
Livrarias devem oferecer diferenciais 
Gustavo Monteiro 
 
Títulos para públicos específicos, eventos e lanchonetes atraem mais clientes. 
 
Empresários do mercado editorial brasileiro comemoram o aumento do consumo de livros a cada 
ano, motivado, entre outros fatores, por campanhas de incentivo do Governo federal e de 
entidades representativas. Só no ano passado, segundo dados da Câmara Brasileira do Livro 
(CBL), foram vendidos cerca de 300 milhões de exemplares. 
 
A expectativa de crescimento anual gira em torno de 10%, mostrando que o setor pode oferecer 
oportunidades para empreendedores que intencionam abrir uma livraria. Os que pretendem se 
aventurar devem estar atentos: a concorrência tem crescido, o que gera a necessidade de 
incrementar o negócio com a criação de salas de leituras e espaços como cafés e lanchonetes. O 
investimento inicial, para negócio próprio, fica na faixa de R$ 200 mil e o faturamento mensal é 
de R$ 40 mil. Se a opção for franquia, empresas como a Nobel oferecem unidades no valor de R$ 
82 mil. 
 
Presidente da Associação Nacional de Livrarias (ANL), Eduardo Yasuda afirma que, apesar da 
disputa, ainda há espaço na Região Sudeste e em estados como Ceará, Pernambuco e Rio Grande 
do Sul. O executivo revela que, de acordo com a CBL e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros 
(Snel), existem hoje, no País, perto de 2 mil livrarias. Cinqüenta e seis por cento delas estão em 
São Paulo e Rio de Janeiro. "Ainda existe possibilidade de crescimento. Apenas Sul e Sudeste 
detêm 78% desse mercado, o que significa que existe carência em outros pontos", comenta 
Yasuda, acrescentando que o ponto comercial deve estar situado em áreas de grande circulação. 
Se o empreendedor optar por um bairro, deve escolher um que tenha moradores de classes A e B. 
 
 
Shopping e aeroportos são opções para os empresários  
Outras alternativas são centros comerciais, shopping centers, aeroportos ou locais perto de 
escolas e universidades. "Nas capitais, os shoppings têm se mostrado excelentes espaços para o 
consumo, já que o fluxo de compradores é grande. Isso sem falar na questão da segurança, que 
deixa a clientela mais tranqüila", opina o presidente da ANL. Ele comenta que um dos caminhos é 
partir para a segmentação, com venda de livros para públicos específicos. As áreas mais 
indicadas, atualmente, são as de religião e esoterismo, turismo, ensino técnico, informática, 
didáticos e literatura infanto-juvenil. Uma tendência forte no negócio, de 10 anos para cá, é 
diversificar. 
 
Grande parte das livrarias modernas não vende mais apenas livros. Essas empresas oferecem 
também produtos audiovisuais e artigos de papelaria. Organizar eventos culturais, como palestras 
com escritores e shows musicais, são opções interessantes. 
 
Nas lojas voltadas para crianças e adolescentes, a presença de contadores de histórias rende bons 
resultados no caixa. "Não só as grandes redes estão lançando mão dessas estratégias. Hoje, as 
pequenas e médias também conseguem organizar esse tipo de atividade", reforça Yasuda, 
afirmando ser recomendável que empreendedores e empregados apreciem a leitura. 
 
A Livraria da Travessa, rede com quatro lojas no Rio de Janeiro, destaca-se no setor pelo mix 
variado e uma equipe que sabe atender às expectativas dos clientes. De acordo com um dos 
sócios, Rui Campos, o empreendimento comemora 28 anos e é referência na capital. "A loja mais 
movimentada (Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro) tem fluxo diário de 2 mil pessoas, que 
vão em busca de livros de arte, decoração, arquitetura, ciências humanas, além de literatura 
nacional e estrangeira", diz. 
 



A rede possui 100 mil títulos no estoque e 300 mil no cadastro , sem falar na variada oferta de 
CDs e DVDs nacionais e importados. Uma das maneiras de enfrentar a concorrência é trabalhar 
com encomendas e entregas em domicílio. Mala direta personalizada e promoção de noites de 
autógrafos ajudam a incrementar. O café bar é mais um trunfo para atrair a clientela. 
 
Conforme orientação do Sebrae nacional, os funcionários de livrarias devem ter naturalidade na 
orientação dos clientes, equilíbrio emocional, agilidade e presteza no atendimento. Importante 
que o vendedor saiba identificar o perfil do freguês. "Os leitores esperam ser atendidos por 
pessoas que vão além da função de vendedor. Vão em busca de um consultor cultural", acredita 
Yasuda, apontando, porém, a dificuldade que os empresários encontram ao procurar esse tipo de 
mão-de-obra.  
 
Uma das maneiras de resolver o problema é incluir anúncios nos jornais ou consultar os 
classificados de entidades como a Snel e a CBL. "Mesmo nas grandes lojas, onde existe o auto-
atendimento, a presença de vendedores experientes é imprescindível".  
 
Montagem da loja requer atenção  
 
Ao organizar o espaço físico, é preciso prestar atenção em detalhes. O empreendedor deve levar 
em consideração itens como facilidade de movimentação, decoração, luminosidade e letreiros. 
Vitrine, fachada e estacionamento também são pontos a serem observados. Segundo orientação 
do presidente da ANL, há que se instalar prateleiras, balcões, estantes expositoras, móvel para 
revistas, periódicos e CD-ROMs e balcão-caixa. Dificilmente serão encontrados móveis prontos no 
mercado. 
 
O ideal é que eles sejam desenhados e encomendados a um marceneiro. Yasuda lembra que as 
entidades do ramo disponibilizam publicações sobre o assunto. "Muitos não atentam para o fato 
de que deve haver uma ordem lógica para a seqüência dos temas nas estantes", conclui o 
especialista. 
 
Atualmente, existem no mercado algo em torno de 150 mil títulos ativos. O ideal é que uma 
livraria tenha perto de 15 mil títulos nas prateleiras. "Se não houver variedade, o negócio tende a 
fracassar", sentencia Yasuda. O franchising é uma alternativa. O presidente da ANL aponta como 
vantagens o fato de o franqueador entrar com o know-how, além de ficar responsável pela 
montagem das instalações, a escolha do acervo e a veiculação de companhas publicitárias. "Por 
outro lado, o empreendedor que opta por esse modelo pode se sentir engessado", diz. Otimista 
com o crescimento desse mercado, a rede de livraria Nobel 144 unidades em todo o País e cinco 
em Portugal espera chegar a 2010 com mais 70 franquias abertas. 
 
De acordo com Wagner Bado, gerente sênior de expansão de franquia da Nobel, a rede vai 
inaugurar, em breve, lojas na Argentina, Espanha e México. A novidade é a abertura da primeira 
loja 24 horas no bairro de Jardins, São Paulo. Os interessados em assumir uma unidade têm que 
estar em cidade com mais de 50 mil habitantes, mas há exceções para locais onde haja grande 
população flutuante. Nas prateleiras, além dos produtos tradicionais, os consumidores podem 
adquirir CDs, DVDs, revistas, brinquedos educativos e produtos multimídia. O investimento inicial, 
em uma loja no formato convencional (com papelaria), é de R$ 82 mil. 
 
Proprietário da Lip Livraria, de Vila Matilde, São Paulo, Antônio Fernandez Cruz entrou para o 
mercado em 1998. O carro-chefe são os livros escolares, que rendem um faturamento três vezes 
maior no período de janeiro a março (no final das férias escolares). 
 
Em seguida, vêm os espíritas. "Já trabalhei como dono de banca de jornal e sebo, o que me 
ajudou a conhecer o gosto dos fregueses", revela o empresário, que já tentou incluir no mix 
produtos de papelaria, sem sucesso. Ainda neste ano, Fernandez pretende abrir um café dentro 
do estabelecimento. Para driblar a concorrência, faz encomendas, oferece descontos e promoções. 



"Procuramos entregar o material em um tempo menor que a concorrência", completa o 
empreendedor, que atende apenas aos clientes da região. 
 
Uma vez escolhido o ponto e montado o estabelecimento, o empreendedor deve pensar nos 
fornecedores. O mercado brasileiro é organizado e abastecido por cerca de 1,2 mil editoras, entre 
as quais 100 de grande porte. Normalmente, essas editoras não vendem os produtos diretamente 
às livrarias, deixando a etapa a cargo dos distribuidores especializados. Para os que estão 
começando, uma dica é pedir o auxílio de entidades do setor. É o que sugere Aldo Bocchini Neto, 
que há sete anos ministra o curso "Montagem e funcionamento de livraria independente", na 
Universidade do Livro, em São Paulo. "Por meio delas (as entidades), é possível entrar em contato 
com editores e distribuidores", diz. 
 
 
Raio X 
Livraria (própria)  
Investimento inicial: R$ 200 mil 
Faturamento médio mensal: R$ 40 mil 
Margem de lucro: 30% sobre o faturamento bruto 
Capital de giro: R$ 100 mil (incluídos no investimento)) 
Área: 150 metros quadrados 
Número de funcionários: 5 
Risco: médio, devido ao investimento relativamente vultoso e à concorrência. Importante escolher 
um bom ponto e incrementar o negócio para atrair a clientela. Parcerias com escolas e 
universidades podem render bons resultados. 
 
Nobel Livraria e Papelaria (franquia)  
Negócio: livraria e papelaria 
Investimento inicial: R$ 82 mil (sem o ponto comercial) 
Taxa de franquia: R$ 25 mil 
Taxa de royalties: R$ 2,5 mil mensais 
Taxa de publicidade: R$ 500 mensais 
Faturamento médio mensal: R$ 50 mil 
Área: 50 a 200 metros quadrados 
Número de funcionários: 3 a 5 
Risco: médio. Ainda que o investimento seja mais acessível que em um negócio próprio, a 
concorrência com grandes marcas pode ser um empecilho.  
 
Fonte do risco: Haroldo Caser, do Sebrae/RJ. 
 
Serviço  
Associação Nacional de Livrarias, 0xx-11-3337-5419 
Câmara Brasileira do Livro, 11 3069 1300 
Lip Livraria, 0xx-11-6651-8869 
Livraria da Travessa, 0xx-21-3205-9002 
Nobel Livrarias, 0xx-11-3706-1491 
Sebrae/RJ, 0800-78-2020 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, 0xx-21-2533-0399 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 fev. 2006, Seu Negócio, p. B-20. 


