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para vender, é claro.”
Os livros eletrônicos baixados
em aparelhos vendidos pela
Livraria da Vila revertem uma
porcentagem do valor de venda
para o varejista, com um resultado
que o proprietário descreve como
satisfatório, mas sem demonstrar
entusiasmo. “Só o fato de que esse
acordo existe já é satisfatório”, diz.
Se o crescimento dos livros
eletrônicos pode ser visto como
uma forma de concorrência a seu
negócio nuclear de livrarias
físicas, Seibel nem sequer
considera que haja uma questão.
Afirma e reitera que não é possível
fazer prognósticos para esse
universo, mas demonstra que está
de olho nos sinais, a começar pelas
pesquisas e exemplos que cita.
“Pode até ajudar a aumentar o
universo de leitores”, estima,
mencionando pessoas que tinham
parado de ler no dia a dia e
retomam o hábito com clássicos
ou livros técnicos a partir de
leitores eletrônicos. Por outro
lado, menciona o surgimento de
um mercado de leitores
eletrônicos usados nos EUA,
alimentado, entre outras coisas,
por pessoas que baixaram mais
arquivos do que poderiam ler.
“O mesmo acontece com os
livros de papel, mas eles ficam na
prateleira, você volta a eles; os
livros digitais também
continuam acessíveis, mas o
físico, o visível, tem uma
disponibilidade que é bem
particular”, afirma. “Mas falo
sempre em termos de ‘pode ser’,
‘talvez aconteça’ e ‘tem uma
possibilidade’, porque realmente
não sei no que vai dar.”
O livreiro elogia o aparelho
vendido em sua loja, mas
reconhece que prefere se manter
fiel ao bom e velho papel. “Não é
romantismo, ou talvez seja; ou
então saudosismo, ou não. O fato
é que gosto da relação com o
livro físico, da intimidade, sem
mistificação.”
A verdadeira formação do
varejista foi no dia a dia da
madeireira, como ele diz. Mas a
oficial, de jornalista, teve seu papel
nesse caminho. Como, à época, os
horários das redações eram
radicalmente noturnos, durante o
dia ele passou a colaborar com o
irmão, primeiro elaborando uma
revista para os clientes, depois
com ações de marketing. Por fim,
deu-se conta de que “não ia
conseguir mudar o mundo
trabalhando como jornalista” e
deixou o mundo da mídia para
entrar no da madeira.
A empresa pertencia à família
desde 1961, quando seu pai,
polonês de Cracóvia com
passagens pelo Rio e Ilhéus (BA),
conseguiu juntar economias
para adquirir uma loja. No bairro
do Bom Retiro, onde cresceu,
Seibel tinha contato íntimo com
livros por intermédio do pai,
“bem aquele judeu-polonês
comunista, muito politizado,
sempre batalhando”, e que fez
amizade com Jorge Amado [1912
- 2001] quando viveu na Bahia. A
mãe era romena e se comunicava
com o marido em iídiche, que
Seibel lamenta nunca ter tomado
o tempo de aprender.
Depois veio o jornalismo e a
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Um ambiente bem distinto do
clima algo bucólico que se
costuma associar à “Vila Madá”.
“Essa oportunidade acabou
criando uma discussão: como é
possível a livraria ‘da Vila’ ir para
os Jardins? Será que estamos
limitados à Vila Madalena?”,
relembra Seibel. A solução veio
de uma reflexão semântica.
“O que me tranquilizou foi
entender que não somos uma
franquia. Franquia é que tem de
ser sempre igual. Cada loja nossa
é diferente da outra, mas todas
têm elementos que remetem ao
conceito da Livraria da Vila.”
Em que consiste esse
conceito? O proprietário ilustra
a noção com uma narrativa: “A
ideia é que alguém entre na loja
sem saber que está numa
Livraria da Vila e, de repente,
talvez só ao sair, ou quando
chegar em casa, se dê conta de
que o lugar onde esteve só
poderia ser uma Livraria da Vila”.
A definição ainda soa abstrata.
Para explicá-la, o livreiro evoca
o atendimento como sendo,
na verdade, um acolhimento;
a variedade do catálogo; espaços
de literatura infantil e juvenil;
e equipamentos paralelos,
como o café e o auditório, que
sediam lançamentos, debates
e leituras, inserindo a livraria
no entorno do bairro.
Por fim, Seibel frisa a
identidade arquitetônica, fruto
da parceria com o arquiteto
Isay Weinfeld. É de Weinfeld a
concepção das portas pivotantes
que também são uma mistura
de prateleira e vitrine, marca
da loja da alameda Lorena.
Mas o embrião visual das
unidades ainda é o estilo da
primeira loja, com espaços
vazados e mezaninos.
Em paralelo à expansão física
da rede, o crescimento para o
mundo virtual ocorre por um
caminho pouco comum. A página
na internet, por um lado (www.
livrariadavila.com.br), não dispõe
do sistema de buscas que se
tornou habitual para livrarias e
editoras; para comprar um livro
on-line, é preciso clicar em algum
dos expostos. Por outro, a livraria
virtual Amazon vende seu leitor
Kindle, no Brasil, nas lojas de
Seibel, além da rede de varejo
Ponto Frio.
Segundo Seibel, não ter sistema
de busca on-line está longe de ser
uma filosofia da empresa. “Nada
contra, absolutamente nada,
muito pelo contrário.” O
proprietário relata que comprou a
livraria com o sistema pronto e
preferiu não fazer mudanças, para
garantir a continuidade. “Estamos
no longo processo de atualização
do nosso sistema informático. Até
meados do ano que vem, as
vendas on-line vão estar a todo
vapor. Talvez até antes.”
A venda do Kindle foi iniciativa
da própria Amazon, que buscou
parcerias para sua inserção no
mercado brasileiro, no ano
passado. “Quando nos
procuraram, pensei que poderia
ser uma experiência interessante,
uma forma de pesquisar in loco o
que acontece no mercado
digital”, diz o empresário. “Além
do fato de ser um produto a mais
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“O fato é que gosto da
relação com o livro
físico, da intimidade,
sem mistificação”,
afirma dono da
Livraria da Vila
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regularmente cada uma das
lojas, “apesar do trânsito de
São Paulo... Pelo menos não
precisava pagar pedágio”.
Para visitar a loja de
Campinas, no entanto, é preciso
pagar o pedágio nas rodovias
Bandeirantes ou Anhanguera.
“É caro, bem caro. Mas não
faz mal. A viagem é rápida, a
livraria está num raio de cem
quilômetros daqui”, diz Seibel.
Já Curitiba está a 400
quilômetros de distância.
Dentro, ao menos, do segundo
raio traçado pelo empresário,
para a expansão fora das
fronteiras estaduais. “Era uma
questão de tempo de voo.
Meu critério era: uma hora de
avião, no máximo. Apareceu
essa oportunidade, avaliamos
e fomos atrás”, resume.
As avaliações são feitas por
uma equipe pequena, de não
mais de oito pessoas, instaladas
numa casa próxima à primeira
livraria da rede, a única que
fica no bairro que a batiza.
Seibel trabalha com seus dois
filhos e cita, também, um “braço
direito”, a diretora financeira
e de planejamento Eliana
Menegucci, com quem trabalha
há mais de uma década, antes
mesmo de tornar-se livreiro.
Até então, Seibel tinha uma
trajetória de 20 anos
trabalhando na madeireira
da família, a Leo, presidida
por seu irmão Hélio. Em 1983,
o então jornalista começou a
lidar com os clientes da
madeireira e se deu conta de
que “até que gostava de vender,
lidar com pessoas”.
Hoje, aos 58 anos, ele se refere
a esse período como sua
“verdadeira formação”,
refletida no hábito de receber
os clientes na livraria. “Também é
uma maneira de estudar o
mercado, saber o que está
acontecendo”, completa.
Muitas noites tiveram o sono
comprometido com a
perspectiva de abrir a primeira
loja fora da Vila Madalena,
em 2005. O espaço disponível
era na alameda Lorena, uma
rua de mão única paralela à
luxuosa Oscar Freire, no
coração do Jardim Paulista.
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uando parte para a
ronda de visitas a suas
sete livrarias — em
breve serão oito —, o
paulistano Samuel Seibel porta o
crachá e se confunde com um de
seus vendedores. Alguém que
entre numa filial da Livraria da
Vila pode ser atendido dono e
nem perceber.
“Às vezes acontece; semanas
depois recebo um e-mail de
alguém dizendo que não me
reconheceu, mas vendi ou
indiquei determinado livro”,
comenta o empresário.
“Atender o público é a parte
mais agradável desse negócio.
Procuro sempre estar em
loja, mas acabo indo menos
do que gostaria, porque a
empresa vai crescendo...”
A oitava loja da rede de Seibel
será aberta em Curitiba, no
shopping Pátio Batel, cuja
inauguração está marcada para
o fim do mês. Será a primeira
unidade fora do Estado de São
Paulo e a segunda fora da cidade
onde foi fundada, em 1985.
Até ser comprada por Seibel,
há dez anos, a loja da rua
Fradique Coutinho, na
Vila Madalena (daí o nome),
era a única e se identificava
intimamente com um
dos bairros mais boêmios
de São Paulo.
A história da expansão da
Livraria da Vila é orientada,
como descreve Seibel, pelas
oportunidades que vão
surgindo, mas também por uma
postura cautelosa. Começou,
timidamente, na parceria com a
Casa do Saber, centro
de cursos que, até o ano
passado, tinha um entreposto
onde Seibel vendia seus livros.
Uma parceria semelhante,
que reforça a associação da
empresa de Seibel com eventos
e marcas do mercado cultural
brasileiro, fez da Livraria da
Vila a livraria oficial da Flip
(Festa Literária Internacional
de Paraty), já em 2004. Mais
tarde viria também a parceria
com a feira de arte SP-Arte.
Antes da unidade inaugurada
em Campinas em novembro,
o empresário se pautava
pela possibilidade de visitar

“Estou nessa área porque era isso que eu queria fazer. Se fosse só pelo dinheiro, eu venderia outra coisa, armações de óculos ou algo assim”, diz Samuel Seibl
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Empresário Samuel Seibel investe na
expansão da Livraria da Vila, rede que aposta
em caráter intimista, formato em extinção no
mundo. Por Diego Viana, de São Paulo

is.

Entre a livraria
de bairro e os
livros virtuais

Unidade do shopping Cidade Jardim: “Nos dias de hoje, shopping center é uma coisa inevitável”, diz Seibel

ocupação como revisor, depois
correspondente estrangeiro, e
uma pós-graduação em ciência
política na França. Ao lado
dos textos, um traço constante
foi o gosto pelo esporte, seja
no futebol — é corintiano e,
durante a faculdade, jogava
num time que tinha o fotógrafo
J.R. Duran como goleiro —,
seja nas corridas de rua.
Foi correndo a meia-maratona
do Rio, em 2002, que Seibel
teve sua epifania de livreiro.
Depois da prova, quis visitar a
filial de Ipanema da hoje extinta
livraria Letras e Expressões.
Mas, atravessando a rua,
viu o letreiro da também hoje
extinta livraria Renovar, que
continha um entreposto
da tradicional confeitaria
Colombo. Foi lá que ele entrou.
“Se um diretor de cinema fosse
reproduzir a cena, usaria
uma atmosfera esfumaçada e
o som de harpas”, afirma.
“Alguns momentos na vida são
muito impactantes, como o
nascimento de um filho ou
terminar uma maratona difícil.
Esse momento foi assim.”
Uma segunda visita ao Rio e à
loja da avenida Visconde de
Pirajá confirmou a decisão de
mudar de ramo. Em janeiro de
2003, a decisão já tinha se
concretizado, não sem, antes,
uma conversa com a família.
Na época, a Livraria da Vila
não estava oficialmente à
venda e era simplesmente o
estabelecimento que Seibel
frequentava quando queria
expandir sua biblioteca.
O primeiro encontro com o
então dono, Aldo Bocchini,
foi uma consulta, uma conversa
sobre o mercado. Só na
segunda conversa, conta Seibel,
falou-se em transferência de
propriedade. “Talvez ele tenha se
convencido da seriedade das
minhas intenções”, brinca.
Seibel reconhece que, no
começo, tinha muito pouco
conhecimento do mercado.
Por isso, escolheu manter a
administração da livraria, tanto
quanto possível, exatamente
como era. “Já foi um trabalho a
menos: simplesmente mantive
todas as parcerias. Eu era o
primeiro a chegar, o último a
sair, tentava conversar com
clientes e fornecedores, para
sentir como era o mercado.”
Desde então, a Livraria da Vila
sobreviveu à loja carioca que lhe
serviu de inspiração, abriu as
portas para o livro eletrônico
e entrou para o universo dos
shopping centers. “Como
cliente, gosto da rua, mas hoje
ela é complementar com os
shoppings. Nos dias de hoje,
shopping center é uma coisa
inevitável”, diz o livreiro.
“Estou nessa área porque era
isso que eu queria fazer. Se fosse
só pelo dinheiro, eu venderia
outra coisa, armações de óculos
ou algo assim”, diz Seibel.
Mas o pragmatismo comercial
continua sendo de rigor.
“Em termos de lucro, a única
diferença é que o tempo de
retorno é bem mais esticado.
Não se pode entrar no ramo
pelo lucro de curto prazo.”

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 abr. 2013, Eu & Investimentos, p. D4.

