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A campainha toca e, do outro lado, um homem engravatado, com uma mala na mão oferece 
livros, de casa em casa. A cena, que parece coisa do século passado, tem crescido nos lares 
brasileiros, apesar de estarmos em plena era digital. E a explicação é a melhoria da renda das 
classes C e D, principais compradoras deste canal de venda, que respondia por 5,43% da 
comercialização de livros no País e hoje abrange 9,6% - um aumento de 91,37%. Outro canal 
de venda que apresentou crescimento significativo foi o online, que teve alta de 285%, mas 
com base muito menor: 1,71% do mercado. Dois extremos da comodidade convivem em alta, 
enquanto o principal canal de comercialização ainda é a livraria, com 47,69% - queda de quase 
dois pontos percentuais em relação a 2006.  
 
Mas não é só nestes canais que a comercialização de livros cresce. Pesquisa divulgada pela 
Câmara Brasileira do Livro (CBL) mostra que o volume vendido aumentou 6% no ano passado, 
alcançando 329 milhões de exemplares. O faturamento, no entanto, cresceu menos: 0,4% - 
descontada a inflação - atingindo R$ 3 bilhões. "As políticas de incentivo à leitura, sobretudo, e 
de uma certa maneira, a queda no preço médio, impulsionaram o mercado", afirma o diretor-
executivo da CBL, Eduardo Neves. O levantamento mostrou que, em 2007, o valor médio pago 
pelo exemplar foi de R$ 11,41 - 1,73% mais barato que no ano anterior. Para 2008, ele diz 
acreditar que a comercialização continue em alta - apesar de não arriscar um porcentual.  
 
Os números de 2007, no entanto, estão longe dos volumes alcançados em 1998, quando o 
setor atingiu a marca histórica de 410,3 milhões de exemplares, mas é o segundo ano 
consecutivo em alta - na última década e meia o setor tem se mantido em sazonalidade (um 
ano cresce; outro diminui).  
 
O governo continua sendo o maior comprador do setor, com aproximadamente 24% do total - 
R$ 726,8 milhões. As compras estatais, no entanto, reduziram 0,67% em relação ao ano 
anterior.  
 
Entre os segmentos, os didáticos respondem pela maior parte: 60%. Outra pesquisa, recente, 
divulgada em agosto, mostra que dos 4,7 livros lidos anualmente pelo brasileiro, 3,4 são 
didáticos.  
 
Mendes destaca também o aumento das vendas para os chamados "leitores do futuro", ou 
seja, o público infanto-juvenil. Foram 14,7 milhões de exemplares produzidos no ano passado 
para as crianças (15,18% a mais que no anterior) e 8,52 milhões de livros para os jovens 
(variação de 13%). A literatura adulta, por exemplo, aumentou apenas 2%, com 22, 5 milhões 
de exemplares.  
 
Em casa  
 
O presidente da Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL), Luís Antônio Torelli, diz que 
a venda porta a porta continua forte, mas com mudança no perfil consumidor. Se no século 
passado estava pulverizado por classes sociais, hoje a concentração é nas C e D. "Eles tiveram 
melhoria de renda, mas muitos ainda não têm computador para comprar pela internet, por 
exemplo", afirma. No entanto, segundo ele, o maior concorrente do setor é a insegurança. Ele 
lembra ainda que, como o número de livrarias no País não chega ao equivalente a 20% da 
quantidade de municípios, há potencial para o aumento da venda porta a porta. Por outro lado, 
de acordo com Torelli, as classes mais altas têm se sentido atraídas por livrarias cada vez com 
maior oferta de títulos e serviços, além da internet.  
 
Torelli destaca também que, se no século passado, o forte das vendas eram as enciclopédias, 
agora são os livros infantis e os religiosos que, juntos, respondem por cerca de 50% a 60% 
dos volumes comercializados de porta em porta.   
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C6. 


