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Leonardo Lichote 
 
Pode ser difícil de acreditar, mas houve um tempo em que discos eram comprados nas... lojas 
de discos. Hoje raras ameaçadas de extinção num processo que vem se desenrolando nos 
últimos 15 anos, elas abriram espaço para outros estabelecimentos comerciais. O fenômeno 
mais recente dessa movimentação do mercado são as livrarias — aquelas mesmas que 
antigamente vendiam, veja só, livros. Agora, em 2008, pela primeira vez elas encostam nas 
lojas de departamentos — grandes magazines no formato Lojas Americanas — que vêm 
dominando o mercado de CDs e DVDs (ver gráfico). A Saraiva, que em março comprou a rede 
Siciliano, já ê a segunda maior cliente das gravadoras, atrás apenas das Americanas. 
 
Há três anos estávamos entre o quinto e o sétimo — lembra Eduardo Bodo, responsável pelo 
abastecimento de CDs e DVDs da livraria. 
 
O crescimento da Saraiva reflete o comportamento de todo o setor — no qual as gravadoras 
incluem lojas como Fnac, Travessa, Cultura e Argumento. Uma mudança no mercado 
fonográfico que afeta a forma de trabalhar das próprias gravadoras. Selos menores foram os 
primeiros a intuir a existência desse consumidor, interessado não só em conforto, mas 
sobretudo em informação e num repertório que vai além dos sucessos e da última moda. 
 
Quando começamos, os pontos de venda que atingíamos, de lojas especializadas e livrarias, 
não interessavam muito às grandes gravadoras – lembra Ronaldo Bastos, dono da Dubas. 
 
Olivia Hime, diretora artística da Biscoito Fino, lembra que a gravadora nasceu no momento 
em que as livrarias com espaço dedicado à música começavam a crescer. 
 
Foi uma feliz coincidência, para nós e para elas — avalia Olivia. — O tipo de música que a 
Biscoito abriga, que chamaria de música clássica popular, casa bem com essas lojas. Porque a 
livraria tem uma filosofia menos imediatis-ta, mais lenta. O livro é assim. 
 
Movidas pela crise no mercado nos últimos anos e pelo consumidor desejoso de produtos 
especiais, as grandes gravadoras — que nos anos 90 investiram pouco em catálogo e 
assumiram a estratégia de lançar artistas de vendagens altas, mas de curto fôlego — 
passaram a investir também em produtos "menos imediatistas". 
 
A percepção da importância das livrarias nos leva, claro, a trabalhar com produtos de valor 
agregado, como as novas caixas de Cazuza, Caetano Veloso, Tom Jobim, Ney Matogrosso — 
conta Rodrigo Ratto, diretor de vendas da Universal, que afirma que as livrarias e lojas 
especializadas hoje são seu principal cliente, responsáveis por 40% de suas vendas. 
 
Alexandre Schiavo, diretor-geral da Sony&BMG, chama atenção para um dado que ajuda a 
explicar o crescimento que ultrapassou as fronteiras do público refinado: 
 
Antes, víamos as livrarias como lojas especializadas, mas hoje elas têm uma abertura cada 
vez maior para todos os gêneros. Continuam com perfil que não é tão popular, mas se 
abriram bem. 
 
Bodo, da Saraiva (loja que hoje trabalha até com bancas de promoção, nos moldes dos 
grandes magazines), confirma: 
 
Privilegiamos a variedade. Queremos ter o maior acervo possível. Afinal, há poucas empresas 
no mercado, temos que ser abrangentes para atender o público deixado pelas lojas de rua. 
 
Por que, afinal, as lojas de rua deixaram esse vácuo? Os executivos das gravadoras atribuem 
à má gestão, à pirataria, que gerou um encolhimento do mercado, à redução da margem de 
lucros e à concorrência dos magazines, que conseguiam melhores preços com a indústria. 
Alguns desses motivos ajudam a explicar a saída de cena dos supermercados, que já foram 
peça importante do jogo. 



Os supermercados já representaram 20% das vendas da EMI, hoje representam 12% — diz o 
diretor de vendas da EMI, Jorge Lopes, que, além da perda de atração do negócio dos CDs 
devido à redução da margem de lucros, aponta ainda um motivo técnico. — O responsável 
por comprar CDs para o supermercado muitas vezes não entende de discos, é o mesmo que 
compra roupas, sabão. 
 
Ao lado das livrarias, o aumento da participação do comércio eletrônico no bolo é notável — 
na EMI, por exemplo, quadruplicou nos últimos quatro anos. 
 
Há lojas de rua que ainda sobrevivem. São aquelas que souberam oferecer mais que música, 
afinadas com esse consumidor "nobre" que hoje freqüenta também as livrarias. É o caso da 
Modem Sound, em Copacabana. 
 
O cliente quer um vendedor que conheça o produto — acredita o gerente da loja, Pedro 
Otávio Tibau. — Tenho um funcionário com 25 anos de casa. Nas antigas cadeias de lojas, só 
se preocupavam com os artistas top. Há casos que entraram para o folclore do mercado, 
como o da vendedora que corrigiu a pronúncia da cliente que pediu um CD de Maria Callas: 
"O certo é Mariah Carey". 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 set. 2008, Segundo Caderno, p. 1. 
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