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24/08/2016 
26ª Convenção Nacional de Livrarias 

A Livraria do Futuro 
 
 

Em seu discurso de abertura na 26ª Convenção 
Nacional de Livrarias, Bernardo Gurbanov, 
presidente da Associação Nacional de Livrarias – 
ANL, ressaltou que esperava por um evento que 
fosse um divisor de águas na história do mercado do 
livro. “Assumimos a direção da ANL, há cinco meses, 
com o objetivo de reposicioná-la no mapa 
institucional, e esta Convenção é uma demonstração 
disso. Faremos um evento de primeiríssimo nível, não 
só pelas instalações, como também pelo conteúdo 

que vamos discutir. Teremos um debate profundo sobre os cenários político, econômico e comercial. Isso nos 
ajudará a pensar juntos os novos caminhos que precisamos enfrentar e decisões a tomar. Finalmente, quero 
reafirmar que o título do evento, a Livraria do Futuro, é um título afirmativo, não é uma pergunta; então, essa 
livraria do futuro terá que encontrar seus caminhos, mas continuaremos todos juntos, no mesmo barco, pois 
não tem autor sem editor, e não tem editor sem distribuidor e livreiro. Então, de novo o meu agradecimento e 
vamos às apresentações”.  
 
E dessa forma abriu-se a 26ª Convenção Nacional de 
Livrarias, no último 24 de agosto de 2016, no Hotel Unique, 
na capital de São Paulo, que trouxe como tema principal “A 
Livraria do Futuro” e considerada pelos Congressistas umas 
das melhores Convenções que a ANL já realizou. 
 
No período da manhã, a Convenção trouxe homenagens, falou 
sobre economia global e apresentou oportunidades e 
experiências de grandes redes de livrarias. Temas em 
destaque: Crises Brasileiras: momento atual e perspectivas, 
com Miriam Leitão; “O Prêmio Jabuti nas livrarias 
brasileiras”, por CBL; “Pensar e criar a Livraria do Futuro”, com Benjamin Magalhães, Livraria da Travessa; 
Marcos Pedri, Livrarias Curitiba e Catarinense e Marcus Teles, Livrarias Leitura; “Comportamento do 
segmento editorial e livreiro e suas tendências”, foram os destaques. 
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Homenagem a dois profissionais livreiros:  
Oswaldo Siciliano e Jair Canizela (in memoriam) 
 

A Convenção abriu um espaço para homenagear dois profissionais do setor 
livreiro, personagens que ficarão para sempre na história brasileira do livro e 
da leitura.  Oswaldo Siciliano, presidente de honra da 26ª Convenção 
Nacional de Livrarias, fundador e ex-presidente da ANL, que liderou a 
expansão da maior rede de livrarias do Brasil até 2008, a Rede Siciliano, e 
deixou sua marca como sinônimo de empresário do mercado editorial e 
livreiro comprometido com a difusão da cultura. Sua firmeza e coerência na 

condução dos processos fizeram de seu trabalho um legado para todos aqueles que atuam em prol do livro e 
da leitura em nosso País. Nosso reconhecimento pelos anos de dedicação à atividade comercial e pela sua 
contribuição na defesa dos interesses de classe, assumindo também a presidência de instituições como a CBL 
– Câmara Brasileira do Livro e do GIE – Grupo Ibero-americano de Editores, recebeu das mãos de nosso atual 
presidente a Placa de Homenagem. 
 

Oswaldo Siciliano, em suas palavras de agradecimento, 
ressaltou que no início da década de 1980, quando nasceu a 
Associação Nacional de Livrarias, vivíamos também uma 
situação problemática para os livreiros. “Na época nos unimos, 
principalmente os livreiros do Rio de Janeiro e de São Paulo, e 
criamos a ANL, para juntos discutir e encontrar soluções para 
os problemas das livrarias do Brasil. Eu queria nesse momento 
agradecer ao presidente Bernardo Gurbanov pela lembrança e 
pela honra que me presta nesse momento. É só isso. E eu 
desejo que todos tenham uma convenção bastante profícua e 
que colham resultados para que todos possam usufruir. Muito 
obrigado”, finalizou o empresário. 
 

A Associação Nacional de Livrarias fez também uma homenagem in memoriam a Jair Canizela, que nos deixou 
este ano, para que sua história de mais de 60 anos dedicados ao livro não se apague em momento algum e 
que as novas gerações inspirem-se na vida deste homem que sempre valorizou o papel da Livraria no contexto 
do livro e da leitura. “Temos que mostrar que a Livraria é uma ferramenta fundamental para a promoção da 
cultura e da educação em nosso país”, disse-nos Jair Canizela, em 2008, em entrevista à Revista ANL. 
 

Vitor Tavares, sócio-diretor da Distribuidora e Livraria Loyola, 
recebeu em nome dos funcionários da empresa e da família as 
placas de homenagem. “Representar a figura desse homem, 
neste momento, é algo que me emociona muito. Uma pessoa 
com quem desde os meus 18 anos ainda pequeno e jovem, 
aprendi a trabalhar, a livraria foi o meu primeiro emprego. Ele 
olhou para mim um dia e falou: ‘Menino, você está a fim de 
trabalhar mesmo aqui na livraria. Está vendo aquela seção? 
Nunca a deixe desorganizada’. Ele também me ensinou que 
uma livraria para ter sucesso precisa de um bom acervo, e 
quem atende tem que conhecer o que vende. Ele me dizia que 

só mexendo nos livros, lendo e organizando, eu poderia aprender alguma coisa.”  
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“Essa lição que ele me deu, serve até hoje. Sempre procuro manter os livros organizados para receber os 
leitores. Perdemos uma pessoa que, mais do que um profissional do livro, era um professor que lutava pela 
ética desse negócio. Ele sempre dizia que estava nesse negócio porque era apaixonado pelo livro e lutava para 
termos, sempre, boas e perenes livrarias. Obrigado a todos, aos nossos amigos, clientes, fornecedores, 
funcionários e em especial à ANL, por fazer essa homenagem”, destacou Vitor Tavares. 

 

Crises brasileiras: momento atual e perspectivas 
 
 

A mesa de abertura da Convenção trouxe Miriam Leitão, que iniciou sua fala destacando o sentimento de 
felicidade por estar no evento. “Me sinto muito confortável, me sinto em casa, porque vocês são todos 
profissionais daquilo que amo tanto: livros. Sei que todos nós podemos contar como somos apaixonados por 
livros, eu vou contar a minha parte. Desde pequenina sou apaixonada por livro, o livro ajudou a me sentir mais 
forte. Foi o livro que me apoiou na adolescência, afoguei as mágoas do primeiro grande amor perdido com a 
leitura. O momento mais difícil da minha vida foi quando eu estava na prisão, e a única coisa que pedi aos 
carcereiros foi livro, e eles não deram, era parte da tortura. Eu sonhei desde a infância em viver de livro, foi o 
que eu pedi. Hoje sou escritora, meu marido é escritor e os meus dois filhos também são escritores. Então, 
chego a esse ponto da minha vida completamente realizada. Eu sempre quis me identificar assim: Miriam 
Leitão, jornalista e escritora.” 
 

“Então, agora vamos falar de crises, ‘Crises brasileiras: 
momento atual e perspectivas’”, iniciou a jornalista e 
escritora.  “Esta crise é mais complexa do que as outras, é 
cheia de detalhes e pontos que podem torná-la pior. Tem 
crise na política, proveniente de erros na política; tem crise 
na economia, proveniente de erros na economia. Elas se 
encontraram e aumentaram a turbulência no país. O país 
pode retomar o crescimento, mas, para isso, depende da 
política e da economia, e do imprevisível que é a evolução 
da Lava Jato. Segundo Miriam, o Brasil vive hoje crises 
gêmeas: na economia e na política. A solução para a 
segunda depende da Operação Lava Jato, que pode 

também respingar no governo Temer. A culpa da crise econômica é, para ela, exclusiva da desorganização das 
contas públicas no governo Dilma.” 
 
“Nós estamos em agosto do terceiro ano da crise, que começou em 2014, e apesar daquele ano ter acabado 
com estabilidade, foi em 2014 que começou a recessão. Em 2015 veio uma recessão mais forte, e em 2016 
continuou aumentando essa recessão, com vários dados ruins. Então, estamos no meio dessa crise que afeta 
todo mundo”, afirmou ela, mas deu a boa notícia, dizendo que segundo o Instituto de Desenvolvimento do 
Varejo, o consumo parou de cair nos últimos dois meses, e em setembro as vendas se estabilizam. “Ano que 
vem será o começo da recuperação, uma luzinha no fim do túnel. O Brasil parou de piorar. O índice de 
confiança do empresário do comércio voltou a subir e a intenção de consumo das famílias melhorou, mas o 
desemprego só melhora ano que vem. Crises são episódicas, as que afetaram o país desde os anos 1980 
mostraram que o Brasil tem vocação para o crescimento, o que sempre acontece depois de superá-las. 
Encerrando sua mesa, ela deixou um recado final: “Os números mostram que estamos numa situação muito 
boa, temos muitas condições favoráveis e estamos construindo valores, combatendo a corrupção. Com tudo 
isso, o país pode melhorar.” disse ela. 
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O Prêmio Jabuti nas livrarias brasileiras 
 
 

Pedro Almeida, jornalista, professor de literatura, editor e membro 

do Conselho Curador da 58ª edição do Prêmio Jabuti, falou sobre as 
ações que a Câmara Brasileira do Livro – CBL desenvolverá para a 
divulgação da premiação.  “A primeira ação é criar uma 
promoção com a livraria, para que ela se envolva mais com o 
Prêmio Jabuti. A segunda ação é dar o selo dos finalistas, já 
impresso, às editoras. Antes esse selo era enviado em arquivo 
PDF para depois ser aplicado na capa. Assim, no momento em 
que são divulgados os finalistas, as editoras já podem colocar os 
selos nas capas de seus livros premiados e isso pode se 
transformar num apelo interessante para os leitores. Esses selos também serão enviados aos distribuidores e 
às livrarias. O prazo para essa campanha é muito curto, geralmente os finalistas são anunciados no final de 
setembro e os vencedores em novembro, são dois meses para trabalhar. Essa ação dará uma dimensão maior 
ao Jabuti e também a oportunidade para a livraria atender melhor seus leitores. A ideia atual da CBL e do 
Prêmio Jabuti é aproximar o prêmio dos leitores, e para isso defende como caminho as livrarias.”  
 
O curador apresentou, ainda, um breve relato histórico do Prêmio, que foi criado em 1958 por Edgard 
Cavalheiro, com o apoio de Mário de Andrade, Monteiro Lobato, entre outros. O Jabuti começou com 7 
categorias e hoje tem 27, que procuram cobrir muitas categorias não contempladas em outros prêmios, 
buscando abarcar todas as áreas da produção literária. O Jabuti é o prêmio literário mais abrangente que 
existe no Brasil. 
  
“Para muitas editoras, quando contempladas o prêmio ajuda a vender mais. No didático isso já acontece e 
pode acontecer com outras áreas também. Devemos criar um caminho para isso, e esse caminho depende das 
livrarias, como criar uma ponte entre o prêmio, a curadoria e os leitores. Acredito que na crise temos duas 
opções: reclamar ou fazer alguma coisa, encontrando uma saída. Nesse sentido, as livrarias têm muito a 
colaborar.” 
  
Complementando sua apresentação, Almeida explicou que o Jabuti é uma curadoria, um grupo de pessoas 
que seleciona livros em diversas categorias e elege aqueles que acreditam serem os melhores. Todo júri é 
assim. No Jabuti, inicialmente, há uma pré-seleção de 10 finalistas. “A livraria poderia usar a curadoria do 
Jabuti para vender mais livros, dando destaque aos livros premiados, assim como já acontece com outra 
curadoria, que é a lista dos mais vendidos.” 
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Pensar e criar a Livraria do Futuro 
 

 
O “Pensar e criar a Livraria do Futuro foi a mesa que contou com a presença de Benjamin Magalhães – Livraria 
da Travessa; Marcos Pedri – Livraria Curitiba; Marcus Teles – Livraria Leitura. A diretoria da ANL escolheu 
como tema central da Convenção “A livraria do futuro”, por crer que, independentemente do seu tamanho, 
vai se destacar aquela livraria que melhor conseguir se adaptar ao cenário atual e futuro, possibilitado pela 
evolução da tecnologia, oferecendo um mix de bibliodiversidade, praticidade, serviços, interlocução e 
orientação para o cliente, seja no atendimento on-line e/ou no presencial. 
 

Marcos Pedri acredita ser difícil planejar as coisas para o futuro, 
“tudo é óbvio e as obviedades não são realizadas”. Ele disse que 
entre aquilo que a gente sabe que precisa ser feito e o que a 
gente faz existe um hiato. “Nós somos seres emocionais, 
demoramos a tomar algumas decisões, demoramos a fechar 
lojas que não dão lucro, por exemplo”.  Ele acredita que o 
importante é conseguir enxergar claramente o presente para 
pensar numa livraria do futuro. “Temos que ter clareza do que 
está acontecendo, saber da nossa missão e aonde queremos 
chegar”. 

  
Ele contou, ainda, que tem um amigo que insiste muito nos diagnósticos, e diz que sem diagnóstico não dá 
para planejar. Para ele, os relatórios sobre o que o cliente quer são difíceis de interpretar. “O brasileiro é um 
pouco carente, ele quer que o vendedor esteja disponível para ouvir suas histórias”. Devemos pensar na 
rentabilidade por metro quadrado para criar a ideia de modernidade no atendimento ao cliente. Quantos 
metros quadrados deve-se ocupar com cada produto, com presentes, papelaria e livros. 
  
Também precisamos rever nossa relação com os shoppings. A crise afetou as vendas, e os shoppings devem 
negociar com as lojas para chegar a um bom termo de aluguel, do contrário poderá inviabilizar os negócios. 
No caso dos grandes shoppings que têm gestores que nunca estão disponíveis, a relação fica mais conturbada. 
Os grandes grupos são resistentes a essas negociações.  
 

“Algo que tem dado muito certo são os eventos, pois eles colocam a livraria em evidência, além de gerar 
receita e deixar o cliente feliz. O mundo do evento é maravilhoso, cria tráfego e abre a livraria para todos os 
públicos. Cada vez venho apostando mais nisso. Nós tínhamos um seminário chamado CEO do Futuro, com ele 
nós conseguimos perceber que o CEO do futuro é aquele que consegue perceber antes como o mercado vai 
mudar e para onde ele vai.”, complementou. 

                                                                                                           Diretoria ANL – Biênio 2016/18 – Presentes na Convenção 2016 
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Benjamin Magalhães, que atua na Livraria da Travessa há 15 
anos, revelou que a Travessa, que está completando 30 
anos, também foi pega pela crise. “Para superarmos essa 
fase, estamos promovendo debates internos, como esse. No 
grupo, algumas vezes sou considerado um chato, por ser 
sempre o otimista. Nas discussões internas, procuramos 
descobrir quais serão os nossos próximos passos. Sempre 
vejo novos produtos sendo colocados em outras livrarias, 
mas não podemos colocar um novo produto à venda que o 
nosso cliente não entenda. Bichos de pelúcia, por exemplo. É 
por aí?”  
  
“Nós estamos agora revendo toda nossa equipe de livreiros, que reduzimos em mais ou menos 20%. Para 
pensar a livraria do futuro, temos de ver o mercado como um todo. Primeiro devemos melhorar o 
relacionamento com as editoras, que devem ser de total confiança. As editoras e os livreiros ainda se olham 
com muita desconfiança um para o outro. O segundo ponto é criar um bom relacionamento com as outras 
livrarias, além de tratar da questão do preço único. No caso da Amazon, por exemplo, precisamos procurar 
uma saída para acabar com esse monopólio, a Amazon não é a favor do comércio e não quer relacionamento 
com ninguém. Editores e livreiros devem se unir e pensar juntos uma saída. Mesmo com esse cenário difícil, eu 
acredito que podemos passar por essa crise, já passamos por outras”, alerta o livreiro. 
 

Fechando as apresentações da mesa, Marcus Teles falou da 
importância de estar com amigos e discutir um pouco os 
novos caminhos. Fundada pelo seu irmão Emídio, a Livraria 
Leitura completará, em 2017, 50 anos.  Apesar da crise no 
Brasil, ele acredita que neste ano a Livraria Leitura deve 
crescer em torno de 5%. “Estamos abrindo novas lojas no 
segundo semestre, abrimos oito lojas em 2015 e vamos 
abrir mais oito em 2016, mas também vamos fechar três”. 
Para ele, a crise ajuda a economizar, a ter coragem para 
fechar loja deficitária. “Aproveitamos a crise para fazer 
esses reajustes.”  
 

O Movimento dos Youtubers foi lembrado pelo empresário. “Esse movimento me deixa muito feliz, pois 
mostra que o jovem está procurando mais livros. Antes só liam os da escola, hoje leem esses livros, que podem 
ser a porta de entrada para a leitura”. Em suas lojas, a área que mais cresceu nos últimos anos foi justamente 
a de livros para jovens. Outra área que também teve algum crescimento na Leitura foi a dos livros religiosos. 
“Apesar dos problemas, o Brasil é muito grande, e devemos achar modelos para sobreviver no mercado 
livreiro.”  
 
A Rede traçou um mapa e procurou regiões onde faltam livrarias, e descobriu que há espaço para crescer. “Os 
shoppings novos, por exemplo, estão fechando lojas, com isso conseguimos negociar contratos de aluguéis. Na 
crise é hora de renegociar, baixar os custos. Isso permite ter um retorno de investimento, mesmo sendo 
menor.” 
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Sobre o mercado do livro digital, ele prevê que, apesar de estar ainda abaixo dos 3%, deve crescer, e esse bolo 
será dividido pelas livrarias. Teles também destacou a importância do Vale-Cultura: “É uma ferramenta muito 
importante para nós, mais de 2% da nossas vendas têm sido de Vale-Cultura, ele nos ajudou muito nesse 
momento ruim”. Nas lojas da Rede, o livro representa 51% da venda, o restante é papelaria, presentes, CD e 
DVD. “Nossa livraria vai ter que se adaptar e achar o seu caminho, mas espero que o livro continue sendo 
minha maior parte”.  
 
Ele ainda revelou que suas lojas mudaram completamente. Há 20 anos eram de rua, a maioria no centro da 
cidade, hoje ficam nos shoppings. Ele acredita que a empresa pode crescer mudando pontos de venda e 
buscando alternativas: “Há lugares com excesso de oferta de livrarias, em outros faltam. Devemos ir para 
onde não tem livraria”. E finaliza: “O futuro da livraria é cada um achar o seu caminho, na diversificação do 
produto, na especialização em alguma área. Nós temos que estar sempre em constante procura e mudança”. 
 
 

 

Conectando o mercado 
 
 

Com a realização da Associação Nacional de Livrarias – ANL, apoio Institucional da Associação Estadual de 
Livrarias do Rio de Janeiro – AEL, Câmara Brasileira do Livro – CBL, Liga Brasileira de Editoras – LIBRE, 

Sindicato Nacional dos Editores de Livros – SNEL, e Publishnews, a 26ª Convenção Nacional de Livrarias teve 
o apoio comercial da Editora Arqueiro, Bibliomundi, Catavento Distribuidora, Distribuidora Loyola, GFK, 

Editora Évora, Editora Melhoramentos, Editora Parábola, Paulus Editora, Editora Planeta, Livraria Saraiva, 
Editora Sextante e Velocideias – Inteligência Comercial. 

 
Sem este apoio não seria possível realizar a Convenção da ANL, e nossos apoiadores estiveram presentes em 
dois momentos importantes desse evento. Participaram em especial da “Rodada de Negócios 2016”, onde 
expuseram nos estandes, em primeira mão, seus lançamentos para a Bienal Internacional do Livro de São 
Paulo, e puderam realizar negócios com os congressistas; e das seções “Conectando o Mercado”, nas quais 
apresentaram, em intervenções distribuídas entre as mesas de debates, seus lançamentos e suas empresas. 

 
Entre as apresentações, destacamos a Editora Sextante, com Mariana de Souza Lima, que chamou a atenção 
dos livreiros, reforçando que eles devem buscar formas de atrair o leitor à livraria, dando espaço à 
criatividade e criando campanhas de marketing.  
 
Henrique Farinha, da Editora Évora, que apresentou um crescimento de 14,1% no 1º semestre de 2016, tem 
em seu catálogo três selos: Évora (negócios e universitários), Generale (ficção e não ficção, incluindo 
biografias, esportes, infantojuvenil, ficção adulta, etc.) e Folia de Letras (literatura infantil). O editor espera 
manter seu crescimento médio anual de 30% . 
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Raphael Secchin, da Bibliomundi, falou sobre Solução de Conteúdo Digital. Tendo em vista o crescimento dos 
livros digitais e a retração de vendas dos impressos, a Bibliomundi – plataforma de autopublicação e 
distribuição de e-books – apresentou no evento as possibilidades de migração das livrarias para o mercado 
digital com baixo custo. Para o empresário, o celular ou o leitor amigável são só outras mídias que podem ser 
usadas para a leitura. Enquanto o livro impresso só pode ser usado de uma maneira, o leitor digital tem 
diversas formas de leitura. 
 

 

O comportamento do segmento editorial  

e livreiro e suas tendências 
 

Abrindo a sessão da tarde, a 26ª Convenção Nacional de Livrarias 
trouxe o painel “Comportamento do segmento editorial e livreiro e 
suas tendências” com Filipe Mori, da GFK, empresa alemã de 
pesquisas que está entre as maiores do mundo neste setor.  Mori 
apresentou dados consolidados do mercado, recolhidos entre janeiro 
e julho deste ano, comparativamente ao mesmo período do ano de 
2015.  
 
Mais uma vez, ficou claro a importância, para o setor em 2016, do 
que podemos chamar de Movimento dos Youtubers.  Segundo a GFK, a oferta de obras escritas por eles 
duplicou em comparação ao mesmo período do ano passado, e o faturamento com o gênero cresceu 120%. 
Mas, por outro lado, a venda de exemplares de livros em livrarias caiu 15,5%. 
 

 
Os dois gêneros que se destacaram nos 
primeiros sete meses do ano, período em que se 
baseou a Pesquisa, foram os de Direito, com um 
crescimento de 26%, e o de HQ, que se 
beneficiou com o boom de filmes sobre seus 
clássicos heróis que tomaram conta das telonas 
dos cinemas mundiais, com 21% de crescimento. 
 
 
 
 

 
 
A literatura estrangeira, com um crescimento de 0,6%, 
mantém o melhor desempenho com 15,6% do 
mercado, seguido pela ficção infantil e juvenil, com 
14,5%. A literatura brasileira apresentou a significativa 
queda de 8,4%. Ainda de acordo com a Pesquisa da 
GFK, o e-commerce representa 29,7% do faturamento 
das redes. 
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Os autores e seus leitores 

 
 

Com a mediação da jornalista Mona Dorf (ao centro), mestre de 
cerimônia da 26ª Convenção Nacional de Livrarias, na mesa os 
“Autores e seus leitores”, conversamos com: Léo Bacci, Affonso 
Romano de Sant’Anna, FML Pepper, e Marcelo Rubens Paiva. (da 

esquerda para direita, respectivamente). 
 

Affonso Romano de Sant’Anna, que nos trouxe sua poesia e 
sempre nos fala da literatura, da livraria e das mudanças pelas 
quais o livro passou e passa no Brasil. Com cerca de quarenta 
livros publicados, entre poesia, ensaios e crônicas, é 
considerado unanimemente um dos mais importantes poetas 

brasileiros da atualidade; Marcelo Rubens Paiva, que nos últimos anos se destacou como roteirista. Foi três 
vezes indicado a  
 
melhor roteirista pela Academia Brasileira de Cinema. Ganhou o prêmio da ABL pelo roteiro de “Malu de 
Bicicleta”. O autor de Feliz Ano Velho concorre com o livro “Ainda Estou Aqui” (Editora Alfaguara) ao Prêmio 
São Paulo de Literatura 2016, na categoria Melhor Livro de Romance do Ano de 2015; Léo Bacci, que, 
segundo ele, nunca pensou ser autor de um livro, diz que foi capturado pelo livro. “É meio clichê, mas sinto 
que foi o livro que me encontrou, sabe?”. Tem o público jovem e teen como leitor e uma interação pessoal 
com outros youtubers; e FML Pepper e seu 1º livro da trilogia Não Pare! ficou por quase três anos 
consecutivos entre os 100 mais vendidos dentre os 400 mil títulos da Amazon Brasil, e entre os top 5 da 
categoria infantojuvenil. Sua fanpage tem mais de 87 mil seguidores.  É pioneira no Brasil do contrato híbrido 
de publicação, no qual o autor tem os direitos sobre a versão digital e a editora controla a versão impressa. 
Em 2015, foi a única brasileira escolhida pela Amazon americana no “Women who make it happen” entre as 
12 personalidades femininas do mundo que fizeram diferença na literatura. 
 

Em um bate-papo agradável e descontraído, Affonso Romano de 
Sant’Anna contou que há uns dias tomou um avião e ao seu lado 
estava um vizinho. Começaram a conversar e ele lhe falou uma 
coisa assombrosa: citou o nome de uma pessoa que pretende ser 
enterrada em Marte... “Estou falando disso como se fosse uma 
coisa que está acontecendo agora, ou seja, a nossa sociedade está 
passando por modificações assombrosas e não nos damos conta do 
que está ocorrendo”, Affonso Romano comentou, e acrescentou 
que o tema da Convenção da ANL faz parte dessas novas 
indagações e procuras.   

 
Disse o escritor que durante seis anos foi presidente da Biblioteca Nacional (BN), de 1990 a 1996. No ano que 
tomou posse, a internet começava a chegar ao Brasil e veio a se tornar uma coisa pública em 1996. “Nossa 
vida mudou por completo a partir daí.” Em sua experiência como presidente da BN, lembra que em 1994 o 
presidente da Biblioteca de Washington, maior biblioteca do mundo, tinha recebido 200 milhões de dólares 
para passar todo o seu acervo para CD-ROM, uma coisa que hoje não existe mais, durou dois ou três anos e foi 
superada por outros instrumentos. 
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 A evolução é muito rápida e provoca um pasmo, que esta Convenção pode ajudar a entender. O pasmo é de 
todos nós e faz parte da história. Em 1974, Affonso Romano de Sant’Anna escreveu um texto chamado “O 
novo conceito de literatura brasileira”, em que defendia o estudo dos best sellers no curso de Letras. Foi nesta 
época que começaram as discussões sobre os novos conceitos de literatura. 
 
Para Marcelo Rubens Paiva, em uma de suas intervenções, o 
livreiro é a essência do negócio do escritor. Contou que foi o 
editor Caio Graco quem reconstruiu a noção de livro, que antes 
era para poucos sábios. Lembrou que quando lançou o seu 
primeiro livro Feliz Ano Velho pela coleção Cantatas Literárias, 
da Editora Brasiliense, a crítica dizia que aquilo era 
subliteratura. “Vivi a revolução do mercado literário quando o 
meu livro saiu e nunca temi a evolução e a novidade.”  
 
Ele contou que foi nessa época que surgiu a autoajuda, as 
categorias se ampliaram (ficção, não ficção e autoajuda), abriu-se um leque impossível de segurar. “As 
livrarias se transformaram, apareceram diversos selos. Antes todos liam o livro do ano, hoje não existe mais o 
livro do ano, são diversos livros para diversos públicos.” Ele acredita que a estabilidade da moeda e a 
transferência de renda ajudaram a ampliar o mercado do livro, e agora estamos na era do youtuber, tão 
importante quanto o rádio. “Quando surgiu o e-commerce, as gravadoras, lojas de discos e bandas faliram, e 
para enfrentar essa questão foi criado um sistema em que a música podia ser vendida em separado, e o ITunes 
começou a dar lucro para indústria fonográfica, com música a 90 centavos. Outro mercado que também 
sofreu foi o do cinema. A literatura vai virar esse jogo, assim como esses mercados viraram. Que voltem as 
compras dos governos, que se abram mais livrarias e bem-vindos os youtubers e os modernos.” 

 
Léo Bacci trouxe outra visão, mais divertida, para o Movimento 
Youtubers. “Em geral, os youtubers eram muito revoltados, os 
vídeos postados mostravam essa revolta. Me sentia diferente, 
fazia outros tipos de vídeos e um dia fiz um sobre o sofá novo da 
mãe. Uma editora viu esse vídeo e acreditou que eu tinha uma 
‘pegada’ mais de crônica e me perguntou se não queria escrever 
um livro. Prontamente respondi que não sabia escrever um livro. 
‘Você escreve falando’, me respondeu a editora. E assim nasceu 
meu livro.”  
 

Ele explicou que faz um roteiro antes de gravar o vídeo, e que transcreveu o conteúdo dos vídeos para o livro. 
Explicou, ainda, que o livro tem várias crônicas sobre diversos temas. Para ele, seu livro pode servir ao leitor 
como porta de entrada para outros livros. Ele lembra que uma vez um fã lhe contou uma história engraçada, 
que antes de sair de casa para ir ao seu lançamento foi avisar a mãe: — Mãe, vou num lançamento de livro. E 
sua mãe respondeu: — Nossa, filho, como você está culto! 
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O início de FML Pepper no mundo da literatura começou 
quando teve de ficar de licença médica, devido a uma gravidez 
complicada, e nesse período começou a ler livros de ficção; 
antes, lia apenas livros técnicos. Lembrou que sua família não 
tinha recursos econômicos e nem o hábito da leitura. “Meu 
primeiro livro, nesse período de gravidez, foi o best seller 
Crepúsculo, depois passei a ler de tudo, desde os clássicos aos 
não clássicos. Ao término da gestação estava cheia de ideias, 
comecei a lapidar alguns parágrafos e refletir sobre o que 
poderia falar para fazer parte desse time de escritores.”  
 

Escreveu... E quando acabou de escrever o primeiro livro, em 2012, mandou o original para uma única editora, 
que não lhe respondeu. Colocou o livro digitalmente na Amazon e foi um sucesso. Foi para as mídias sociais 
para fazer com que o seu livro durasse mais, “se tem presença na mídia, o livro consegue atrair mais público”. 
Seus livros são dirigidos a jovem na faixa dos 17 anos. 
 
 

 
 
 



12 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 26ª CONVENÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS EM 2016 “A LIVRARIA DO FUTURO” AGOSTO DE 2016 

 
 

Uma nova ordem econômica para o mercado do livro 
 

 
Fechando a Convenção de 2016, a mesa “Uma nova ordem 
econômica para o mercado do livro” contou com a presença: 
Raquel Menezes – Presidente da LIBRE; Gláucio Pereira – 
Presidente da AEL; Luis Antonio Torelli – Presidente da CBL; 
Bernardo Gurbanov – Presidente da ANL, que mediou a mesa; 
Marcos Pereira – Presidente do SNEL. (da esquerda para a direita, 

respectivamente.) 
 
Marcos Pereira abriu o debate apresentando um rápido 
panorama do que ocorreu nos últimos 10 anos e o que está 
acontecendo em 2016. Ressaltou que, mesmo com o 

ingresso, nesse período, de cerca de 74 milhões de pessoas na classe média, nosso mercado, que cresceu de 
2003 a 2009, apresentou uma queda progressiva agravada em 2015.  
 
Entre os destaques de sua explanação, lembrou que o preço do 
livro não acompanhou a inflação do período, que foi de 80% em 10 
anos. “Vivemos um momento dramático, os custos aumentaram 
em relação à inflação e precisamos recompor o preço médio. Fica 
difícil sobreviver com um canal de vendas com desconto, em 
média, de 19% em cima de um preço que já está muito barato. 
Temos de lançar o produto, ser criativos e ainda fazer a 
recomposição de imagem. Precisamos, como indústria, provar que 
o nosso negócio é importante para a nação. Temos que dar 
robustez ao mercado, cuidar do sistema de venda e de 
consignação”.  
 
Ele avalia que não havia um modelo ideal e que se criou um sistema capenga e difícil de administrar, 
lembrando, também, que existe uma inadimplência que atinge toda a indústria, e o SNEL pretende pensar 
todas essas questões junto com o mercado. 
 

O presidente da AEL, Gláucio Pereira, apresentou reivindicações 
para o futuro próximo das livrarias, através de um vídeo com 
depoimentos de alguns livreiros na cidade do Rio de Janeiro. A lei 
do preço fixo é a grande prioridade, e Gláucio lembrou que a AEL 
foi a primeira entidade no Brasil a reivindicá-la, quando entregou 
um abaixo-assinado com a proposta no 3º Encontro de Editores e 
Livreiros no Costão do Santinho, em Florianópolis, em 1999. 
 
Segundo ele, a livraria do futuro deve estar isenta de IPTU, como 
acontece com as editoras no Rio. As optantes do Simples não terão 

de pagar PIS e COFINS, e as livrarias terão crédito no BNDES para compra de livros. Nesse futuro, que se 
espera próximo, serão as livrarias as intermediárias das compras do governo, e não as editoras, como ocorre 
hoje. 
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No mesmo vídeo, a ex-presidente da AEL, Milena Duchiade, reivindicou mais profissionalismo da indústria do 
livro e traçou paralelo com a indústria do cigarro, que tem excelente capilaridade e fornece o produto ao 
mesmo preço em qualquer parte do Brasil. Disse que o frete também é uma questão relevante, e que 
encontros como a Convenção devem gerar mais ações práticas. 
 

O vídeo da AEL informa sobre a parceria inédita da entidade com o SNEL na realização, este ano, do I Festival 
das Livrarias do Rio, que durante todo o mês de maio promoveu eventos em 15 livrarias cariocas. Parcerias 
como essa, entre segmentos do mercado livreiro, é, segundo o vídeo, a chave da nova ordem econômica. 
 

Raquel Menezes, em sua exposição, contou que na Primavera 
dos Livros a LIBRE fez o Dia do Editor e um debate sobre o 
Preço Fixo. Disse que na Argentina, antes da lei, já havia um 
acordo entre editores e livreiros.  Acredita que por mais que se 
fale em concorrência, perceberam nesse debate que deverão 
fazer um acordo também.  
 

“Nosso produto tem uma característica muito especial, e só 
vamos conseguir chegar a uma nova ordem com respeito à 
cadeia produtiva do livro. Sabemos que as editoras muitas 
vezes burlam essa cadeia, mas se a editora passa à frente, se 
transforma em vendedora para o seu consumidor final, é para buscar uma alternativa. Como toda ação tem 
uma reação, algumas vezes a livraria que já vendeu o livro não tem como pagar à editora. Mas as editoras não 
podem financiar as livrarias. Também temos de refletir sobre a autopublicação. Afinal, cada um deve ver o 
papel que exerce nesse mercado.” 
 

Luis Antonio Torelli afirmou que todos nós conhecemos nossos 
problemas, estamos vivendo a pior crise, mas podemos 
melhorar, como disse a jornalista Miriam Leitão em sua palestra, 
citou ele. “Temos que procurar uma solução. Houve os cortes 
violentos e repentinos das compras de governo, que também 
afetaram o leitor. O não pagamento de livros já entregues nos 
programas governamentais, o corte do crédito do BNDES, tudo 
isso ajudou a piorar.” E fica pergunta: O que podemos fazer 
diante desse cenário? 
 

“Os números mostram um detalhe importante. Segundo a 
quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Instituto Pró-Livro (IPL), temos quase 
metade da população do Brasil que nunca leu um livro. Podemos enxergar esse número com um potencial a 
ser explorado. Também acredito que estamos deixando de lado o nosso cliente, temos que ir atrás do leitor e 
cobrar do governo a capacitação desses leitores. A pesquisa mostrou que 67% da população nunca foi 
incentivada ao hábito da leitura. As entidades do livro devem inverter a mão, levar propostas para o governo .” 
 
“Fazemos bienais com milhares de visitantes e faltam clientes na livraria. Temos que mexer na questão da 
consignação, tocar nessa ferida, a consignação se transformou num modelo prejudicial para as duas partes. 
Há uma animosidade entre o editor e o livreiro, um acha que o outro está explorando, na consignação, na 
venda direta. Além do Preço Fixo, precisamos de um pacto, não podemos esperar por mudança de presidente 
ou troca de senadores.” 
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Bernardo Gurbanov reforçou que objetivo dessa mesa era o 
de pensar juntos os conflitos, considerar tudo o que foi dito 
na Convenção e partir para uma proposta. E apresentou como 
proposta da ANL o “Manual de boas práticas do setor 
editorial e livreiro”. 
 
“A ANL busca com a apresentação deste Manual o 
fortalecimento da cadeia de produção e comercialização do 
livro. Objetiva proporcionar um melhor entendimento por 
parte das editoras, distribuidoras, livrarias e demais atores 
envolvidos no processo de criação e comercialização do livro 
em qualquer formato e plataforma, desde o autor até o leitor.” Ao final da leitura, Gurbanov propôs que o 
Manual seja discutido por todas as entidades e que suas considerações sejam levadas a uma próxima reunião, 
que acontece mensalmente, do setor editorial e livreiro.  
 
Encerrando oficialmente a 26ª Convenção Nacional de Livrarias, Bernardo Gurbanov enfatizou o conteúdo da 
programação da Convenção, lembrando que a união do setor é o único caminho.  “Com isso sintetizamos a 
ideia do evento, no qual tivemos oportunidade de mostrar que a crise atinge a todos e que só sairemos dela se 
estivermos todos juntos. Hoje, discutimos e ouvimos conteúdos muito bem elaborados, críticos e cada um com 
sua posição independente. Agora, podemos pensar juntos, chegarmos a um ponto em que tudo que foi 
debatido aqui se transforme numa ferramenta para que cada um de nós possa tomar suas decisões 
estratégicas.”  
 



15 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 26ª CONVENÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS EM 2016 “A LIVRARIA DO FUTURO” AGOSTO DE 2016 

 

Ficha Técnica 
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