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Para investir numa livraria, o mais importante, claro, é o gosto pelo contato com os livros, o 
interesse nos autores e a habilidade para lidar com um grupo muito seleto de clientes, 
formado pelos amantes da literatura. Mas isso não é o bastante. O empresário deve tomar 
vários cuidados, como observar a localização da loja, verificar o público que quer atingir e ter 
profissionais com algum conhecimento literário na equipe. Não bastar apenas gostar de livro, é 
preciso saber comercializá-los.  
 
Uma das maiores dificuldades do ramo é que o mercado tem público restrito. Segundo dados 
de uma pesquisa do Ibope publicada em maio, 45% da população brasileira não têm o hábito 
da leitura. No entanto, a pesquisa também trouxe uma boa notícia: a média de livros lidos por 
ano, entre a população com mais de 15 anos, subiu de 1,8 em 2000 para 3,7 em 2007.  
 
Segundo o consultor Luiz Freitas, do Centro de Estudos de Varejo, o mercado está em um 
momento positivo. "A demanda está crescendo, mas é preciso se adequar às mudanças que 
estão acontecendo no mundo. A oferta de produtos tem que estar agregada aos serviços, 
como cafeteria, eventos com autores, iniciativas culturais, shows musicais etc". explica.  
 
A diversificação na oferta de serviços é uma tendência, mas, ainda assim, o risco se mantém 
num nível médio. Para o negócio dar certo, o local adequado é um cuidado básico. "O ponto é 
fundamental, pois o público que costuma comprar livros é, geralmente, de classe mais alta. E 
é preciso ainda mais atenção se a livraria for especializada (em livros de arte, musicais, 
jurídicos…), que acabam atingindo um público ainda mais segmentado e, por sua vez, mais 
exigente", explica Freitas.  
 
Pequeno porte. 
Segundo a Associação Nacional de Livrarias (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. Mas o crescimento 
no ano passado foi da ordem de 10% do faturamento, o maior da década. O desafio é escapar 
da tendência cada vez maior de concentração no setor.  
 
Pensando nas dificuldades desse ramo, a Estação das Letras – especializada em cursos na área 
de literatura – tem um curso voltado para formação de livreiros. Segundo a diretora Suzana 
Vargas, o projeto do curso  foi desenvolvido para suprir a dificuldade de encontrar profissionais 
com essa competência, e ainda experiência. Em geral, são estudantes ou pessoas que 
consideram esse emprego temporário.  
 
De acordo com Marcus Gasparian, dono da Livraria Argumento, é preciso gostar de livros na 
mesma intensidade que de comércio. "Tem pessoas que acham que, por gostar de livros, terão 
facilidade para abrir uma livraria, mas elas não fazem idéia das dificuldades que podem 
encontrar pela frente", conta.  
 
Para se tornar um bom negócio, é preciso saber o público que se quer alcançar. Se for uma 
livraria especializada, deve ser realmente boa no que se propõe. "Metade do nosso acervo foi 
feito pelos clientes, que me deram dicas do que gostariam de encontrar numa livraria", explica 
Gasparian.  
 
Interação com o publico é fundamental. "Não contratamos funcionários, vendedores e, sim, 
livreiros. Pedimos a todos da equipe que conversem com os clientes e colham deles opiniões e 
sugestões. A livraria do Leblon tem 30 anos. Cada bairro tem uma característica e cabe ao 
livreiro descobrir quais são elas", diz Gasparian.  
 
Negócio vantajoso. 
Segundo o comerciante, o negocio é extremamente vantajoso, mas é preciso estar preparado 
para as dificuldades iniciais. "O estoque inicial de livros, para uma livraria pequena, deve ser 
em torno de três mil. É preciso ter alguns títulos fundamentais, aqueles de que as pessoas 
precisam. Na minha livraria eu tenho uns 40 mil títulos. Alguns deles são obrigatórios, apesar 



de nem venderem tanto. Mas pega mal se um cliente procurar e eu não tiver em estoque. Para 
quem achar esse investimento inicial muito caro, pode optar por ter um escritório comercial, e 
encomendar livros para clientes. Mas, para isso, precisa ter trânsito com bons editores", 
completa.  
 
Uma livraria de porte menor, a Ponte de Tábuas, no Jardim Botânico, está instalada num 
espaço de 110 metros quadrados e tem estoque de 15 mil livros. Segundo um dos sócios, 
Claudio Bartolo, uma livraria pequena tem que se empenhar em fidelizar a clientela.  
 
"Somos uma livraria quase personalizada. Os mais vendidos são os da área de artes e de 
cinema. Ela é quase self service, e os livros são bem arrumados. Também tenho uma área de 
recreação infantil", conta Bartolo.  
 
Por ser uma livraria de bairro, a clientela é praticamente formada por moradores do Jardim 
Botânico, e, claro, com interesse específico em arte e cultura.  
 
"Escolhi esse ponto porque é perto de casa. E é uma esquina interessante, mesmo que o 
espaço seja pequeno. As vendas são médias; não tenho compras grandes. Quem vem aqui 
está interessado em comprar o que já conhece", diz Bartolo. 
 
 
Leia mais: 
 
Aprendendo sobre letras e negócios 
 
A Estação das Letras, especializada em cursos tanto para leitores quanto para o varejo de 
livros, oferece há quatro anos cursos voltados a empreendedores que queiram entrar para o 
segmento de livrarias. O curso tem dois módulos. O primeiro é o "Formando o livreiro", para 
capacitar o profissional especializado em livros. Nesse módulo, a idéia é "ensinar" a pessoa a 
gostar de ler e suprir o aluno de informação desse universo. São cinco encontros com duas 
horas cada, nos quais são apresentadas palestras e aulas, com tópicos como "Qual a 
importância do livro e o que um livreiro deseja", "O que é a livraria" e "Como o leitor gostaria 
de ser atendido".  
 
O segundo módulo ensina como gerenciar uma livraria, no qual são abordados os aspectos 
mais técnicos do negócio, inclusive contabilidade e os passos necessários para a montagem da 
loja.  
 
Outros tópicos focados no curso são vendas virtuais e modelos de parcerias e convênios. 
Também são feitas visitas guiadas em livrarias, grandes, médias e pequenas no Centro do Rio 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5  jun. 2008. Seu Negócio, p. B-18. 


