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Livrarias investem em especialização e expandem serviços para atrair público  
 
Passar horas numa livraria não é mais hábito só de bibliófilos ou pesquisadores. Gastar o tempo 
livre entre estantes de livros é um programa cada vez mais comum entre os cariocas. Para 
atender a esse público exigente, as lojas vêm ampliando seus espaços e diversificando seus 
produtos. As crianças estão passando a ter espaços exclusivos e adultos se deliciam nos cafés.  
 
Segundo a vice-presidente da Associação Estadual de Livrarias, Milena Duchiade, o número de 
estabelecimentos no Rio é estável nos últimos anos, mas é nítido o aumento em termos de metro 
quadrado desses lugares. CDs, DVDs, objetos de decoração e outros artigos passaram a 
complementar a venda de livros. Cafés e restaurantes são outros atrativos importantes para 
aumentar o movimento.  
 
- Ir à livraria virou um programa. As pessoas marcam encontros, batem papo e até levam a 
família - afirma Milena.  
 
A livreira, que é sócia da tradicional Leonardo da Vinci, no Centro, admite que ainda não adotou 
as mudanças em seu próprio estabelecimento. Mas diz que seu público aprovou a abertura do 
Café Gioconda, que fica ao lado. Especializada em revistas importadas, a Letras & Expressões do 
Leblon precisou ampliar recentemente para dar mais conforto aos clientes e ter uma oferta maior 
de livros. De quebra, foi aberto um café num mezanino.  
 
- Nosso público é ávido por informação. São pessoas que querem conforto e diversidade - conta o 
gerente Fábio Scofano.  
 
Ele admite que a abertura para a Rua Dias Ferreira foi estratégica para aumentar o movimento. A 
via, que tem grande concentração de restaurantes, já conta com cinco livrarias, que ficam abertas 
pelo menos até meia-noite nos fins de semana. Em frente à Letras, está o sebo Dantes, cujo 
espaço já é pequeno para a crescente procura. É comum liquidações serem feitas em bancadas na 
calçada.  
 
- Quando fazemos bota-fora, aqui fica intransitável - diz o gerente Flamínio Lobo.  
 
Enquanto algumas livrarias agregam comida e bebida, a Contra Capa, também na Dias Ferreira, 
aproveita o espaço do segundo piso para palestras e cursos. Lançamentos e outros tipos de 
evento também ajudam a atrair mais público.  
 
A Argumento, a primeira a chegar à Dias Ferreira há 26 anos, é outro exemplo de como comprar 
livro virou um passa-tempo no Rio. Laura Gasparian, uma das sócias, conta que nos fins de 
semana famílias inteiras chegam para o café-da-manhã e só saem à tarde. Além do espaço amplo 
e de sofás para leitura, o cont ato íntimo com os proprietários e os funcionários é fundamental.  
 
- Conversamos muito com os clientes, damos dicas e até aprendemos com eles - explica Laura.  
 
Um dos freqüentadores da Argumento é o escritor e jornalista Ruy Castro, que também circula por 
todas as livrarias da Dias Ferreira. Segundo ele, a proximidade é excelente para ver em cada uma 
delas o que anda no mercado e encontrar os amigos. Mas comprar mesmo, só nos sebos.  
 
- Gasto horas vendo os livros. Gosto de saber como as editoras estão tratando as capas - diz.  
 
O escritor Nelson Motta, morador de Ipanema, elogia o ambiente da Travessão (como é conhecida 
a maior filial da Livraria da Travessa de Ipanema), onde procura seus romances favoritos. Mas a 
Letras & Expressões do Baixo Leblon é programa obrigatório para ele, principalmente pelas 
revistas e CDs.  



 
- A sessão de CDs é excelente. A Letras & Expressões é uma passagem obrigatória quanto passo 
por ali - conta Motta.  
 
A Hartmann Café e Livros, do Jardim Botânico, também optou por diversificar seus produtos para 
atrair mais público. Beneficiada pelo movimento dos restaurantes da Rua J.J. Seabra, ela chega a 
ficar aberta até 1h nos fins de semana.  
 
- Oferecemos uma mistura de vários prazeres num mesmo local: livro, CD, café, comida - explica 
Cláudio Bartolo, sócio.  
 
Segundo ele, quando um cliente entra apressado na loja já sabe que é alguém que vai para um 
aniversário no Caroline Café à procura de um presente.  
 
Enquanto algumas livrarias procuram agregar produtos para agradar seu público, outras apostam 
na especialização. Há 19 anos, a Pororoca difunde a cultura esotérica num discreto ponto no 
terceiro andar de uma galeria em Ipanema. O público fiel exige cada vez mais títulos sobre o 
assunto ao proprietário, Álvaro Piano, que já pensa em alugar uma casa para dar conta do acervo 
e oferecer palestras e cursos.  
 
- A maioria das livrarias tem uma estante de esoterismo, mas quem quer se aprofundar acaba 
vindo aqui - conta Piano.  

 
 
Leia Mais 
 
Aposta nas tribos dá certo  
Livraria há muito deixou de ser sinônimo de hábitat de gente cabeça e ganha cada vez mais 
adeptos de diferentes tribos. Na Colina, no Leblon, quem reina é o pessoal do esporte, bem 
distante do estigma muito músculo, pouco cérebro.  
 
Proprietário da livraria, Anivaldo Santiago diz que muitos atletas e treinadores vão à loja em 
busca de aperfeiçoamento. Segundo ele, o crescimento do número de academias e a diversidade 
de atividades físicas está aumentando a procura por livros do segmento.  
 
- Outro dia passou por aqui um senhor que começou a praticar pilates e comprou todos os livros 
sobre o assunto. Os atletas também estão percebendo que a informação pode melhorar sua 
performance - diz Santiago, que está à procura de tudo o que há no mercado editorial sobre 
futebol.  
 
Depois de 15 anos vendendo livros sobre esporte, a livraria vai lançar um livro próprio sobre 
esteróides e anabolizantes, escrito pelo preparador físico da seleção brasileira de beach soccer, 
Rogério Vilela.  
 
Apostando em outra tribo, o brechó O Passado Me Condena, em Laranjeiras, vai abrir uma livraria 
voltada exclusivamente para o público GLS. O espaço, que chegou a ser fechado no ano passado, 
será reaberto com festa marcada para 16 de setembro.  
 
O sócio Vitor Naves diz que ainda são poucos os títulos de livros sobre gays e lésbicas, mas 
promete dar uma vasculhada nas editoras para reunir tudo o que há no mercado.  
 
- Teremos também livros de arte e culinária, que tem tudo a ver com o público GLS - adianta 
Naves.  
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