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Pedri, da rede Curitiba, diz que editoras ajudam com "livros mais finos, capas mais 
atraentes e preços mais acessíveis"  
 
Dez redes de livrarias planejam manter neste ano o ritmo de inaugurações adotado no ano 
passado. Após abrirem cerca de 34 unidades em 2007, as empresas desse setor (ver quadro) 
prometem abrir, no mínimo, mais 34 novos endereços em 2008. Para Vitor Tavares, 
presidente da Associação Nacional de Livrarias (ANL), 2007 foi o melhor ano do setor na última 
década. No ano passado, as livrarias faturaram R$ 2,5 bilhões, um crescimento de 10% em 
relação a 2006.   
 
O cenário positivo da economia, somado ao maior poder aquisitivo da população, tem 
impulsionado as compras nas livrarias. Além disso, garante, Tavares, a política de incentivo à 
leitura do governo federal nos últimos anos e a isenção de impostos na cadeia produtiva, a 
partir de 2004, tem deixado para trás, aos poucos, o estigma do brasileiro ler pouco - a última 
pesquisa realizada sobre hábitos de leitura no país, de 2001, indica que o brasileira lê um 1,8 
livro por ano. Um novo estudo será divulgado ainda este semestre. Fontes do setor garantem 
que o índice de leitura aumentou nesse período.   
 
A rede Curitiba, líder no Sul do país, abriu duas lojas no ano passado - sendo uma delas a 
primeira investida no mercado paulista - e prepara-se para abrir cerca de três lojas por ano. O 
plano é ter 30 lojas, ou o dobro da rede atual, até 2012.   
 
Para Marcos Pedri, sócio da empresa, as editoras têm tido um papel fundamental nesse 
aumento das vendas de livros. "O mercado tem tido uma estratégia para conquistar novos 
leitores com uma leitura mais fácil, livros mais finos, capas mais atraentes e preços mais 
acessíveis", diz. "Houve uma democratização do texto."   
 
A Livraria Leitura, líder em Minas Gerais, também planeja sua expansão. Marcus Teles, sócio 
da rede, programa abrir entre uma e duas lojas este ano. "Estamos decidindo se iremos abrir 
novas lojas ou se iremos adquirir livrarias independentes", diz. Essa pode ser uma estratégia 
usada pelo próprio Tavares, da ANL. "Talvez compremos pelo menos uma livraria 
independente este ano", diz. Atualmente, o empresário tem quatro unidades da Livraria 
Loyola, todas no centro da cidade de São Paulo. Essa foi a estratégia adotada pela Laselva em 
2007, ao comprar sua principal concorrente, a Sodiler.   
 
A Saraiva vem crescendo por meio da abertura de novas lojas - e, atualmente, ela disputa a 
compra da rede Siciliano. Com uma estratégia que envolve ações de marketing, parcelamento 
das compras em até dez vezes e um mix de produtos variados, o grupo Saraiva apresentou 
um crescimento de 35,5% na receita bruta consolidada dos nove primeiros meses do ano 
passado, período que faturou R$ 340 milhões.   
 
O boom imobiliário é um outro fator que tem impulsionado o setor livreiro. "Há muitos bons 
empreendimentos de shoppings centers no Brasil. São novas possibilidades para o setor", 
afirma o superintendente da Siciliano, Marcílio D'Amico Pousada.   
 



Mas, enquanto as redes encontram espaço para crescer, as lojas pequenas, principalmente nas 
cidades de menor porte, têm sofrido com a concentração do mercado e com a concorrência 
agressiva das lojas virtuais - que chegam a oferecer até 30% de desconto no preço estipulado 
pelas editoras. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 1999 e 
2006 o número de municípios que têm livrarias no país caiu 15,5%. Em 2006, elas estavam 
presentes em 30% dos 5.564 municípios. Em 1999 a fatia era de 35,5%.   
 
Segundo a ANL, há 2,6 mil livrarias no Brasil. Desse total, 70% são de pequeno e médio 
portes, com receita mensal de até R$ 45 mil. "O ganho bruto destes estabelecimentos gira por 
volta de 25%, com um lucro de 5%, ou seja, R$ 2 mil, muito aquém do ideal. Infelizmente, 
percebemos que cada vez menos empresários buscam investir no setor", diz Tavares. 
 

 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 fev. 2008, Tendência & Consumo, p. B4 
 


