LIVRARI@ - REALIDADES
E PERSPECTIVAS

E

m nossa 21ª Convenção Nacional de Livrarias, que se realizou em setembro de 2011, na cidade do Rio de
Janeiro, com o tema Livrari@ - realidades e perspectivas, tínhamos uma grande expectativa sobre como
os participantes estariam preparados para as novas tecnologias que chegaram para ficar. Com temas atuais
e provocativos buscamos instigar os livreiros a ir além da posição de ouvinte e que fossem mais atuantes. E
atendendo uma reivindicação de outras convenções, ampliamos o espaço do debate para que os participantes
pudessem questionar e falar sobre suas experiências. Certamente, um dos pontos fortes do nosso encontro
anual.
EXPEDIENTE

“O que constatamos, com as intervenções de nossos participantes, é que
a questão do livro digital vai além da tecnologia e esbarra nas grandes
diferenças regionais de nosso imenso território, com necessidades
locais, tanto por parte do leitor como do livreiro. Entre os pontos
positivos, as empresas nacionais começam a desenvolver e apresentar
soluções compatíveis dirigidas para o pequeno e médio livreiro. O
livreiro brasileiro começa a se conscientizar sobre esse tema e que
ações têm de ser desenvolvidas por iniciativa própria, não esperando
que o governo se sensibilize com o mercado livreiro nacional”, enfatiza
Ednilson, em seu editorial do Balanço da Convenção, disponibilizado
no site da www.anl.org.br .
Outro tema da Convenção foram as Políticas Públicas para o livro e
a leitura. Os maiores questionamentos foram direcionados quanto à
implantação e funcionamento do Livro e da Livraria Popular, à época
ainda sem os editais publicados.
E é desta forma que a ANL desenvolve sua plataforma de trabalho.
Cordialmente,
Ednilson Xavier
Presidente da ANL
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COM O TEMA “LIVRARI@ - REALIDADES
E PERSPECTIVAS”, A 21ª CONVENÇÃO
NACIONAL DE LIVRARIAS,
QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS
29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011,
NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
Quem esteve lá: Cláudio Tomanini, palestrante, consultor e professor de MBA da Fundação Getulio Vargas; Fabiano
dos Santos Piúba, Diretor de Livro, Leitura e Literatura da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério
da Cultura; Galeno Amorim – Presidente da Fundação Biblioteca Nacional; Tuchaua Rodrigues, advogado
especializado no setor do livro; Dalcides Biscalquin, Mestre em Comunicação pela Università Pontificia Salesiana
de Roma (Itália) e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ; Edson Lozano, ator com experiência teatral
de 35 anos; André Vianco, escritor; José Xavier Cortez, editor e livreiro; Salvador Barletta Nery, escritor; José
Henrique Grossi, Diretor da Xeriph – Distribuidora de Livros Digitais; Camila Cabete, responsável pelo setor
editorial da Gato Sabido; Eduardo Shinyashiki, Consultor organizacional e especialista em desenvolvimento das
Competências de Liderança e Preparação de Equipes. Presidente da Sociedade Cre Ser Treinamentos; Marcílio
Pousada – Diretor Presidente das Livrarias Saraiva; e Marcos Merlin, Diretor da Via Logos.
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29 DE AGOSTO DE 2011
O coquetel de abertura contou com a presença de mais de duzentos profissionais do setor do livro, entre livreiros, distribuidores, editores e representantes das principais entidades do livro no Brasil, entre
eles os presidentes Antonio Carlos de Carvalho, da Associação Estadual de Livrarias do Rio de Janeiro; Flávio Martins, da Câmara Cearense do Livro; Karine Pansa, da Câmara Brasileira do Livro; João
Carneiro, da Câmara Rio-Grandense do Livro; Wilson Pereira Jr., da Associação Nacional de Livrarias
Evangélicas; Edilson Dominice, da Associação de Livreiros do Estado do Maranhão; Enoch Bruder,
da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos; e Mileide Flores; representando o SINDILIVROS.
Em seu discurso de abertura o presidente da Associação Nacional de Livrarias (ANL), organizadora do evento, Ednilson Xavier, enfatizou a importância do encontro, que permite a continuidade e
fortalece o comprometimento ideológico com a causa da disseminação da leitura, num momento de
grandes mudanças. “Essa Convenção dá continuidade a uma ideia plantada por um grupo de livreiros comprometidos ideologicamente com a causa da disseminação da leitura. Por isso, estamos aqui
para discutir temas de interesse da nossa categoria, mas também para fazer deste momento, uma verdadeira confraternização entre parceiros. Tenho acompanhado ao longo dos 33 anos da Associação
Nacional de Livrarias, encontros que a cada ano se renovam, trazendo ao nosso conhecimento temas
diferentes, novos desafios, novas experiências. Essa rica
partilha proporciona condições para que cada livraria,
no âmbito de suas possibilidades, assimile novos projetos, adaptados à realidade de cada uma.”
Karine Pansa, da CBL, apoiadora do evento, enfatizou que apesar do irreversível avanço tecnológico
que tem mudado a realidade do livro no mundo, e
que certamente trará impactos para o nosso mercado, a ANL continua representando o principal canal
de acesso ao livro no Brasil. “De acordo com a recém
lançada pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial, elaborada pela FIPE a pedido da CBL e do SNEL,
as livrarias foram responsáveis, em 2010, por mais de
40% das vendas do mercado, praticamente o dobro
do montante representado pelo segundo colocado
no ranking dos canais de diferentes, comercialização
identificados no levantamento”, afirmou ela.
“Sobre o foco desta Convenção, mais uma vez, ele é
oportuno. O tema Livrari@ reflete a postura que a
CBL tem adotado nos últimos anos em relação aos
impactos do avanço tecnológico para o setor. Vale
lembrar que o que se viu no último Congresso Internacional CBL do Livro Digital, realizado em julho, foi que as livrarias exercerão papel de destaque
quando o livro digital se tornar uma realidade editorial brasileira”, completa.
Para a editora Jeane Passos Santana, da Editora SENAC,
uma das patrocinadoras da Convenção, com longa
parceria com a ANL: “É com grande alegria estrear
do lado de cá, do mundo da editoras. Eu falo o lá de
cá, porque sou bibliotecária e atuei do outro lado, das

fontes de informação, durante 25 anos, dos quais
14 anos no SENAC SP. Essa mudança acontece
em um momento de transição para todos nós e é
muito importante que a ANL esteja nos proporcionando mais uma oportunidade de reflexão e
troca de impressões e vivência para enfrentarmos
juntos as novas oportunidades que se apresentam.
Esperamos continuar esta parceria entre SENAC e
ANL, que certamente vai crescer a cada ano.”
Uma nova parceria iniciou-se na 21ª Convenção
da ANL com a Xeriph Distribuidora de Livros
Digitais, também patrocinadora do evento. Para
Duda Ernanny, diretor da empresa, esta parceria não poderia ser em melhor ocasião, quando a
empresa comemora seu 1º ano. “Quando soubemos
que o tema desta Convenção era Livrari@ (com arroba) Realidades e Perspectivas, não poderíamos deixar de
participar e atuar ativamente neste evento. Tenho absoluta certeza que ao final desta Convenção, ainda existirão
algumas dúvidas, mas a certeza de que temos um caminho bom pela frente e não tão nebuloso, como era há um
ano, me faz crer no futuro do livro digital junto com todos vocês”, enfatizou ele.

30 DE AGOSTO DE 2011
Na abertura dos trabalhos da Convenção, Ednilson Xavier foi firme em seu discurso. Constatando a concentração
de mercado no segmento livreiro e a desvalorização das livrarias independentes. “As livrarias independentes têm
sido desvalorizadas e ignoradas por alguns dos grandes grupos editoriais, que investem cada vez mais em canais
de venda direta ao consumidor, preocupadas apenas com vendas governamentais e para grandes superfícies. Participar de uma licitação pública na sua própria comunidade passou a ser uma questão decorrente de relacionamentos pessoais e, sem dúvida, de muita persistência.”

Ednilson Xavier, presidente da ANL

“Temos um cenário que dificulta vencer pela competência ou pelo trabalho de anos plantados em escolas, universidades e bibliotecas. Sendo assim, num contexto de
grande contradição, torna-se menos decisivo conhecer
o diretor, o coordenador ou o bibliotecário. Torna-se,
lamentavelmente, ter o cartão pessoal de quem decide o
resultado da licitação pública.”
“Somos assolados por outro mal, que nos atrapalha profundamente: a corrupção e o tráfico de influências, uma
verdadeira ‘epidemia’ em nosso país. Essa epidemia tem
resultado desastroso: o interesse privado predomina sobre o interesse coletivo”, completa.
Finalizando, ele usou exemplos positivos de livrarias, de
pequeno e médio porte que, com trabalho, visão comercial e profissionalismo vencem as barreiras e dificuldades impostas pelo mercado, se reinventando e adaptando-se às novas tecnologias.
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Mesa Políticas Públicas para o Livro e a Leitura. Benefícios para o Desen¬volvimento e o Fortalecimento
do Setor, da esquerda para a direita: Galeno Amorim; Fabiano dos Santos Piúba; Mileide Flores; Vitor
Tavares; e Tuchaua Rodrigues

Um dos principais destaques da 21ª Convenção Nacional de Livrarias foi a abertura para os debates,
no final de cada mesa, para perguntas dos participantes. Sem dúvida este foi o ponto alto da Convenção, neste momento em que as dúvidas e as soluções encontradas por livreiros dos vários cantos deste
imenso Brasil, que, em sua maioria, já compreendeu que valorizar o público local é uma boa opção.
A palestra inicial trouxe o tema Políticas Públicas para o Livro e a Leitura. Benefícios para o Desenvolvimento e o Fortalecimento do Setor, com a presença de Fabiano dos Santos Piúba, Diretor
de Livro, Leitura e Literatura da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura;
Galeno Amorim – Presidente da Fundação Biblioteca Nacional; Tuchaua Rodrigues – Advogado; Vitor Tavares – Diretor da ANL, Vice Presidente da CBL e Sócio-Diretor das Livrarias e
Distribuidoras Loyola; com a coordenação de Mileide Flores - Diretora da Livraria Feira do Livro
de Fortaleza, Diretora da ANL e membro da Coordenação da Rede Nordeste do Livro e da Leitura e
Representante do SINDILIVROS.
Mileide lembrou que as livrarias eram o cerne dos debates que se apresentariam na Convenção.
Lembrou que o momento era oportuno para os livreiros estarem mais presentes nas Políticas para
o LLL e lembrou-se de sua fala na mesa “Panorama das Livrarias em todo o país: como unir forças
em defesa do mercado livreiro. A realidade das livrarias nas diversas regiões”, durante a 19ª Convenção, em 2009. “As livrarias são um fenômeno institucional complexo, com missão complexa e
de grande fragilidade. Não existimos apenas para espelhar as fragilidades de uma política social
carente de mudanças, não existimos apenas para revelar as condições precárias de comercializar
livros em um país de baixa renda e de renda mal distribuída, de um país cheio de analfabetos e
de alfabetizados funcionais, sem envolver as livrarias nas
políticas de governo e, sobretudo, sem resolver a falha
fundamental da baixa escolaridade e da baixa renda
nacional, o Brasil continuará sendo, paradoxalmente, um ótimo produtor e um péssimo consumidor
de livros. Assim, o efeito-demonstração e o efeito-vitrine, realmente motivador, que bienais e feiras
de livros apresentam, não surtirão os efeitos esperados de uma democratização do livro, útil como
cultura, como direito e como negócio. As livrarias
têm que ser percebidas como parcerias estratégicas
das políticas públicas destinadas a qualificar nosso
processo civilizatório...”, expôs ela em 2009, o que
cabe perfeitamente, ainda, para os dias atuais.

Na mesa foi apresentado, em avant premiere, o Programa do Livro Popular. Lançado oficialmente, para o público
em geral pela presidente Dilma Rousseff, na abertura da Bienal Internacional do Livro no RJ, em 1º de setembro.
Na abertura da mesa, Mileide Flores realçou os principais pontos dos debates sobre a política do livro no país,
debatidos nas últimas Convenções da ANL. Vitor Tavares trouxe uma apresentação sobre o segmento atual das
livrarias brasileiras, destacando o fechamento de algumas das mais tradicionais livrarias do Brasil.
A necessidade de transformação das livrarias brasileiras foi destaque em todas as mesas. Para Vitor “a Livraria
seria, na atualidade, mais do que um espaço onde se compra livros, acima de tudo um verdadeiro centro de entretenimento, conhecimento, cultura e lazer”. Segundo o executivo, de cada cem livrarias abertas, 50% são encerradas
num prazo entre 3 e 5 anos.
Em sua apresentação elencou mais de 15 itens (internos e externos) que ameaçam o setor livreiro, entre
eles: custos operacionais cada vez mais altos (aluguel,
mão de obra, IPTU, energia, telefone, água, entre outros); concorrência agressiva ou predatória (agressividade de alguns, o que compromete todo o setor);
carência de pesquisa mercadológica sobre o varejo
livreiro do país; carência de estudo sobre o comportamento dos novos consumidores de livro; falta de leis
que de fato protejam as livrarias, sobretudo as pequenas, médias e independentes; falta de capital de giro
e financiamento de fácil acesso e em condições diferenciadas para as pequenas livrarias; necessidade de
uma maior integração entre os agentes do mercado
(Editor, Distribuidor e Livreiro); necessidade de maior integração e representação entre os agentes políticos do
setor (maior participação política dos livreiros nas Associações, Sindicatos e Comissões governamentais); falta de
planejamento estratégico e de gestão moderna a médio e longo prazo; e a presença de gestores-livreiros às vezes
conservadores e às vezes agressivos demais (nas negociações comerciais, sobretudo).
Fechando sua apresentação, uma passada pelas livrarias mais belas do Brasil e do Mundo, como uma das lojas da
Livraria da Vila, na cidade de São Paulo, numa visão estratégica, com as portas abertas e fechadas.
Galeno Amorin, Fabiano Piúba e Tuchaua Rodrigues discorreram sobre o Programa do Livro Popular, que segundo eles, tem o principal objetivo de democratizar a leitura no país, levando o livro para os quatro cantos do
território nacional. Com a pretensão de estimular toda a cadeia - escritores, editores, livreiros e distribuidores
atacadistas - mas revelando que outros canais de vendas de livro serão abertos, como por exemplo, os Correios.
Galeno lembrou que o Vale Cultura, com previsão de votação no Congresso - 2º semestre de 2011 e implantação
já em 2012 - trará para o setor cultural como um todo, um montante de R$ 7 bilhões por ano. E o segmento do
livro tem de estar preparado para participar deste novo mercado, e o livro popular a R$ 10 será uma grande opção.
Serão 36 milhões de trabalhares beneficiados com o Vale.
Bibliotecas rurais, municipais e comunitárias que estarão cadastrando-se no Sistema Nacional de Bibliotecas, receberão um cartão-livro com créditos que vão de R$ 300,00 a R$ 15 mil para a compra dos livros que elas próprias
escolherão. E, pela primeira vez, as livrarias poderão realizar as vendas. O resgate de livros fora de catálogos e as
livrarias regionais merecerão destaque e atenção. Tudo indica que no projeto do Livro Popular, cada um de fato
fará o seu papel: os escritores e editoras produzem os livros; os distribuidores, livreiros e vendedores porta a porta
levam este livro até o leitor, por intermédio das bibliotecas e de livrarias físicas.
O Projeto já se inicia em 2011, segundo Tuchaua, com o cadastramento de todos participantes desta cadeia. Lembrando que um dos pontos mais discutidos ficou por conta da participação dos Correios na venda do livro. Uma
das mesas mais longas do evento, foi recebida muito bem pelos participantes, mas ainda muita coisa deverá ser
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esclarecida. O executivo disponibilizou, ainda, o e-mail programadolivro@gmail.com para dúvidas e sugestões.
Entre as sugestões e dúvidas dos participantes destacamos:
Milena Piraccini Duchiade – da Livraria Leonardo da Vinci – RJ, sugeriu uma identificação nas lombadas para estes
livros, como uma tentativa de se evitar fraudes. Questionou
sobre as dificuldades das pequenas livrarias no que se refere
à habilitação das mesmas junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Complementando,
colocou o tema sobre o alto custo do frete no país e solicitou
um posicionamento sobre o Fundo Pró-Livro.
Marcos Teles Cardoso de Carvalho - da Livraria Leitura-MG - reforçou a questão dos Correios no Projeto, cobrou
um maior incentivo às vendas de livros pelo veículo livreiro e o incentivo para que as Livrarias em pequenas cidades
tenham prioridade em suas regiões de atuação. A coordenadora da mesa também demonstrou preocupação com a
participação dos Correios, questionando se esta venda só
entrará nas regiões sem livrarias físicas. Lembrando que as
Livrarias locais que só vendem em épocas escolares, um grande número no país, não podem ficar de fora. Questionando, ainda, se a edição do livro popular também poderá ser editada de forma não popular.
João Carneiro, presidente da Câmara Riograndense do Livro, também discutiu sobre a venda dos
livros populares fora da ação governamental. Ele não se mostrou muito favorável à questão da identificação com o selo, pois acredita que alguns editores estarão também comercializando diretamente
estes exemplares. Outra questão é sobre se já existe um valor estimado para este investimento, no que
se refere à compra por parte das bibliotecas. Ednilson Xavier também se mostrou preocupado com
as livrarias fora dos grandes centros. O presidente da ANL demonstrou dúvidas sobre a participação
do livro digital no projeto e como os descontos de venda serão revertidos para as livrarias, e se elas
também poderão disponibilizar seus estoques. Outros dois pontos destacados por ele, aproveitando a
presença dos executivos governamentais, foram sobre o incentivo às feiras de livros e a publicação dos
ganhadores do edital Pró-Cultura, até o momento sem divulgação.
Claudio Mattoso Leite , do IBEP, mostrou preocupação com a definição para a quantidade de livros
para este custo na concorrência local e os descontos sobre estes títulos. Lucinda Marques, da Editora IMEPH – CE, ressaltou a importância para uma maior integração entre o Governo Federal e os
Estaduais, em virtude de ações locais já desenvolvidas junto às editoras e aos autores locais. Outros
participantes, como Clayn Lima, de Fortaleza, também expuseram sobre ações que já vêm sendo desenvolvidas pelos governos locais.
Para Magda Krauss de O. Freitas – da Livraria Galeria
Saber e Ler – SP, as livrarias estariam em desvantagem,
em menor quantidade de participação, com a entrada,
por exemplo, das vendas nas bancas de jornal.
Respondendo às diversas questões, Galeno deixou
claro que o Livro Popular não é uma ação para solucionar questões privadas, como por exemplo, livros
de fundo de catálogo, e sim uma ampla ação junto
ao consumidor final, o leitor, e que por consequência beneficia a todos os participantes da cadeia do li-

vro, agregando outras áreas para uma
maior disponibilização do livro em
todo o território nacional. Estes livros
com menor preço podem ter formato
diferenciado, como os de bolso; os já
impressos (fundo de catálogo) poderão ter um selo diferenciado. Com relação ao SICAF, isso é uma exigência
do Governo Federal, para toda e qualquer licitação.
Ele garantiu, sim, que os pontos de
vendas locais serão beneficiados, podendo atingir uma área circular de até
50 quilômetros, incluindo aí as vendas para as Bibliotecas. Privilegiando
sempre a Livraria física. Os autores
locais e independentes também serão
privilegiados.

Temerário para muitos dos presentes, Galeno amenizou a participação dos Correios na venda do Livro Popular,
acreditando que não prejudicará a venda por parte dos livreiros independentes. Mesmo quando questionado sobre as dificuldades de entrega dos Correios, em regiões mais distantes, como no norte do país, ele lembrou que
existem cerca de 50 mil carteiros distribuídos pelo país (números divulgados em 2010). O montante de investimento para a compra por parte do governo federal para as bibliotecas ainda não foi definido. Tudo será feito de
forma transparente para todos os envolvidos, como o cadastro dos livros e das bibliotecas.
Ele vê com bons olhos a questão do selo para garantir o mesmo preço fora da compra por parte das bibliotecas,
junto ao público final.
A comercialização dos títulos populares, dentro da cadeia do livro, deverá seguir as mesmas bases vigentes no
comércio atual, assim como seus descontos e a opção de consignação ou não. Neste momento o livro digital e o
áudio-livro não farão parte do Projeto
Sobre os demais questionamentos,
Galelo ressaltou a participação das
livrarias locais no Circuito Nacional das feiras de livros.

Galeno Amorim – Presidente da Fundação Biblioteca Nacional

Reforçando a colocação inicial do
Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Fabiano dos Santos
Piúba, o principal objetivo do
Programa é fazer com que o livro
chegue mais barato para o consumidor final ampliando a leitura no
país. “O Brasil tem livros demais e
temos leitores de menos, precisamos equilibrar a balança”, destaca
o diretor, que complementa dizendo que a venda do livro popuPágina 9

Página 10

lar não poderá ficar restrita à venda junto às bibliotecas, apostando sobre tudo no Vale Cultura para
atingir o leitor e, neste caminho, o papel das livrarias é o de fomentar as editoras e autores locais.
Pelo que acompanhamos neste amplo debate, as dúvidas são muitas e todas bastante pertinentes.
Estaremos acompanhando os editais e o cronograma de trabalho.
Na primeira exposição da tarde do dia
30, livreiros tradicionais trouxeram
seus exemplos de gestão em diferentes segmentos de atuação. Nesta
mesa assim como em toda a Convenção ficou clara a importância
das livrarias ampliarem suas áreas
culturais e expandirem seu leque
de produtos afins e, antes de tudo,
abrirem seus negócios para a chegada do livro digital.
Descobrindo o espaço de sua livraria, a mesa Gestão e Estratégia das
Livrarias por Segmento, com a coordenação de Benjamin de Magalhães C. de Moraes – Diretor Proprietário da Livraria da Travessa e 2º
Secretário Geral da ANL. Debateu sobre: Livrarias Diversificadas, com João Batista Sobrinho – Diretor Proprietário da Livraria Pedagógica e Diretor da ANL; Livrarias Especializadas: com Cláudia
Amorim – Diretora da Livraria Malasartes; Livrarias de Bairro: com Augusto Kater – Consultor da
Casa Cultural Saber e Ler Livraria e 1° Vice Presidente da ANL; e Livrarias de Grandes Redes: com
Marcus Teles – Diretor Proprietário das Livrarias Leitura e Diretor da ANL.
Mesa Gestão e Estratégia das Livrarias por Segmento, da esquerda
para a direita: João Batista Sobrinho; Cláudia Amorim; Benjamin de
Magalhães C. de Moraes; Augusto Kater; e Marcus Teles

Na abertura dos trabalhos, Benjamin enfatizou as constantes variações no mercado livreiro, falando
sobre as mudanças pelas quais passou a Travessa, que começou como uma livraria independente de
poesia alternativa. Hoje a rede tem lojas de rua e shopping. “As livrarias passam hoje, infelizmente,
por um processo de pasteurização, em suas vitrines e ofertas literárias, precisamos sempre buscar
diferenciais para nossa livraria.”
Para o empresário, não existe dúvida de que a livraria está cada vez mais se tornando um centro de
entretenimento. Hoje o cliente não quer mais um café, quer um restaurante; não quer mais um espaço
para eventos, ele quer um teatro ou quase isso. “Os shoppings procuram, hoje, as livrarias como loja
master, isso não acontecia até poucos anos atrás”, complementa. As sete lojas da Travessa desenvolvem
cerca de quinhentos eventos por mês, o que provocou um maior movimento em seus espaços físicos
e a criação de um departamento de eventos, com uma
subdivisão só para os eventos infantis.
Para falar sobre Livrarias Diversificadas, João Batista apresentou sua experiência. A Livraria Pedagógica, localizada na cidade de Sorocaba, interior de
São Paulo, passou seus primeiros 12 Anos vendendo
apenas livros e trabalhando junto das universidades
e escolas da região, neste caso com livros didáticos.
Com o tempo ele foi agregando outros produtos
para aumentar o faturamento. Em 2012 a Livraria
completará 40 anos. “Muita coisa mudou, mas ainda
corre nas veias a paixão pelo livro, mas o mercado
foi se transformando e precisamos acompanhar.”

“Avaliamos junto ao nosso público o que mais poderíamos
agregar.” Além de produtos temáticos, aproveitando datas
comemorativas, como Carnaval, Páscoa, Natal, entre outras. A Livraria atua com bastante intensidade na época de
produtos escolares. Além de uma vasta opção de produtos
- tudo é objeto de planejamento sempre como no mínimo
sessenta dias de antecedência - a livraria sempre disponibiliza nestas ocasiões livros que acompanhem a temática.
O espaço do livro sempre é preservado, mas divide as atenções com os outros produtos.
O empresário faz uma breve avaliação do segmento quando o livreiro era quem fazia as feiras de livros e tinha um
relacionamento mais próximo com as editoras. “Hoje o governo
distribui os livros didáticos para as escolas públicas, comprando diretamente da Editora, e esta vende também
diretamente para escolas particulares. Isso nos levou a procurar outros caminhos que nos permitissem continuar
a trabalhar com o livro. Assim consigo manter o negócio do livro, minha paixão, mas me permitiu ampliar minha
empresa, atuando com produtos agregados. No início tínhamos 35 m² hoje temos 1.800 m², dos quais 400m² dedicado ao livro”, finaliza ele.
Um caminho inverso. Cláudia Amorim, da Livraria Malasartes, localizada na cidade do Rio de Janeiro, fala sobre
sua experiência no segmento de Livrarias Especializadas. Com 33 anos no segmento livreiro, a Malasartes em
seu início vendia outros produtos e hoje é especializada em livros infantis. “Não me preocupa o formato do livro
- fazendo uma menção aos digitais - e sim em contribuir para o crescimento do número de leitores. E é isso que
fazemos na Malasartes, criamos um público de novos leitores”, estabelece.
“Nós somos uma livraria pequena porque meu público quer que ela continue pequena. Eles vêm atrás de uma indicação que supra suas necessidades. Ao contrário da grande maioria não trabalhamos com didáticos então, para
nós, a transformação deste setor não nos atingiu”, completa.
Na Malasarte os livros ficam em lugares de fácil acesso para que as crianças possam mexer, interagir diretamente
com as obras. Apostando na diversidade de títulos, a livraria, segundo a palestrante, busca novidades diferenciadas proporcionando opções que fujam dos best sellers. “Você viaja pelo Brasil e vê tudo igual nas vitrines, tenho o
meu próprio ranking dos mais vendidos.”
A livraria tem, ainda, um bom acervo destinado ao público juvenil que é acessado pelo leitor adulto que também
lê este segmento da literatura. Uma das opções de negócios da Malasartes é o de buscar parceiros que tenham a
ver com sua filosofia, desta forma algumas editoras ficam de fora. “Nós vendemos aos nossos leitores não apenas o
livro, mas uma consultoria e buscamos sempre surpreendê-los com novas opções de leitura, que muitas vezes não
são encontradas em grandes lojas”, encerra.
Saindo da zona de conforto. Guto Kater, à época consultor da Casa Cultural Saber e Ler Livraria - com 14 anos de
história, localizada em Campinas (SP) - descreveu como a
livreira Magda Krauss desenvolve seu trabalho. Bastante
atuante no segmento de didáticos e localizada em uma rua
pouco movimentada de bairro, tem como principal desafio sobreviver após o período de sazonalidade do volta às
aulas. Segundo o consultor de marketing a principal característica da livraria é criatividade. “Com ações criativas
como diferencial ela se mantém e expande seu mercado.”
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O Grupo Saber e Ler atua nos segmentos de
Livraria, Papelaria, Distribuidora e Eventos
Culturais. A Empresa vem passando por
uma reestruturação na busca por um melhor atendimento aos seus clientes. Com
grande atuação nas áreas de feiras de livros
temáticas, em parceria com os colégios, editoras e prefeituras, ela vai ao encontro do
cliente de forma eficaz e criativa. Suas ações
disseminam a leitura e a informação e buscam
formas e estratégias criativas para despertar o interesse do leitor, aproximando-o ao universo dos livros, da cultura e da arte de forma lúdica e agradável.
Em uma intervenção à apresentação, a própria Magda destaca que no começo não contou com apoio
e investiu do próprio bolso em seus eventos culturais e em feiras de livros. “Hoje as editoras valorizam, mas querem resultados que conquistamos com muito trabalho e parceria”, revela ela, que ainda
destaca que parou de “se estressar” e buscou o seu caminho com relação aos didáticos e aos pontos
negativos da localização de sua loja, distante do grande centro e com problemas de estacionamento.
Situações que podem provocar o distanciamento do leitor. “Não desisti, insisti e venho
insistindo em novas opções para chegar até
o meu leitor”.
Finalizando a mesa, Marcos Telles, diretor
da rede Leitura, conta sua experiência no
segmento de Livrarias de Grandes Redes.
Fundada em 1967 por Emídio e Lúcio Teles
com o nome de Livraria Lê - na galeria do
Ouvidor/BH -, em 1975 passa a se chamar
Leitura, inaugurando em 1998 sua 1ª Megastore em um shopping na capital mineira. Em 2000 abre sua primeira livraria fora
de Minas Gerais, no Distrito Federal. Hoje
com 29 lojas em várias regiões tem a previsão (na época da Convenção) para mais três
lojas ainda este ano e em 2012 mais quatro.
Hoje o grupo é composto, ainda, pela Leitura Distribuidora de Livros, PLM Atacado de Suprimentos
e Distribuidor Escala, além da Editora Leitura.
A logística comercial da rede traz um grande diferencial,
comparativamente com as demais redes do país, com
metade das lojas sendo administradas por sócios-gerentes. A família Teles é sócia majoritária em todas as lojas; tem o departamento de marketing centralizado; sistema de informática e financeiro executado nas lojas, com supervisão central; e compras
descentralizadas, com negociação em conjunto.
No site da ANL www.anl.org.br temos as apresentações completas, com mais detalhes sobre formas
de gestões das Livrarias: Leitura, Saber e Ler e Pedagógica. Importante leitura!

Fechando as apresentações, em breve intervenção, Milena Duchiade ressaltou a importância das apresentações
dos livreiros independentes e convidou o livreiro português Mário Guerra para falar sobre sua experiência com
uma livraria voltada para a área de poesia.

31 DE AGOSTO DE 2011
A mesa que abriu os trabalhos do último dia do evento: Autores, Editores e Livreiros - Como o Autor e a Editora
podem proporcionar bons resultados na Livraria, teve a coordenação de Ednilson Xavier, Presidente da ANL e
Diretor da Livraria Cortez, e contou também com as presenças de André Vianco, falando sobre sua experiência de
sucesso com as Livrarias, ele que é autor do livro: O Caso Laura, Editora Rocco; José Xavier Cortez, personagem
do livro: Como um Rio: o percurso do menino Cortez, pela Cortez Editora, e que vem desenvolvendo um projeto
focado, na leitura, no livro, no editor e no livreiro, a Roda de Conversa: A Leitura, o Livro, o Editor e o Livreiro; e
com Salvador Barletta Nery, que debateu Sintonia com o mercado livreiro, e é autor do livro: Eja - Caminhos para
a cidadania - Alfabetização e diversidade - Editora Escala Educacional.
Um dos principais destaques da mesa foi a constatação, mais do que merecida, de que a livraria é sim um dos
principais canais de proximidade entre o escritor e o seu leitor. Principalmente para autores independentes que
conseguem expor seus títulos nas livrarias independentes.

Mesa Autores, Editores e Livreiros - Como o Autor e a Editora podem proporcionar
bons resultados na Livraria, da esquerda para a direita: Otávio Jr., idealizador do
Projeto Ler é 10 - Leia favela, faz depoimento acompanhado por Salvador Barletta
Nery; José Xavier Cortez; Ednilson Xavier; e André Vianco.

O grande destaque de Vianco é
ter escrito um livro de terror tendo como fundo realidades brasileiras, um diferencial à época. Seu
primeiro original foi escrito aos
22 anos. Sem o apoio de editoras editou seu primeiro livro em
1999, procurando pessoalmente
as livrarias para a exposição do
livro. Assim encontrou o seu espaço inicial e conquistou seu publico, antes de se tornar um dos
escritores mais conhecidos no
Brasil e editado por editoras renomadas.

Salvador, que é escritor de livros
infantis e juvenis, revelou que mesmo
que você já seja um escritor conhecido, consagrado, as barreiras sempre existem. O bom relacionamento entre
a editora e as livrarias é fundamental, independente do porte da loja. Através deste relacionamento, o autor se
fará presente em livrarias, escolas e prefeituras. É importe que o autor acompanhe todo este ritmo de produção e
vendas, pois o autor é o principal divulgador de seus livros. Estes projetos em parceria com as livrarias são importantes. “O trabalho em conjunto pode ser diferenciado e criativo. Sempre um trabalho em conjunto editora–autor–livrarias”, destaca.
Em sua apresentação, Cortez falou sobre sua história como livreiro e editor e suas novas experiências como biografado. Em suas “Rodas de Conversa”, evento que vem desenvolvendo em várias regiões brasileiras em livrarias,
escolas e universidades, leva para públicos de várias idades a importância do livro e da leitura na sua vida e como
agente transformador na vida de todos.
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Nas diversas intervenções dos participantes da Convenção, várias colocações que engrandeceram a
mesa. Ronaldo dos Santos Vitor, da Pearson, destacou a importância de um vendedor bem informado
sobre o seu principal produto, o livro, o que muitas vezes levam o leitor a optar pela compra deste ou
daquele livro.
Antonio Bentes Valle Junior, da Livraria Saber, de Roraima, falou que sempre destaca em suas vitrines
os autores locais, mas sempre que chega um novo livro de André Vianco, o vendedor, que é um apreciador deste autor, faz montagens especiais nas vitrines.
Aqui podemos destacar a importância de um vendedor bem preparado.
Livreiros de regiões diferentes como do Nordeste, Sudeste e do interior de São Paulo revelaram o
interesse de que o experiente livreiro e editor José Xavier Cortez leve suas histórias para eventos em
suas livrarias.
Fechando as intervenções, destaque para a intenção de que a Convenção da ANL ganhe espaço em
outras regiões fora do eixo São Paulo/RJ, levando estas experiências positivas para mais perto dos
livreiros de todo o país.

Mesa Livrari@ - realidades e perspectivas, Tablet/e-book, como a Livraria pode se beneficiar com essas novas
tecnologias, da esquerda para a direita: Marcos Merlin; José Henrique Grossi; Milena Duchiade; Marcílio Pousada; e
Camila Cabete.

A mesa título da Convenção “Livrari@ - realidades e perspectivas”, Tablet/e-book, como a Livraria
pode se beneficiar com essas novas tecnologias, com a coordenação de Milena Duchiade, Diretora
Proprietária da Livraria Leonardo Da Vinci, Diretora da ANL e da AEL – RJ, trouxe esta realidade para
mais perto das livrarias brasileiras, com cases de sucesso e apresentação de plataformas que estão sendo desenvolvidas para o nosso mercado; e com as apresentações de José Henrique Grossi, Diretor da
Xeriph – Distribuidora de Livros Digitais - Plataforma Intuitiva; Marcílio Pousada, Diretor Presidente das Livrarias Saraiva; Marcos Merlin, Diretor da Via Logos; e
Camila Cabete, responsável pelo setor editorial da
Gato Sabido.
A Amazon, hoje a maior vendedora de livros da língua inglesa no Brasil, como não poderia deixar de
ser, foi um dos destaques polêmicos, por exigir plataforma própria para os tablets por ela comercializados, exigência que quer impor às editoras brasileiras
- o que no Brasil é proibido e conhecido como venda
casada.

Coordenadora da mesa, Milena fez uma breve explanação
sobre a venda de livros na Europa, destacando que mais
de quinhentas lojas na Alemanha e na França já atuam no
segmento de livros digitais. “No Brasil vários livreiros estão iniciando os primeiros passos rumo ao livro digital, não
queremos ficar presos a uma plataforma única, como é o
caso da Amazon; queremos a bibliodiversidade também no
mundo digital”, realça.
Marcos Merlin lembrou a importância das livrarias, independente de seu tamanho, estarem sempre buscando e
interagindo junto às novas tecnologias, que devem atuar
como impulsionadoras de vendas e não devem ser encaradas como problema. “Hoje é impossível pensarmos em uma
livraria sem o mínimo de informatização.” O diretor não vê
uma relação entre o livro digital e o fim da livraria física. “O livro não desaparece, ele se refaz em novos formatos,
é assim desde a época da leitura em tabuletas de argila”, completa
Para Merlin o livreiro não tem de ver a crise como um problema, e sim como a oportunidade de se reinventar e
buscar novos caminhos. Foi assim que este enfrentou o comercio digital, adaptou-se à nota fiscal eletrônica e agora
irá descobrir os caminhos para manter-se no mercado com a chegada do livro digital.
Visualizando a Livraria 2.0 o empresário destaca as transformações básicas pelas quais têm de passar: tornar-se
um ponto de encontro cultural; oferecer novos serviços. Atuar fora de seu espaço físico procurando novos mercados, como vendas corporativas, para bibliotecas e governo; forçar suas mídias para o público de sua região e fazer
bom uso de ferramentas como Facebook e o twitter.
Grossi apresentou a empresa Xeriph, que busca atender e integrar o livreiro brasileiro, com custo mais acessível,
ao livro digital, trazendo soluções brasileiras para a incorporação do pequeno e médio livreiro a este novo mundo.
Ao perceberem certas lacunas no mercado de livros digitais no Brasil - com a experiência adquirida pelo Portal
Gato Sabido, especializado na venda de livros digitais -, eles perceberam que se fazia necessário um agregador de
e-books que deixasse o catálogo das editoras seguro em apenas um repositório, ao mesmo tempo em que oferecesse uma solução prática para lojas virtuais venderem e-books com proteção de DRM, sem precisar adquirir e
desenvolver tecnologias custosas.
Em sua apresentação, ele relembrou a
Retratos da Leitura no Brasil de 2007,
quando o livro digital já surgia como
opção de leitura. Segundo outra pesquisa apresentada - da GfK Brasil de
2010 - sobre a intenção de compra
de livros digitais, revelou-se que 54%
dos entrevistados da Classe A e B têm
intenção de comprar e-books com
preço acessível, enquanto 58% da C e
D também alimentam esta intenção.
Finalizando, Grossi foi categórico em
afirmar que o mercado livreiro não
pode se espelhar no que aconteceu
com a indústria fonográfica, que teve
grandes perdas com a pirataria, mas
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com o mercado de agências de viagens que se redescobriu agregando grandes valores aos seus serviços
digitais.
Camila Cabete, responsável pelo setor editorial da Gato Sabido, do mesmo Grupo da Xeriph, apresentou a empresa (fundada em 2009) e descreveu detalhadamente as estratégias de tecnologia, segurança
e de vendas dos livros, que podem servir de referência para que livrarias físicas passem a atuar com a
venda digital. Respondendo, mais à frente, às indagações sobre a correta utilização das mídias sociais,
ela deixou bem claro que as empresas precisam investir em profissionais especializados nestas novas
formas de relacionamento com o leitor. Segundo ela, imprescindível.
Nas várias intervenções realizadas no final das apresentações, como havia “profetizado” o diretor presidente da Xeriph e Gato Sabido, Duda Ernanny, no coquetel de abertura da Convenção: “muitas dúvidas surgiram” - como veremos mais adiante - mas duas coisas ganharam destaque: a possibilidade
do desenvolvimento de Totens que possibilitem a venda do livro digital nas livrarias físicas sem o
investimento no e-commerce; e adaptações de serviços tanto por parte da Xeriph como da Via Logos,
no atendimento às livrarias localizadas fora dos grandes centros.
A última apresentação da mesa ficou a cargo de Marcílio Pousada, que discorreu sobre a experiência e
os resultados da Saraiva como uma das principais livrarias brasileiras na venda dos digitais nas áreas
de livros, fotos e filmes. Em 2007 a rede
lançava o serviço de revelação de fotos
digitais. Hoje com Portfólio com 117
opções de Foto-Produtos para os clientes, é a maior empresa em revelação digital do país. Em 2009 entra no segmento VDO, hoje com mais de 4 mil títulos
disponíveis, 50 mil filmes baixados e 30
mil clientes.
Em 2010, a Rede Saraiva entrou no mercado de livros digitais. Hoje tem 4 mil
títulos nacionais disponíveis e 240 mil
importados. A empresa também disponibiliza entre seu vasto mix de produtos
oferecidos, toda uma completa gama de
ferramentas eletrônicas para a leitura
dos livros digitais.
A empresa, que atua com e-commerce desde 1998, ainda tem nas livrarias físicas sua maior fatia de faturamento e hoje elas representam cerca de 65% do resultado total.
Mesmo com a entrada dos digitais, a previsão até 2020 é
a de manter o índice superior das lojas físicas no faturamento total da Rede de Livrarias.
Bastante questionado sobre as questões dos altos
descontos, Marcílio Pousada lembrou que a Saraiva.com tem como concorrentes principais a Ricardo
Eletro, Submarino e Americanas. E provocou que
seria interessante questioná-los também, ressaltando, ainda, que temos sim que nos preocupar com a
chegada da Amazon, que destruiu a venda dos livros
impressos e digitais nos EUA.

Após as explanações de sucessos e exposições das novas ferramentas tecnológicas, mais uma vez a abertura para
as perguntas promoveu o ponto alto das discussões. Livreiros independentes localizados em regiões distantes dos
grandes centros buscaram não apenas respostas as suas dúvida, mas levar a estes profissionais a realidade brasileira, tão diversificada e particularizada em seus problemas e soluções.
Como destacou Antonio Bentes Valle Junior, da Livraria Saber, localizada em Boa Vista, Roraima. “Em Roraima
pagamos R$700 reais para termos uma simples banda larga. O Brasil não é São Paulo e/ou Rio de Janeiro, temos
que ter soluções para a venda do livro digital para o pequeno livreiro, não importando onde ele esteja localizado.”
E esta foi a “lição de casa” deixada pelos participantes do Congresso às empresas fornecedoras destas novas tecnologias.
Entre as principais intervenções: Fabiana, da editora Atlas, questionou como fazer com que as pequenas livrarias
pensem como 2.0, como preparar os profissionais para as novas mídias sociais; Renata, da Livraria Nobel, do Paraná, e Bruno Dantas, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, vêm com pessimismo o setor, já que o pequeno e médio
ainda não conseguem investir no e-commerce.
João Luiz Vidigal, da Ambientes&Costumes Editora, também se mostra preocupado com relação ao pequeno livreiro no Brasil, já que a Amazon e o Google estão com seus escritórios de representação no Brasil. Destacando que
o mercado do livro no Brasil ainda é cheio de desigualdades, ele observa: “Ontem discutimos aqui na Convenção,
a questão do livro popular a R$10 reais, para conquistarmos mais leitores e hoje falamos de um mundo digital...”
Tanto por parte dos livreiros presentes, mas ainda mais pelos editores, as questões de proteção de uso do livro digital foram bastante questionadas. Embora os palestrantes tenham buscado amenizar esta preocupação, fica claro
que a escolha da tecnologia tem de ser bastante analisada antes da liberação para a digitalização dos livros. Com
relação aos didáticos, embora nos EUA muita coisa já esteja disponível em digital, no Brasil as editoras didáticas
ainda buscam o melhor caminho.
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RODADA DE NEGÓCIOS 2010
EM MAIS UMA CONVENÇÃO, UM ESPAÇO
ESPECIAL PARA NOSSOS APOIADORES

Página 19

INTERVENÇÕES QUE VALORIZARAM
NOSSA CONVENÇÃO
Grupo teatral
musical Ser Tão
Caipira

Eduardo Shinyashiki

A Convenção Nacional de Livrarias contou, também, com
as significativas intervenções de: Cláudio Tomanini, com o
tema Vendas: Conquistando e encantando o cliente em sua
Livraria. Atender x Entender; Dalcides Biscalquin, que falou
sobre Motivação, liderança e desempenho por competências;
e Eduardo Shinyashiki, discorrendo sobre Competência
Emocional - Transformando o poder pessoal em ação
realizadora.
Encerrando a Convenção, a intervenção teatral musical
do Ser Tão Caipira, com direção do ator Edson Lozano e
direção musical de Agnaldo Araújo. A exibição é realidade
em várias cidades brasileiras, também em parceria com
livrarias.

Dalcides Biscalquin

Realização: Associação Nacional de Livrarias (ANL)
Apoio Institucional: Câmara Brasileira do Livro (CBL)
Patrocinadores: SENAC Editora e Xeriph
Apoio Gráfico: Editora Santuário e Editora Idéias & Letras
Apoiadores: Editora Atlas; Catavento Distribuidora de
Livros; Cortez Editora; DCL-Difusão Cultural do Livro;
Distribuidora Loyola; GEN-Grupo Editorial Nacional;
Editora Gente; Global Editora; Medbook Editora Científica;
Melhoramentos Editora; Editora Moderna; Parábola
Editora; Paulinas; Paulus; Editora Positivo; Prumo;
Editora Revista dos Tribunais; Editora Saraiva/Livrarias
Saraiva; Grupo Editorial Summus; Sextante; SuperPedido
Tecmedd; Via Logos; Editora Rideel; Editora Rocco; Grupo
Conceito;e Editora Vozes.
A seguir a pesquisa de avaliação da Convenção
Cláudio Tomanini
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PARTICIPANTES AVALIAM
A CONVENÇÃO
Os participantes de nossa 21ª Convenção Nacional de Livrarias opinaram e avaliaram o evento.
Agradecemos a todos que participaram da pesquisa, retorno fundamental para nossa avaliação interna
na busca de melhorar cada vez mais nosso evento maior.
Nas avaliações gerais: 51% acharam boa a qualidade dos Palestrantes, 39% ótima, 9% regular e 1% ruim.
Com relação ao Conteúdo das palestras: 52% acharam bom, 36% ótimo e 12% regular. A Secretaria do
evento obteve 65% de ótimo e 35% de bom; enquanto a organização obteve 53% de aceitação máxima,
43% de bom e 4% regular. Com relação à nota final do evento de 1 a 10. A média final foi de 8,5.
Em nossa pesquisa também foram solicitadas opiniões para que, a cada edição, nossa Convenção
esteja melhor. Destacamos algumas: que diminua a quantidade de catálogos no formato impresso –
muitos dos participantes ficam impossibilitados de levar tudo em viagem e muito se perde no caminho.
Alguns sugerem que tudo seja disponibilizado por Cds e/ou pendrive; mobilizar e atrair mais livreiros
e editoras de pequeno porte; levar adiante a ideia de realizar convenções regionais: Nordeste/Norte e
Centro-Oeste; aumentar para três dias de Convenção e mais tempo para debates; espaço da Rodada de
Negócios mais integrado; entre outras sugestões. Agradecemos aqui os elogios e as criticas - sempre
construtivas - à Convenção e aos seus realizadores.
Temas sugeridos para as próximas Convenções: Marketing e vendas; Palestras técnicas ligadas à
gestão e aos negócios; Preço Único; E-commerce-logística, sistemas de automação e gestão, montagem
de uma livraria digital; Manter o tema livros digitais e novas tendências do mercado livreiro; Direito
autoral no mundo digital no foco de livreiros x editores; Treinamento de pessoal/colaboradores.
Como formar livreiros. Como formar compradores de livros. Cases de livrarias que investem em
treinamento; Compras governamentais, aspectos fiscais no universo da nota fiscal eletrônica; O
trabalho do representante comercial/divulgador com as livrarias, tanto geral ou por segmento, com
o conceito de proximidade com o catálogo; Financiamento, proibir venda de livro nas escolas, linhas
de crédito; Sindicalização, cadeia do livro; atendimento; Mundo infantil nas livrarias; Cadastro Único
de Livros (Rilvi-Espanha/CBL/Fundação Biblioteca Nacional); Como fazer uma livraria de sucesso e
como montar seu mix; Editoras com livrarias dentro das escolas e faculdades, leis; Ações e práticas
do sucesso com vendas, aproveitamento melhor das oportunidades; e Venda de livros técnicos e
profissionais.

