


RECOMENDADA POR AMIGOS. "VOCÊ FOI À
LIVRARIA CULTURA?", ALGUNS JÁ ME PER-

GUNTARAM. "E DEPOIS DA REFORMA? NÃO?
VOCÊ TEM DE IR!", SENTENCIAVAM. Enfim,

chegou a oportunidade. Entro no Con-
junto Nacional e vejo um dos espaços da

Cultura, o dedicado à arte. Envidraçada

e bem iluminada, a área tem livros de
arte, moda, fotografia e gastronomia em
exposição, o ambiente chama a atenção.

Porém logo em frente há uma outra
entrada, pequena, para a segunda loja da

livraria. De fora, o visitante não imagina
o que o espera ao passar pelo corredor,
considerado estreito se comparado às di-

mensões da loja - 4,3 mil metros qua-
drados, divididos em três pisos. Aquela

hora da manhã, o tilintar de xícaras era
suave no V. Café, bandeira criada ex-

clusivamente para a Cultura pelo Grupo
Viena. Poucas pessoas circulavam por lá,

algumas se recostavam nas poltronas ou

quase se deitavam em grades pufes para,
concentradas, mergulhar no mundo da
literatura. O silêncio tomava conta do lu-

gar, tal qual em urna biblioteca, como se
fosse uma reverência sagrada aos livros.

A primeira vista é fácil se sentir
peitudo. Afinal, o acervo da Livraria
Cultura c composto por cerca de dois

milhões de títulos, que contemplam

todas as áreas de conhecimento, tanto

em publicações nacionais quanto impor-
tadas. As seis lojas da rede estão sempre

com os títulos atualizados e cada uma
possui, em média, 150 mil deles.

Aos poucos, vou me familiarizando

com o ambiente. Placas de sinalização
indicam as seções. Monitores de tela pla-

na divulgam informações, como a pro-
gramação cultural da1 casa. E entre as
prateleiras cheias dos mais variados

itens, terminais permitem que o próprio

consumidor consulte o preço do produ-
to pelo qual se interessou. Procuro por
um lançamento, rnas não tenho muita

informação a respeito do livro. Sei que

trata de cólera e foi escrito por um tal de
Johnson, que o citou durante o Campus

Party 2008, evento de entretenimento
eletrônico que tinha ocorrido há poucos

dias. José Carlos Honório, livreiro ex-
periente com 25 anos de casa, vem em
meu socorro. No computador, cie pes-

quisa pelo produto a partir do nome do
autor. "Provavelmente, esse é o sobreno-

me", diz. A primeira tentativa não foi

bem-sucedida. Dos escritores que surgi-
ram no resultado da pesquisa nenhum
escrevera algo relacionado à cólera.
Partimos então para uma palavra-chave,

o tema da obra. A busca, feita com a
palavra cólera - tanto em português

quanto em inglês - não encontrou nada.
Chegamos a duas conclusões: estou
com a informação errada ou a edição

ainda não foi lançada. Fiquei na dúvida
e sem o livro.

Assim como eu, muitos consumi-
dores que vão à Livraria Cultura não

têm informações precisas sobre o que
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procuram. "Há clientes que falam que
querem urn livro de capa azul, um que
alguém estava lendo no metrô e que só
sabem dizer uma palavra do título, ou
uma obra cuja resenha foi publicada em
urn jornal naquele fim de semana", con-
ta Honório. "Algumas perguntas que
fazemos ao cliente e as ferramentas de
busca disponíveis na loja dão uma
mãozinha na tarefa de descobrir o que
ele quer", completa. Por outro lado,
também existe aquele consumidor que
entra no estabelecimento sabendo
exatamente o que quer comprar, trazen-
do consigo todas as informações sobre o
produto. Em todos os casos e diante dos
mais variados perfis, os funcionários da
Livraria Cultura se mostram disponí-
veis para ajudar.

E eu ainda precisava de ajuda: uma
amiga, Paula, queria muito encontrar
um DVD de um grupo musical, mas eu
só me lembrava que era de Porto Alegre
e tinha alguma relação com tango. Lá
foi o José Carlos para o computador.
Poucos minutos depois de pesquisar, ele

anuncia o resultado. "Acho que você
está procurando 'Tangos Sc Tragédias1.
Veja", diz apontando para o monitor. E
emenda com a sinopse: "Tangos Sc
Tragédias' foi criado por Nico Nico-
laiewsky c Hique Gomez em 1984. Esse
é o show comemorativo na Praça da
Matriz, que deu origem a esse DVD.
Kraunus e Pletskaya resolveram come-
morar os 20 anos do 'Tangos & Tragé-
dias', fazendo um show aberto ao público
na praça em frente aoTheatro São Pedro".

Para eliminar qualquer dúvida, as-
sisti a um trecho do DVD, ali mesmo,
no meio da seção de discos, decorada
com um enorme painel do artista Car-
los Matuek. A variedade que a rede ofe-
rece também surpreende: são mais de
35 mil CDs e DVDs e, entre eles, selos
raros de música clássica e discos de
vinil. Também é possível ouvir as mú-
sicas antes de decidir pela compra de
algum álbum. "Você quer fazer a reser-
va?", o vendedor pergunta. Seria possí-
vel reservar por determinado período
no nome de minha amiga, caso soubes-

se o CPF (Cadastro de Pessoa Física)
dela. Além disso, com o cartão "Mais
Cultura" ela teria desconto.

CARTÃO FIDELIDADE
Não é comum saber o número de

CPF de amigos. Então, José Carlos
procurou o cadastro de minha amiga
pelo nome completo dela. Sc soubesse o
endereço de sua residência, não teria
dúvidas para qual "Paula" deveria re-
servar o DVD. A alternativa foi fazer no
meu nome. "Em até três dias, ela pode
vir buscar", diz. Nessa hora, ele apro-
veita para atualizar meu cadastro e ofe-
rece o cartão "Mais Cultura", que ainda
não tinha.

O "Mais Cultura" é um programa
de fidelidade que dá descontos especiais
em livros nacionais e importados, DVDs
e CDs aos seus associados, tanto para
compra nas lojas quanto pelo site
www.livrariacultura.com.br e pelo tele-
fone. Além disso, o cliente conta com
benefícios oferecidos pelos parceiros da
livraria, como a Orquestra Sinfônica do
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Estado do São Paulo - Osesp, Giuliana
Flores e a escola de idiomas Scven, entre
outros. O associado também acumula
pontos que se revertem em créditos para
outras compras. No site, clicando em
Mais Cultura, é possível acompanhar a
seleção de produtos que integram o
programa. Aceito o cartão. Para ativá-lo
foi muito simples: bastou uma rápida
passadinha pelo caixa, mesmo sem ter
finalizado minha compra.

INDICAÇÃO
Além do zelo em prestar um bom

atendimento, os vendedores também es-
tão prontos a aconselhar o cliente du-
rante a compra. Comentei que gostaria
de levar algo da literatura francesa para
mínha irmã, que está cursando o nível
intermediário do idioma. "Qual é o per-
fil dela? E mais extrovertida ou reser-
vada? Prefere coisas divertidas ou exis-
tencialistas", pergunta José Carlos. A
partir da descrição que fiz, ele apontou
alguns livretos de obras clássicas france-
sas, porém resumidas, que minha irmã
poderia acompanhar perfeitamente com
o conhecimento que tem de francês. "Dessa
coleção, ternos 'Madame Bovary', de
Gustav Flaubert, 'Michel StrogofP, de
Júlio Verne, 'Lês Miserables', de Victor

Hugo, e alguns de Balzac. Qualquer um
desses é uma boa opção", fala.

DA FRANÇA PARA o BRASIL
Seguimos para a seção de literatura

brasileira. Pedi a indicação de leitura de
obras de escritores consagrados, porém
não tinha nenhum autor em mente.
"Você quer um livro para colecionar, pa-
ra ter, ou simplesmente para ler e des-
cartar?", pergunta o livreiro. "Por exem-
plo, os livros de leitura da grade cur-
ricular escolar, indicados pelo Ministé-
rio da Educação, fazem parte do grupo
de lidos e descartados. Não são livros
para ter e reler e para fazer parte da sua
coleção". Optei pela segunda indicação:
obras para colecionar. Carlos listou
vários autores: Vinícius de Morares, Jor-
ge Arnado, Machado de Assis, Lygia
Fagundes Telles, Clarice Lispector, Luís
Fernando Verrísimo ...

Pedi para ver o que a loja tinha de
Lygia Fagundes Telles. Ao me passar
alguns livros da grande dama da litera-
tura brasileira e membro da Academia
Brasileira de Letras, o vendedor conta
que a obra "As Meninas", de autoria de
Lygia, inspirou uma novela e que depois
de sua exibição, vários livros foram
sucesso de vendas. "As obras dela já fo-

ram publicadas em diversos países e ela
ganhou muitos prêmios. Um deles foi o
'Camões', em 2005, o mais importante
da língua portuguesa", diz. "Também
ternos seu livro mais recente, 'Conspi-
ração de Nuvens'. Quer ver?", oferece.

MUNDO MÁGICO
Eu não podia sair da loja sern antes

conhecer uma seção destinada especial-
mente ao público infantil. Os pequenos
leitores têm um espaço especial, com
dois dragões enormes de madeira - um
deles voador, que fica a seis metros do
chão. Encontrei de tudo, desde livros
para os menores, passando por literatura
educativa, CDs e DVDs. As editoras
capricham para chamar a atenção dos
baixinhos: vale ilustrações e capas bem
coloridas e até mesmo "surpresas" que
acompanham os livros, como camisetas.

Pensando em dar um presente para
minha sobrinha, que iria completar oito
anos, pedi a opinião de José Carlos.
Seria melhor levar um livro ou dar um
vale presente? "Não recomendo o vale-
presente. Em amigo secreto seria válido,
rnas não para pessoas tão próximas.
Você pode escolher entre autores
infanto-juvenis que são clássicos, como
Monteiro Lobato e Ziraldo", sugere.
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Insisto na pergunta argumentando
que poderia incentivar a leitura fazendo
com que ela usasse o cartão na loja e
escolhesse o livro. Porém o vendedor nem
sequer menciona o cartão do "Clubinho
Mais Cultura" ou o oferece como um
incremento ao presente que eu poderia
comprar. "Se ela não gostar do livro,
pode vir trocar", aconselha.

CLUBINHO
O "Clubinho Mais Cultura" é o

programa de fidelidade feito especial-
mente para a garotada. A idéia é inte-
ressante. Para a loja, a fidelização do
cliente começa cedo, desde a tenra ida-
de. Para os pais, é uma ferramenta de
estímulo à leitura. A inscrição é feita
pelo pai ou responsável e a criança pode
optar entre os quatro modelos exclusi-
vos do cartão, que vem acompanhado
de um brinde e um adesivo. Os pais ou
responsáveis podem comprar créditos
diretamente nos caixas da livraria, que
são imediatamente acrescidos ao cartão
"Clubinho Mais Cultura", que funciona
como um cartão-mirim de crédito: a
criança escolhe os produtos na loja e
paga diretamente no caixa.

Assim como o programa voltado
para os adultos, esse também dá acesso

a um sistema de pontuação e descontos
na compra de qualquer item. Cada real
gasto eqüivale a quatro pontos. A cada
mil pontos, o cliente-mirim ganha uni
crédito de R$ 10. Além disso, algumas
ações mensais são oferecidas para as
crianças que fazem parte do "Clubinho
Mais Cultura", como shows de mágica,
oficinas de arte, ateliês, jogos, entre outros.

DETALHES
Pode-se dizer que a Livraria Cul-

tura não é simplesmente um lugar para
comprar livros. A rede tem uma intensa
programação cultural e se torna palco
de concertos, shows, noites de jazz,
palestras, cafés filosóficos e noites de
autógrafos. A loja do Conjunto Na-
cional, onde está desde 1969, abriga o
Teatro Eva Herz, com capacidade para
166 pessoas. O diretor cultural do
teatro é o ator Dan Stulbach, respon-
sável pela programação.

Esse centro cultural em que se tor-
nou a Livraria Cultura ainda conta com
o charmoso V. Café, que oferece uma
boa variedade de lanches, salgados e
doces ao estilo self service, além de café,
chá, sucos e refrigerantes. O ambiente é
um agradável convite para os clientes
relaxar e conversar.

ULTIMA IMPRESSÃO
Passada a visita à Livraria Cultura,

ligo para saber se a loja tem alguns livros
de inglês. Paulo, vendedor que me aten-
de, confirma que eles estão disponíveis,
e informa o valor e o desconto no cartão
"Mais Cultura". "Você gostaria de fazer
a reserva?", oferece. "Por quantos días?"
pergunta depois de minha afirmativa.
Mal desligo o telefone e recebo urn e-
mail confirmando a reserva, assinado
pelo próprio vendedor.

Ao voltar novamente à livraria, e
enquanto aguardo na fila do balcão de
reservas, noto que a loja está movimen-
tada e que os vendedores continuam
solícitos, ora dando alguma informação,
ora aconselhando um cliente. Não de-
moro na fila e logo estou no caixa com
os livros reservados.

Em tempo: o livro "O Mapa Fan-
tasma - Como a Luta de Dois Ho-
rnens contra o Cólera Mudou o Des-
tino de Nossas Metrópoles", de Ste-
ven Johnson, editora Jorge Zahar, alvo
de minha pesquisa na Livraria Cul-
tura e contada no início da matéria, é
encontrado na rede. Pelo menos eu o
achei à venda no site da loja, poucos
dias depois de ter ido até ao Conjunto
Nacional. Vai entender.
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, a. 13, n. 123, p. 34-39, mar. 2008.




