
TOP 5 Boxes
Fases de Pânico 

e Adaptação

Trilogia Senhor dos Anéis 1º

Coleção: Para Todos os Garotos que já 
Amei

2º

Coleção: Jane Austen 3º

Coleção Agatha Christie (Box 1) 4º

Coleção Percy Jackson e os Olimpianos 5º
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Variação vs. 2019 (Livros-Unidades)

Total

Online

Físico

@GfK2020

¹Fonte: Painel Semanal de Livros GfK.
²Fonte: GfK Retail Journey.
Todos os direitos reservados. Fica vedada a reprodução, cópia e/ou compartilhamento total ou parcial sem prévia e 
expressa autorização da GfK.

A busca por caixas contendo coleções de livros, os boxes, aumenta, ainda que em um

cenário adverso para o mercado:

Vida 
Normal

Pânico e 
Adaptação

Romances 3º 1º

HQs/Comics/Mangás 5º 2º

Infantil 1º 3º

Juvenil 2º 4º

Autoajuda (Des. 
Pessoal)

4º 5º

Vida 
Normal

Pânico e 
Adaptação

Psicologia 7º 6º

Ficção Fantasiosa 10º 7º

Ciências Sociais 16º 8º

Suspense e Ação 9º 9º

Filosofia 14º 10º

Analisando de forma mais ampla os efeitos da pandemia sobre as preferências do

consumidor, a comparação dos gêneros mostra o crescimento dos Romances, HQs e

Ficção sobre os tradicionais líderes de mercado (Autoajuda e Infanto-Juvenis).

Ciências Socias e Filosofia têm variações ainda mais significativas e entram no Top 10.

TOP 10 Gêneros no Total Mercado (Unidades)

Escapismo: A busca por
Romances, Ficções e HQs como
fuga da realidade para uma
alternativa, presente em mundos
fantasiosos, mas que deem
sentido ao novo “anormal”.

Compreensão: No novo
“anormal”, que se configura e se
transforma semana após semana,
percebe-se uma busca por
inspiração e compreensão em
filósofos e intelectuais das mais
diversas áreas das Ciências. Seria
um momento de (re)ascensão dos
polímatas?

A mudança no mix do Top 10 ilustra duas tendências :
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O Top 5 de boxes mais vendidos no período de pandemia mostram que este formato

privilegia os Romances e contribui com a tendência do escapismo :

Antes do inicio da quarentena, na Vida

Normal, o mercado de Livros era estável e

as vendas migravam gradativamente do

canal Físico para o Online. No período de

Pânico, início da quarentena, houve queda

nas vendas do canal Físico e uma

aceleração da tendência de migração para o

canal Online
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Preço Médio dos Livros (R$)

Total

Online
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Com o início da quarentena, houve uma

queda no preço médio. Essa movimentação

ocorreu com a mudança no mix de gêneros:

Covid-19: O impacto no mercado de livros e a adaptação 
aos novos hábitos de consumo.
Resultados até a Semana 24 (08 a 14/06).

IMPACTO NO PREÇO MÉDIO
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Outros Canais

Livrarias

IMPACTO NO CANAL FÍSICO E ADAPTAÇÃO A NOVA REALIDADE

PÂNICOVIDA NORMAL ADAPTAÇÃO

A maior presença no Online e os aprendizados gerados no mercado de eletroeletrônicos

contribuíram para que Outros Canais (lojas de departamento, hipermercados, especialistas

em eletrônicos) sofressem um impacto menor com o início da pandemia:

A jornada de compra mudou e os consumidores aprenderam a comprar livros em outros

canais Físicos, mas principalmente ampliaram as compras no canal Online. A busca por

entretenimento também mudou as preferencias de leitura e, seja por escapismo ou por

compreensão, alterou o mix e a importância dos títulos. A reavaliação do mix para o canal

Online e para o canal Físico, com a reabertura das lojas, e o reposicionamento dos

preços serão determinantes para aumentar conversão de vendas e as margens no pós-

pandemia.

O EFEITO DA QUARENTENA SOBRE OS GÊNEROS MAIS VENDIDOS

Alguns títulos mostram sua força ao despertar interesse e continuar sendo relacionáveis

à vida contemporânea, mesmo que tenham sido escritos e lançados há décadas. Títulos

que abordam uma nova configuração de mundo, governos totalitários, nova ordem social

e epidemias apresentaram crescimento de vendas instantaneamente com o início do

isolamento social.
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Vendas de Títulos - Unidades

1984

Admirável Mundo Novo

Ensaio Sobre A Cegueira

“1984”” – George Orwell (1949) / “Admirável Mundo Novo” – Aldous Huxley (1932) / “Ensaio Sobre a

Cegueira” – José Saramago (1995).

PÂNICOVIDA NORMAL ADAPTAÇÃO

Semanas de 2020

CRESCIMENTO DO INTERESSE POR TEMÁTICAS ESPECÍFICAS

A ASCENÇÃO DOS BOXES

A QUARENTENA ACELEROU A MIGRAÇÃO PARA O ONLINE

O segmento também apresentou

queda nos preços no início da

quarentena, mas já está 33% acima

da média de 2019 nas semanas de

Adaptação. E, mesmo com o aumento

do ticket médio, as vendas já superam

o patamar do ano passado.

Vida normal: Didáticos aumentam o ticket médio, tanto no canal Físico como no Online.

Pânico e Adaptação: com o fim da sazonalidade escolar, Didáticos perdem importância. No

Físico, a maior parte desse espaço é ocupado pelo gênero Infantis (menor ticket médio). A

necessidade de entreter os filhos em casa durante a quarentena reflete na maior busca por

títulos infantis em lojas Físicas de Outros Canais. Já no Online, esse movimento ocorre de

forma mais distribuída entre outros gêneros.


