu tão
certo que hoje, em São Paulo, é
difícil ver um novo shopping
semuma livraria comoâncora.
Não dá para ignorar tam-

bém a importância da internet
nesseprocesso.Aomesmotem-
po que representa uma amea-
ça,awebtornou-seumaoportu-
nidade de aumentar as vendas
das livrarias. Ao abrirem seus
próprios sites, as redes conse-
guem se aproximar dos clien-
tes. “A internet estimula a ven-

da por impulso e ainda é uma
conexão direta com clientes de
qualquer lugardoBrasil”, acre-
ditaGuglielme Júnior.
A Saraiva foi a precursora

desse ciclo de prosperidade,
coma inauguraçãodaprimeira
megaloja em 1996. A rede tem
atualmente16lojasnesseforma-
to.Ositeeasmegalojasrespon-
deramem2005por75%dofatu-
ramentoda livraria.Ao contrá-
rio do que se imagina, não são
apenasasvendasdeoutrospro-

dutosalémdelivrosquesusten-
tam o crescimento da rede. Se-
gundoosuperintendentedaSa-
raiva,MarcílioPousada,arecei-
ta no segmento de livros, jor-
nais e revistas subiu 17,3% de
janeiro a setembro de 2006.
A Livraria Leitura, rede mi-

neira com 30 lojas no País, se-
guiu o rastrodaSaraiva e abriu
suaprimeiramegalojaem1998.
Ela hoje tem nove lojas fora de
Minas Gerais, sendo cinco em
Brasília. “Queremos ser líderes
em Minas e no Centro-Oeste”,
diz o diretor Marcus Teles. A
livraria ampliou tanto o mix de
produtosqueapenas50%dofa-
turamento vêm da venda de li-
vros.Numade suas lojas, opera
atéumrestaurante.Omercado
estima que a rede fature cerca
deR$ 100milhões.
Mas a maré não é boa para

todos. A Siciliano, uma das
maistradicionaisdoPaís, foire-
centemente posta à venda. No
mercado, atribui-se amá fase a
problemasdegestãoeaoconfli-
toentreossócios:ofundoameri-
cano Darby, que controla o ne-
gócio, e a família Siciliano. A
missão da venda foi dada à em-
presadeLuísPauloRosenberg.
O negócio, que já foi oferecido
às Lojas Americanas no passa-
do, deve ser apresentado em
breve a grupos concorrentes. ●

Amaré não é boa
para todos. A rede
Siciliano foi
colocada à venda

PÚBLICONOVO-Lojadebrinquedosestimulouacomprade livros
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 fev. 2007, Economia, p. B9.




