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Varejistas buscam a melhor 
estratégia de Vendas para 
o bom e Velho liVro de 
papel, às Vésperas de uma 
transformação histórica

da versão eletrônica, quando comparada ao 
livro de papel”, afirma Sérgio Herz, diretor 
de Operações da Livraria Cultura, rede va-
rejista de São Paulo que vem se expandindo 
para cidades como Porto Alegre, Campinas, 
Brasília e, proximamente, Salvador.

No Brasil, entretanto, o foco ainda está 
no impresso. Enquanto os livros eletrônicos 
começam a se insinuar nas lojas, os vare-
jistas aprimoram suas estratégias físicas e 
digitais para aproveitar, da melhor forma 
possível, o momento de expansão vivido 
pelo mercado, graças ao aumento do po-
der aquisitivo da população, inclusive da 
chamada nova classe média. “No Brasil, as vendas de livros 
pela internet só não crescem num ritmo mais rápido do que 

o atual por causa da falta de investimento 
dos varejistas em tecnologia e navegabili-
dade. As empresas ainda priorizam as lojas 
físicas e, em alguns casos, há um overloop 
[sobreposição] entre canais de venda, que é 
indesejável, por confundir o consumidor e 
desmotivar o vendedor”, avalia o professor 
de Estratégia e Gestão de Operações do 
Varejo da Fundação Instituto de Adminis-
tração (FIA), Lemilson Almeida.

DISPUTA ACIRRADA
Descontos, promoções-relâmpago e bonifi-
cações transformaram-se em ferramentas 

habituais para fidelizar a clientela do livro tradicional, seja 
na internet ou na loja convencional, numa batalha em que 

sobram faíscas. “Vender o mesmo livro pela in-
ternet mais barato do que na loja é como cobrar 
pedágio do cliente que se dispõe a sair de casa. É 
uma estratégia que considero pouco inteligen-
te”, diz Herz, da Livraria Cultura, que trabalha 
com bonificações para clientes frequentes, seja 
na internet ou nas lojas físicas.

 Embora a Cultura esteja na internet desde 
1995, pretende continuar a priorizar os pontos 
de venda físicos. “Seguimos apostando na so-
brevivência das livrarias como uma experiência 
prazerosa. Há inúmeros clientes que vêm tomar 
o café da manhã aqui e acabam saindo com um 
livro ou um CD”, acrescenta o diretor da Cultura, 
que faturou R$ 270 milhões em 2009, ano em que 
18% de suas vendas foram online.

Já a francesa Fnac, que chegou ao Brasil em 
1999, mantém a estratégia de oferecer, nas lojas 
físicas, descontos de 20% sobre o preço mínimo 
do distribuidor para os principais lançamentos 
em seus primeiros 30 dias de venda. “Nossa 
concepção é a de que a loja virtual e as físicas 
são complementares, e não excludentes”, afirma 
o diretor-geral adjunto da Fnac Brasil, Marco 
Aurélio Moschella. “A situação de compra é 
distinta. O consumidor da internet leva de 24 a 
48 horas para receber o livro, paga pela remessa, 
enquanto o da loja física pode levar para casa no 
momento da escolha. Repassamos ao consumi-
dor o custo menor da internet, quando possível. 
É importante lembrar que nem sempre pela 
internet sai mais barato”, observa o executivo 
da Fnac. “Não tratamos e jamais trataremos livro 
como commodity.”

Em 2010, as vendas do site superaram, pela 
primeira vez, as das nove lojas da Fnac no Brasil, 
consideradas isoladamente. Nos próximos três 

A situação é real: em uma livraria virtual, o leitor descobre 
um título há muito tempo acalentado, novo em folha, 
por uma fração do preço de capa. Como o livro é bastante 

pesado – tem mais de mil páginas –, o consumidor resolve ir à loja 
da mesma rede para evitar os custos de remessa. Ao chegar, estra-
nha o fato de a seção estar às moscas. Pergunta então ao vendedor 
pelo livro que havia visto no site por cerca de R$ 35,00. O vendedor 
responde que, na loja, sairia por R$ 149,90. No dia seguinte, o leitor 
volta para a tela do computador, com o cartão de crédito em mãos, e 
descobre que o mesmo livro passou a custar R$ 89,90. Coça os olhos, 
mas tudo é verdade: o preço do mesmo livro de mil páginas podia 
variar até quatro vezes, dependendo do local de compra – loja ou 
internet – e do dia da pesquisa.

A cena kafkiana ilustra a crescente influência do comércio 
eletrônico na estratégia de vendas de grandes varejistas para se-
duzir os consumidores de um tradicionalíssimo bem cultural no 
limiar de uma mudança histórica, e que não se limita ao canal de 
compra. Leitores digitais, como Kindle e iPad, prometem transfor-
mar, ao longo dos próximos anos, o ancestral hábito de armazenar 
livros em prateleiras. Nos Estados Unidos, a livraria virtual Ama-
zon, detentora do modelo Kindle, já vende mais conteúdo autoral 
eletrônico do que suas respectivas versões em capa dura. “Há es-
timativas de que, em 2015, 25% do mercado norte-americano será 
dominado pelos eletrônicos. Mas há muito para acontecer nesse 
nicho. Estima-se que a Amazon perca de US$ 2 a US$ 5 por unidade 
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meses, a rede francesa inaugurará a sua décima unidade no 
país, em Belo Horizonte. Livros, por sinal, são os itens mais pro-
curados no site da Fnac, com 18% de participação nas vendas.

Se, por um lado, a concorrência acirrada na internet signi-
fica ganhos para o consumidor, em casos extremos desperta 
alguma preocupação no setor editorial. “No caso da Record, 
identificamos dois casos de ‘dumping’, em que o livro era ofe-
recido na internet por preço abaixo da venda feita pela edito-
ra, o que distorce a situação, na medida em que uma promoção 
desse tipo atrai inclusive livreiros, e não apenas consumidores 
finais”, explica a presidente do Sindicato Nacional dos Editores 
de Livros (Snel), Sônia Jardim, que também é diretora do grupo 
editorial Record, sem revelar o nome da empresa responsável 
pelo “dumping”. “Outro ponto importante é que a margem 
do livro de maior vendagem ajuda a custear o investimento 
feito nos livros de menor saída. O livro que vende paga a conta 
daquele que não vende tanto.” 

Seja como for, mesmo que no Brasil o livro digital demore 

a se difundir, a tendência é a de que as compras se concen- 
trem cada vez mais nas estantes digitais. “Considerando 
apenas o mercado dos Estados Unidos, a Amazon já vende de 
20% a 30% a mais do que o faturamento conjunto da Barnes 
& Noble e da Borders, as duas maiores redes ancoradas em 
lojas físicas”, diz Almeida, da FIA, que acredita que, por ser um 
produto homogêneo, “commoditizado”, o livro é candidato 
natural ao comércio eletrônico. “As livrarias físicas sobrevi-
verão se buscarem a especialização de acervo e prestarem um 
serviço diferenciado ao consumidor.”

Para o especialista em varejo, a Amazon estabeleceu um 
novo patamar para a venda de livros e outros itens, que de-
verá ser percebido com mais intensidade no futuro, inclusive 
fora dos Estados Unidos. “Eles mantêm 10 milhões de itens 
cadastrados, dos quais 8 milhões são livros. Para se ter uma 
ideia, no Walmart são 270 mil SKUs (Small Keeping Units), e 
em um supermercado brasileiro, em média, 60 mil.” Ou seja, 
uma oferta para agradar todos os gostos. 

Longa vida pela frente
No Brasil, o livro de papel parece ainda ter longa vida útil pela frente, independentemente do preço e da 

forma como seja adquirido. No ano passado, o setor de produção editorial faturou R$ 2,54 bilhões no  

país, uma alta de 4,31% em relação a 2008 – sem contar as compras de livros didáticos feitas pelo governo,  

que significam 25% do faturamento global do setor. No mesmo período, o número de exemplares vendi-

dos pelas editoras às livrarias cresceu 8,11%, o que demonstra que os ganhos de escala permitiram uma  

redução do preço, na passagem da indústria para o comércio, de 3,56%.

De acordo com a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), o 

bom desempenho no ano passado e as perspectivas ainda melhores para 2010 decorrem da combinação 

de dois fatores virtuosos. “Nível de escolaridade e renda são determinantes para a leitura – e ambos têm 

melhorado no Brasil. Ainda estamos na fase de formar novos leitores. Quem não lê no papel, não vai começar 

a ler no digital”, diz Sônia Jardim, presidente do Snel.

No ano passado, o maior aumento no número de títulos editados ocorreu na categoria dos livros cien-

tíficos, técnicos e profissionais: 9,07%. “Houve um boom do ensino universitário, tanto quantitativo quanto 

na variedade de cursos, o que se refletiu na diversificação de títulos”, explica a professora Leda Paulani, co-

ordenadora do estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) sobre o mercado 

editorial brasileiro, feito a pedido da CBL e do Snel.

outro dado interessante apontado pela pesquisa é a força de um método tradicional – as vendas por 

catálogo, porta a porta – que respondeu por 16,64% das vendas das editoras para o va-

rejo de livros, no ano passado. Nesse grupo, muito presente junto à nova classe média, 

despontam empresas como a Avon, especializada em cosméticos, que abriu espaço 

em seus catálogos para alguns títulos de ampla aceitação popular.

o caminho para a expansão do universo da leitura, contudo, ainda é longo. De 

acordo com os dados da última pesquisa sobre hábitos de leitura, referentes a 2008, 

a média anual de consumo de livros no Brasil era de 4,7 livros por habitante, o que 

inclui os didáticos. Houve, porém, avanços: em 2000, a média era de apenas 

1,8 livro per capita.

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 391, p. 16-18, set. 2010.




