
O empresário José Vicente, pre-
sidente da Special Books Servi-
ce — SBS Brasil, editora espe-
cializada em livros para ensino
de idiomas, acha nomínimo in-
quietante uma situação comum
no Brasil: cidades médias com
100 mil ou 500 mil habitantes
que não têm sequer uma livra-
ria. Vicente não sabe os dados
exatos, mas no mercado edito-
rial, calcula-se que pelo menos
700 cidades não possuemuma li-
vraria, sendo que
muitas também
não contam com
biblioteca. E para
o empresário, es-
te cenário não
combina com o as
metas agressivas
de desenvolvi-
mento do país.
De olho no potencial de merca-
do, a SBS lançou na semana pas-
sada, na 22ª Bienal Internacio-
nal do Livro de São Paulo, seu
plano de crescer com franquias.
“Recebemos solicitações de li-

vreiros interessados em abrir
uma franquia desde os anos
1990. Mas resisti à ideia. Tínha-
mos de testar antes”, explica.

O teste foi feito com a simula-
ção do negócio de franquia com
livrarias próprias da SBS. “Foi
uma ótima experiência. O pro-
blema é que agora os funcioná-
rios que foram escolhidos para
gerirem as franquias testes que-
rem abrir seu negócio. Estou ne-
gociando para não perder pes-
soal”, conta o empresário.
A meta da empresa é abrir

200 unidades até o final de
2013. Trata-se de um negócio
que tem investimento inicial
de R$ 139 mil para lojas com es-
toque entre 5 mil e 6 mil obras,

além de estrutu-
ramulticanal pa-
ra que os clien-
tes também pos-
sam comprar no
site da compa-
nhia e baixar os
e-books. A inter-
nacionalização
do negócio de

franquias virá a seguir, com
abertura de unidades na Argen-
tina e Peru, onde a SBS já atua.
As franquias devem ajudar a

alavancar os negócios a partir
de 2013. Para este ano, a empre-
sa prevê faturar só no Brasil,
R$ 155 milhões, um aumento
de 8% em relação a 2011.
Vicente afirma que não tem

como objetivo competir com
grandes livrarias como Saraiva,
Cultura ou Livraria da Vila. “O
plano é chegar ao pequeno li-
vreiro, que atende o interior o
país, em locais onde estas livra-
rias não conseguem chegar”,
diz. “Veja Petrolina (PE), uma
cidade com 300 mil habitantes
que não tem nenhuma livraria.
E não está sozinha nessa estatís-
tica. Tem muita cidade de São
Paulo na mesma situação.”
A SBS mapeou 100 cidades

com potencial para receber lojas.
E omodelo criado para franquias,
ou conversão de marca de livra-
rias já em funcionamento, visa se
adaptar a demandas locais.
Vicente admite que não é fá-

cil manter uma pequena livra-
ria no país. “No passado, as pe-
quenas livrarias representavam
40%domercado. Hoje, caiu pa-
ra 20%. E o varejista que conse-
guir margens de 8% sobre as
vendas já pode considerar um
ótimo resultado”, afirma. ■

Agregar serviços aos usuários é
o ponto de partida para rentabi-
lizar o negócio de livrarias, afir-
ma José Vicente, presidente da
SBS Brasil. O novo site da edito-
ra está em construção e vai ser
lançado em breve com serviços
como a plataforma “É do au-
tor”, que permite a qualquer
pessoa editar o próprio livro no
site, sem burocracia. O serviço
é semelhante ao agBook, da Al-
phagraphics.
“O autor ou professor poderá

imprimir seumaterial ou deixá-
lo à venda no site, para impres-
são sob demanda”, diz Vicente.
Garantir ao franqueado parti-

cipação sobre os livros vendi-

dos no ambiente on-line tam-
bém será uma inovação. Cada
franquia terá um terminal de
consultas onde o cliente poderá
comprar determinado produto
que não está disponível na loja e
também dar downloads de
e-books. O franqueado recebe-
rá participação sobre a venda.
“Ele é que vai ter de se entender
com o cliente se ele der algum
problema de entrega”, alerta.
O modelo de franquia regio-

nal terá comobase a venda de li-
vros para educação e não só pa-
ra o ensino de idiomas. “A ideia
é que o franqueado possa ven-
der para escolas da região. Este
é um tipo de serviço que é mui-
to difícil fazer à distância.”
O segmento de livros infantis

tambémdeverá ter destaque nas
lojas, uma vez que esta é uma

área com grande potencial de
crescimento de vendas. Mas Vi-
cente afirma que o franqueado fi-
cará livre para decidir como vai
complementar o estoque. “Não
é um modelo fechado. Ele sabe
qual tipo de literatura interessa
mais”, explica.
Transformar a livraria em

ponto de encontro da cidade
também é uma boa estratégia
para garantirmovimento e con-
sequentemente, vendas. “As lo-
jas físicas poderão contar com
café e mesmo área de eventos
para palestras de autores, noites
de autógrafos e shows infantis,
por exemplo. A SBS vai traba-
lhar também com franquia de
quiosques, que podem ser aloca-
das em centros de grande circu-
lação, como rodoviárias e shop-
pings. ■ R.O.
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Nas unidades, qualquer um
poderá imprimir o próprio livro

Editora SBS inicia venda de franquias
e planeja exportar conhecimento
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Indústriadecaféregistraaltade3%no
consumodabebidanomercadobrasileiro
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Modelo da franquia da SBS
permite que dono da loja ganhe
com vendas feitas on-line

Especializada em livros de ensino de idiomas, companhiamapeou 100 cidades compotencial para receber uma loja. São
mercados comoo de Petrolina (PE), commais de 300mil habitantes e nenhuma livraria. Plano é expandir na Argentina e Peru

A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) registrou alta de
3,05% no consumo de café no Brasil entre maio de 2011 e abril de 2012.
O percentual ficou abaixo dos 3,5% previstos pela entidade para
o período. No total, foram comercializadas 19,97 milhões de sacas
de 60 quilos. Até o final do ano, a expectativa da representante da
indústria cafeeira é atingir vendas totais de 20, 41 milhões de sacas.

Meta da editora
é abrir 200 lojas
até o final de

2013. Em seguida,
o negócio

vai ao exterior

SBSlançoumodelodefranquiapara livreiros na22ªBienal InternacionaldoLivrodeSãoPaulo

NA AMÉRICA DO SUL

SBS está presente em 3 países,
em R$ milhões

Fonte: empresa

Meta da empresa é
chegar a 200 livrarias
no modelo de franquia

0

30

60

90

120

150

ARGENTINAPERUBRASIL

140

28 32

40 14 11
UNIDADES

Segunda-feira, 13 de agosto, 2012 Brasil Econômico 25

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




