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LIVROS DIGITAIS DEVEM CHEGAR A 2,6% DO MERCADO

Em busca dos novos leitores

MEGALIVRARIAS
CRESCEM NO BRASIL,
APESAR DA INTERNET

● Ao mesmo tempo em que as megali-
vrarias crescem no País, as de médio
porte estão encolhendo. A quantidade
de livrarias que faturam entre R$ 350
milhões e R$ 1,2 milhão caiu de 41% pa-
ra 24%, na comparação de 2009 com
2012. Esse cenário, segundo o presiden-
te da Associação Nacional de Livrarias
(ANL), Ednilson Xavier, é resultado da
concentração do mercado. “As grandes
livrarias conseguem obter uma negocia-
ção mais favorável (descontos) com os
grupos editoriais. Não há lei que discipli-
ne esse mercado.” Para ele, isso é “preo-
cupante”, porque ameaça as atividades
das livrarias menores – aquelas que cos-
tumam ter um catálogo mais rico, com
clássicos da literatura. / N.F.

Enquanto nos EUA as grandes redes sucumbem à força das lojas
digitais, no Brasil cenário é de expansão e aumento das vendas

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Redes menores
perdem espaço

Reportagem especial ✽

Nayara Fraga

Enquanto nos Estados
Unidos as megalivra-
rias fecham as portas,
no Brasil o cenário é de
expansão. As grandes
redes do País têm ga-

nhado cada vez mais espaço. O au-
mento do número de lojas que fatu-
ram entre R$ 7 milhões e R$ 10 mi-
lhões por ano dá a dimensão do fenô-
meno: elas saltaram de três em cada
cem, em 2009, para 17 em cada cem
em 2012, segundo pesquisa da consul-
toria Gfk. E, ao contrário do que se
poderia imaginar, boa parte do cresci-
mento está no mundo físico – mes-
mo diante do avanço das operações
online.

A Livraria Cultura, hoje presente
em oito Estados, abrirá quatro unida-
des neste ano. A Livrarias Curitiba,
que tem presença forte no Paraná e
em Santa Catarina, inaugurou duas
em 2012 e vai abrir outra de mil me-
tros quadrados em Sorocaba (SP).
Maior rede do País, a Saraiva, dona de
cem unidades, vai abrir mais quatro
este ano.

Mas por que essa expansão num
país em que os cidadãos leem, em mé-
dia, quatro livros por ano (incluindo
os lidos na escola)? Nos Estados Uni-
dos, onde essa estimativa sobe para

dez, a rede Borders fechou todas as suas
unidades, deixando cerca de 10 mil fun-
cionários sem trabalho, e a previsão é
que outra grande rede, a Barnes & No-
ble, feche um terço de suas lojas nos
próximos dez anos.

Além de haver espaço para a abertura
de novas lojas no Brasil (são 3.481 livra-
rias para 5,5 mil municípios), há outras
explicações para esse contraponto. A
primeira delas é o contexto econômico.
Os americanos, desde a crise financeira
de 2008, têm consumido menos. Isso se
opõe ao cenário brasileiro, onde – mes-
mo com a desaceleração da economia –
a classe média emergente está ficando
mais educada.

“O número de potenciais comprado-
res de livro está crescendo junto com o
aumento dos alunos em cursos superio-
res”, diz o consultor do mercado edito-
rial Gerson Ramos. “Embora esse estu-
dante seja mais um consumidor de ma-
terial preparado para as aulas, estamos
formando uma pessoa que pode virar
um leitor.”

Outra característica que diferencia a
realidade brasileira da americana é a si-
tuação do varejo. Não são apenas as li-
vrarias que estão encerrando as suas
operações físicas nos EUA. O grupo de
vestuário Abercrombie & Fitch, por
exemplo, fechou 135 lojas nos últimos
dois anos e anunciou que planeja fechar
mais 180 unidades nos próximos anos.

A Best Buy, ícone na venda de produtos
eletrônicos, encerrou as atividades de
50 lojas.

Na opinião do presidente da Livraria
Cultura, Sergio Herz, as livrarias ameri-
canas estão inseridas num contexto em
que o varejo tenta se reinventar diante
da força do comércio eletrônico. “Nos
anos 60, o que você fazia para conquis-
tar um cliente? Abria uma loja. Hoje, o
cliente passa em frente à sua loja com
um smartphone (que informa preços e
permite a compra de produtos).”

A migração das vendas físicas para o
mundo online, para o executivo, seria o
principal fator para a crise no varejo
americano. Esse, aliás, foi um dos assun-
tos polêmicos tratados na Retail Big
Show, o maior evento do setor, realiza-
do nos Estados Unidos. Durante a feira,
ouviu-se de analistas que em dez anos o
Walmart, hoje o maior varejista do mun-
do, deve perder esse posto para a Ama-
zon, o maior site de e-commerce.

Dito isso, é natural pensar que o mes-
mo problema afete o Brasil e, conse-
quentemente, as livrarias. Mas Marcilio
Pousada, presidente da Saraiva, ponde-
ra que as livrarias americanas não cons-
truíram grandes negócios na internet. A
Borders, por exemplo, entregou toda a
sua operação de venda online para a
Amazon no início dos anos 2000. “Em
1998, nós estabelecemos um negócio
muito forte na internet, que hoje repre-

senta 35% das vendas da Saraiva (o site
vende outras coisas, mas o livro é o car-
ro-chefe). Quem tem livraria física, mas
não está bem na internet, pode vir a ter
problema sim.”

Quem não incrementa a estrutura da
operação física, por outro lado, também
tende a não obter sucesso no Brasil. Nes-
se quesito, as livrarias locais estão na

frente das americanas, segundo Sa-
muel Seibel, dono da paulistana Li-
vraria da Vila (que inaugura uma loja
em Curitiba neste ano). “As brasilei-
ras são mais aconchegantes e extra-
polam o conceito que tínhamos de
livraria há até pouco tempo, pois vira-
ram um ponto de encontro. Você
marca reuniões, toma café e tem o
ambiente como algo agradável.”

Segundo ele, esse “charme” típico
das livrarias brasileiras contrasta
com as lojas dos EUA. Além de diver-
sas filiais e muitos metros quadra-
dos, as americanas são bastante pare-
cidas umas com as outras e oferecem
exatamente a mesma experiência.
“No nosso caso, o projeto arquitetô-
nico consegue ter uma particularida-
de em cada loja. O bem-estar se re-
compõe a cada projeto.”

Nas lojas de Seibel, os móveis são
comprados em brechó, há estantes
onduladas, escadas com corrimão ar-
redondado, pufes grandes coloridos,
poltronas e tapetes. Tudo é compos-
to de forma distinta em cada uma das
sete unidades existentes na capital
paulista. A tentativa é fazer da livra-
ria um local de passeio.

A Livraria Cultura, cuja unidade do
edifício Conjunto Nacional, em São
Paulo, também esbanja curvas e co-
res, tem ainda duas salas de cinema e
teatro. Neste ano, a empresa usará
seus teatros e auditórios para come-
çar a oferecer cursos livres em diver-
sas áreas do conhecimento.

Diversificação. Além de criar um es-
paço de entretenimento, as livrarias
têm se esforçado para ir além dos li-
vros. A Fnac já se consagrou na venda
de TV, celular e computador, entre
outras categorias – deixando até o
acervo de obras em segundo plano.
Lá, os livros respondem por cerca de
25% do faturamento total da loja, se-
gundo estimativas do mercado. Na
Saraiva, também é possível encon-
trar brinquedo, tablet, massageador
e TV.

“Trata-se da necessidade de ter
um conjunto de produtos de maior
valor unitário”, diz Gerson Ramos.
Isso se prova nos números. Em 2009,
quase todo o faturamento vinha dos
livros para 37% das livrarias brasilei-
ras. Em 2012, essa fatia caiu para 22%.
É o começo da vida das livrarias além
dos livros. / COLABOROU MARIA

FERNANDA RODRIGUES

N a discussão sobre a sobre-
vivência das livrarias, uma
pergunta que sempre apa-
rece é: será que o livro de

papel vai perder a importância com
a chegada do livro eletrônico (e-
book)? Apesar de ninguém saber a
resposta, está evidente que começa
no Brasil um movimento importan-
te em torno dos e-books.

No ano passado, chegaram ao País
a loja de livros eletrônicos da Ama-
zon (com seu aparelho Kindle), o
e-reader Kobo/Cultura (parceria en-

tre a Livraria Cultura e a japonesa Raku-
ten) e a seção de livros do Google Play,
a plataforma do Android. Elas devem
colaborar para que 2,6% das vendas to-
tais de livros no Brasil em 2013 sejam
de e-books, segundo o consultor edito-
rial Carlo Carrenho. Essa porcenta-
gem corresponderia a 3,5 milhões de
unidades vendidas.

“Com certeza, os livros digitais vão
canibalizar as vendas dos físicos”, diz
Carrenho. Para o consultor, porém, o
preço dos e-books deve cair. Com isso,
as editoras tendem a vender uma quan-

tidade maior de livros, se somadas as
vendas físicas e as digitais. “A canibali-
zação não será de 100%.”

Retorno. Os livreiros, de qualquer mo-
do, estão cientes da força que o digital
está ganhando em relação ao papel –
ainda que não exista clareza quanto ao
impacto dos e-books nos negócios.

“Está todo mundo perdendo dinhei-
ro no momento”, diz Sergio Herz, da
Livraria Cultura. “Se tudo der certo,
em dois ou três anos teremos o retorno
do investimento. Mas isso é um chute.

Estamos todos aprendendo.”
A Cultura começou a apostar em li-

vros digitais em 2002, com o formato
pdf, sem grande sucesso. Em 2010, a
empresa passou a oferecer livros no for-
mato e-pub (específico para e-books).
Houve crescimento nas vendas, mas
pouco. Em 2012, a empresa abandonou
seus esforços anteriores na área de
e-books e firmou parceria com a marca
Kobo, que, além de plataforma para lei-
tura em dispositivos móveis, tem e-rea-
der e tablet. As vendas dispararam, se-
gundo Herz.

Apesar de pequenos avanços, o fu-
turo do setor ainda é uma incógnita.
“O que vai acontecer eu não sei, mas
acho que o prazer que as pessoas
têm com a tecnologia pode fazê-las
voltar a ler”, diz Seibel, da Livraria
da Vila. A livraria também vende o
Kindle, da Amazon.

Igualmente sem reposta, neste
momento, é o tempo de vida do livro
físico. “Mas é aquela história...
Quando a TV surgiu, o medo era de
que o cinema ia acabar. E o que você
vê agora?”, pergunta Seibel. / N.F.

● Boas perspectivas
País tem 3.481 livrarias para 5,5 mil
municípios, mas a classe média emer-
gente amplia o número de leitores.

Internet.
Marcílio
Pousada, da
Saraiva:
diferenças
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 fev. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




