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Quando começou a fazer seu mestrado
em psicologia social, André Garcia teve
grandes dificuldades para encontrar os
livros que deveria ler. A solução sugerida
por alguns amigos foi a de procurar em
sebos. Depois de rodar sem sucesso por
meia dúzia deles no Rio de Janeiro, Gar-
cia tentou a internet, já que não teria
tempo para ir a todos os existentes na ci-
dade. Só aí descobriu que quase nenhum
divulgava seu acervo no mundo virtual e,
nessa ausência, vislumbrou uma oportu-
nidade para fazer algo inovador.

Em 2004, após ler mais de cem títulos
em apenas um ano para seu mestrado,
Garcia resolveu mudar seu campo de co-
nhecimento e começar a ler sobre Java
Script, uma linguagem de programação
para desenvolvimento de aplicativos de
computador. Foi assim que ele mesmo,
um administrador de empresas com mes-
trado em psicologia, desenvolveu o site
“Estante Virtual”, que atualmente reúne
1.669 sebos de todo o país e oferece um
acervo de mais de 6 milhões de livros.

Hoje Garcia poderia começar seu mes-
trado com muito mais facilidade, pelo
menos no que diz respeito à procura de li-
vros. Isso porque 90% dos sebos brasilei-
ros estão cadastrados no portal que criou.
E da dificuldade que enfrentou no passa-
do, criou um negócio muito lucrativo. Fo-
ram R$ 32 milhões de reais movimentados
graças ao site em 2009, diz o empreende-
dor com base em pesquisa feita com dados
da Associação Nacional de Livrarias
(ANL). O empresário fica com 5% das
vendas propiciadas. Mas cobra também
uma mensalidade que chega a R$ 132. O
livreiro que cadastrar até 200 livros por
ano recebe o serviço gratuitamente. Já o
sebo que quiser cadastrar até 60 mil
anuais, paga mensalidade de R$ 132.

O Estante Virtual é responsável por
50% das vendas dos sebos cadastrados,
que faturam anualmente R$ 70 milhões.
Os restantes 10% de sebos que não estão
incluídos entre os cadastros do site são
responsáveis por algo em torno de R$ 20
milhões, segundo o próprio empreen-
dedor. “O mercado de sebos no país
movimenta cerca de R$ 90 milhões por
ano”, afirma Garcia.

De acordo com a ANL, o Brasil possui
2,6 mil livrarias sendo que 70% delas são
de pequeno e médio porte, com um fatu-
ramento mensal de até R$ 45 mil. Além
disso, uma pesquisa feita pela associação
no início deste ano identificou que 30%
das livrarias ainda não têm condições ou
estão preparadas para vender na internet.

Os dados da pesquisa coincidem com
a opinião da professora e mestre em Co-
municação Social, Larissa Grau, cliente
do site. “Muitos sebos cadastrados não
possuem pagamento eletrônico, por isso
é preciso fazer uma transferência ban-
cária”. Depois de concretizada a com-
pra, o pedido chega normalmente em
nove dias. Apesar disso, Larissa afirma
que é sempre possível encontrar livros
com edições esgotadas, e que tudo fun-
ciona bem mesmo com o sistema de pa-
gamento ainda precário.

Para não perder a atratividade dos se-
bos, procurados normalmente pelo bom

preço, Garcia começou uma campanha no
início do mês, pela qual ofereceu três mi-
lhões de livros a R$ 12, conseguindo que
livreiros de todo o país dessem descontos
e remarcassem seus preços. “É preciso
democratizar a leitura no Brasil. A média
de preço dos livros mais vendidos em li-
vrarias é de R$ 45, e isso é muito caro, por
isso tento sempre oferecer uma condição
mais favorável à leitura”, afirma Garcia.

Outra tentativa de aumentar o número
de leitores ocorreu na Bienal do Livro do
Rio de Janeiro, em 2009, quando o Estan-

te Virtual promoveu uma troca de livros.
“Montamos um estande onde as pessoas
levavam um livro de leitura e escolhiam
outro para troca.” A ideia do livreiro é
continuar com o projeto e na próxima
Bienal promover novo troca-troca.

Além disso, Garcia tem outro projeto e
pretende começá-lo este ano. Trata-se de
nova parceria com as editoras. Segundo o
livreiro, as livrarias comuns, normalmen-
te sem muito espaço físico, só oferecem ao
consumidor os últimos lançamentos e as
obras mais vendidas. “São 53 títulos lan-

çados por dia no Brasil. As livrarias não
conseguem oferecer todos e, além disso,
trocam seu estoque rapidamente.”

Isso faz com que o estoque nas edito-
ras seja alto e de livros lançados há me-
nos de um ano. Para oferecer aos leitores
esses títulos com um preço promocional,
garantindo vantagem para ambas as par-
tes, Garcia pretende fazer a ponte com os
sebos, ofertando no Estante Virtual. “Já
estamos conversando com várias edito-
ras, acredito que muito em breve teremos
esse novo produto para oferecer.” ■

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE
QUARTA-FEIRA

GESTÃOINOVAÇÃO & EMPREENDEDORISMO

Ao deparar com a falta
de um sistema de
busca entre os sebos
do país, André Garcia
resolveu desenvolver
um negócio para ocupar
esse espaço de mercado.
Hoje oferece 6 milhões
de livros em seu site,
o Estante Virtual

Sebos brasileiros evoluem para
Depois de criar plataforma própria para venda de livros usados, o carioca André Garcia consegue movimentar
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Andre Monteiro

Os erros que matam
a produtividade
Em uma pesquisa recente sobre estresse no trabalho
(Isma-BR), seis em cada dez brasileiros afirmaram que
estão estressados e desejam ter uma vida mais equili-
brada. Quando questionados sobre os principais fatores
de estresse, a sobrecarga de trabalho aparece como o
principal problema.

Vivemos em um mundo cada vez mais sem tempo.
Ajudar a empresa e sua equipe a se tornar mais produti-
va, ter mais tempo livre e qualidade de vida deveria es-
tar na lista das maiores prioridades de qualquer CEO,
empreendedor ou diretor. Infelizmente, não são todas
as empresas que se preocupam com essa questão e dei-
xam passar despercebidos pequenos hábitos que ma-
tam a produtividade no trabalho.

Para isso, é preciso dividir o problema em dois níveis:
o corporativo, que tem relação com a cultura da empre-
sa; e o nível pessoal, que tem a ver com qualquer indiví-
duo na ponta, trabalhando em suas atividades.

No nível corporativo, nomeio os três principais proble-
mas que matam a produtividade de toda a empresa e que
normalmente enfrentamos na prática com nossos clientes:

1. Falta de prioridades
claras: tudo na empresa é
prioritário e ninguém sabe o
que verdadeiramente deve
ser feito primeiro, atenden-
do como prioritário o que
parece ser mais urgente.

2. Senso de urgência:
erroneamente, muitas em-
presas colocam seus pro-
fissionais em um ritmo de
aceleração desnecessário,
confundindo pressa com
velocidade.

3. Reuniões: o excesso de
reuniões mata o tempo de
trabalho da equipe e obriga
a realização de jornadas de
trabalho mais extensas.

Existem, obviamente, outros fatores, mas classifico
esses três como os principais e também mais desafia-
dores para a alta direção. Quando bem trabalhados,
eles estabelecem uma base para afinar a produtividade
dos colaboradores.

No nível individual, cada colaborador, de acordo com
seu cargo e tipo de trabalho, cria certos vícios e modelos
mentais que prejudicam o seu tempo sem que ele perce-
ba. Todo mundo reclama que não tem tempo, mas a ver-
dade é que as pessoas não o usam bem e, por isso, sentem
falta dele. Os três piores fatores que prejudicam a produ-
tividade individual são:

1. Falta de método: é impossível trabalhar em nossa
era sem um método de gestão de tempo para as ativi-
dades. Não aprendemos isso na escola, mas precisamos
adotar um método eficiente ou vamos nos perder em
tantas demandas.

2. Multitarefa: todo mundo se acha capaz de reali-
zar múltiplas atividades ao mesmo tempo, e isso até
pode ser possível para algumas pessoas, mas o proble-
ma está no tempo que se perde. Em média gastamos
de 20% a 30% a mais de tempo quando “multitarefa-
mos” em vez de focarmos.

3. Trabalhar conectado: manter o e-mail aberto e
alterar o foco da atenção a cada nova mensagem é ex-
tremamente prejudicial às suas atividades. O correto é
ter horários para ver a correspondência eletrônica,
mantendo-se no controle da ferramenta e trabalhando
por atividades priorizadas e não por e-mail. Ter mais
tempo e qualidade é possível, se houver ações sérias.
Reserve um tempo para pensar nisso! ■

CHRISTIAN
BARBOSA
Presidente da Triad Consulting

Ajudar a equipe
a se tornar
produtiva, ter
mais tempo
livre e qualidade
de vida deveria
estar na lista
de prioridades
de qualquer CEO,
empreendedor
ou diretor

CATALOGADOS

6 milhões
de livros estão disponíveis para
venda no site do Estante Virtual.
É possível encontrar 3 milhões
com o preço de até R$ 12.
Para conseguir isso, Garcia
começou uma campanha
entre os livreiros, que baixaram
os preços de alguns títulos.

PARCERIA

1.669
sebos estão no Estante Virtual.
Além dos 6 milhões de livros
usados, Garcia pretende
praticar a venda de itens
novos e para isso montou uma
parceria entre sebos e editoras.
A comercialização pelo site vai
ser disponibilizada ainda este ano.

LIVRARIAS

70%
das livrarias no Brasil são de
pequeno e médio portes. Há 2,6
mil empresas. O faturamento
médio da grande maioria não
passa de R$ 45 mil. A pesquisa
realizada pela ANL revela
também que apenas 30% delas
têm estrutura para venda virtual.

Divulgação

venda pela internet
R$ 32 milhões por ano entre os sebos

Garcia na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro:
“É preciso popularizar a leitura no Brasil”.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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