
24ª Convenção Nacional de Livrarias  

 

 

Atitudes que Geram Bons Resultados 

tema central da 24ª Convenção 

Nacional de Livrarias. 
 

 

Fora do eixo das cidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro pela primeira vez, a 
24ª Convenção Nacional de Livrarias, entre 

os dias 19 e 20 de agosto de 2014, foi 

realizada na Estância Turística de 

Itapecerica da Serra/SP, Hotel Terras Altas, 

um espaço que permitiu um melhor 
entrosamento entre palestrantes, 

congressistas e apoiadores.  

 

Com a presença internacional de 
Oren Teicher, CEO da ABA (American 

Booksellers Association), e de Jean-Marie Ozanne (Editions Folies D’encre) na mesa “O 

Mercado Livreiro – Caminhos para retomada”, a Convenção apresentou também os seguintes 

temas: “Atitudes que geram bons resultados”; “Como aproveitar as oportunidades, pensar com 
ousadia  e prosperar nos negócios”; “Valorizando seu negócio com parcerias”; “Novas 

oportunidades – Inovando e gerando resultados eficientes”; “Comportamento do segmento 

editorial e livreiro e suas tendências”; ”Vender livros, uma paixão que pode se tornar um 

Stressbreak”; “Mundo do Livro – é possível desenvolver ações sustentáveis em um mercado 
tão concentrado?”. 

 

A Convenção, promovida 

pela Associação Nacional de 

Livrarias (ANL), contou com apoio 
Institucional da Associação Estadual 

de Livrarias do Rio de Janeiro (AEL); 

Câmara Brasileira do Livro (CBL); 

Edições SESC; SENAC Editora; e dos 
apoiadores: Editora Arqueiro; Editora Atlas; 

Editora Cuore; Catavento Distribuidora; 

Cortez Editora; Difusão Cultural do Livro 

(DCL); Distribuidora Loyola; Editora DSOP; 
Farol Editora; Grupo Editorial Nacional 

(GEN); Global Editora; Editora HSM; Ivo 

Camargo; Editora Lafonte; Liga Brasileira 

de Editoras (LIBRE); Novo Século Editora; 

Paco Editorial; Paulus Editora; Editora 
Saraiva; Saber e Ler Distribuidora; Editora 

Vozes. 

 
Organização e Desenvolvimento: Associação Nacional de Livrarias (ANL)  

Coordenação-Geral: Ednilson Xavier  
Diretora – Coordenadora/Organizadora: Magda Krauss  

Organização Geral: Francini Ramalho  
Secretaria: Ana Paula Monteiro 
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Pequenas e médias livrarias, consideradas independentes, 
continuam sendo excluídas, principalmente das transações 

comerciais dos grandes grupos editoriais. 
 

 

Presidente da Associação Nacional 

de Livrarias (ANL), Ednilson Xavier, abriu 
a 24ª Convenção Nacional de Livrarias 

ressaltando em seu discurso: “Pela última 

pesquisa ‘Produção e vendas do setor 

editorial brasileiro’, realizada pela 

Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas da Universidade de São Paulo 

e patrocinada pela CBL e SNEL, 

poderíamos comemorar esses expressivos 

números, já que a livraria se mantém 
como principal canal de comercialização 

do setor editorial brasileiro. É possível 

que esse número se reflita nas grandes 

superfícies, no entanto, essa não é a 
realidade para as pequenas e médias livrarias, 

consideradas independentes, já que essas continuam 

sendo excluídas, principalmente das transações 

comerciais dos grandes grupos editoriais.  
 

 

 

 

 
 

Ednilson Xavier, presidente da ANL e diretor da Livraria  
Cortez/SP 
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Há, de fato, um abastecimento no mercado. Só que a triste realidade é que esses livros 

estão estocados nas livrarias, nas bibliotecas, nas escolas. Infelizmente, ainda deparamos com 
o nosso grande drama, que é a falta de mais leitores. Como indicam alguns especialistas em 

leitura, a livraria é um espaço onde de fato se consolida a autonomia literária. 

Portanto, é preciso que as editoras e distribuidoras entendam que, cada vez que realizam uma 

venda direta para o leitor final, estão matando a possibilidade desse cidadão frequentar uma 
livraria e, consequentemente, aumentando as chances de perdê-lo como possível comprador 

de outros livros, já que o espaço físico da livraria é uma atmosfera propícia para adquirir o 

hábito da leitura. 

 

Aqui também não excluímos o governo de promover ações com intuito de incentivar o 
cidadão a frequentar livrarias. Ele é sabedor que esse espaço tem um papel fundamental na 

formação de leitores e na melhoria dos sofríveis índices de leitores. Estamos trazendo para 

esta Convenção, que é o principal encontro de livreiros do Brasil, temas que venham ao 

encontro das necessidades do livreiro e exemplos que possam manter a sustentabilidade das 
nossas livrarias.”  

 

 

Livros não vendidos 
 

Também presente na abertura oficial da 24ª Convenção, 

Antônio Carlos de Carvalho, presidente da Associação Estadual de 

Livrarias do Rio de Janeiro (AEL), destacou que todo este debate é 
de grande valor, mas muitas vezes deixamos de lado o livro não 

vendido, aquele que o livreiro perde sua venda por não tê-lo, não 

podendo atender ao leitor que vai até sua livraria. “A logística de 

distribuição de livros no Brasil é muito deficitária e ainda cometemos 
erros inexplicáveis. Quando ligo para grandes editoras e pergunto 

por que o livro não chegou, muitas vezes não sabem explicar o que 

aconteceu, e estamos falando de uma livraria localizada em um 

grande centro, imagino o que acontece fora do eixo Rio-São Paulo. 
Em um breve levantamento realizado em minha loja, cheguei à 

conclusão de que poderia aumentar minhas vendas em 20% se isso 

não acontecesse. Não podemos cometer mais erros neste nível. A 

logística da distribuição de livros no Brasil precisa ser aprimorada”, 
destacou ele. 

 

 

Nova logomarca 
 

A 24ª Convenção apresentou também a nova 

logomarca da Associação Nacional de Livrarias. O logo da 

ANL, que acompanhou a entidade em sua história de 35 

anos, passou por uma modernização em seu design, 

trazendo o livro como pano de fundo, usando uma tecnologia 
mais moderna, que facilita sua utilização gráfica. Essa 

mudança reforça o compromisso da entidade com o atual 

momento, em compasso com os novos caminhos pelos quais 

o mercado livreiro atravessa no Brasil e no mundo. “A marca 
de uma empresa, de uma entidade, é como uma foto 3x4, 

ela passa por mudanças, mas não perde sua referência", 

destaca Afonso Martin, diretor da ANL e idealizador da nova logomarca. 

 
 

Antônio Carlos de Carvalho, 
presidente da AEL e diretor da 
Livraria Galileu/RJ 
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As mesas de discussão trouxeram 

temas atuais e cases de sucesso 
 

 
“Foi importantíssima a Convenção afinal os desafios do mercado são maiores a cada 

dia. Discutir estratégias, trocar experiências e ouvir outros atores são boas formas 

de enfrentamento.Achei também acertado o local e o formato.”  
 

                                            Hélio Ricardo, diretor da ANL e da 

 Livraria Mundo de Sofia/MA 

 
A mesa “Como aproveitar as oportunidades, 

pensar com ousadia e prosperar nos negócios”, 

com a participação de Elisa Ventura, da Livraria Blooks; 

Beatriz Affonso e Thais Castellano, da Livraria Affonso 
Castellano, abriu os debates com dois exemplos bem 

distintos de livrarias especializadas, com a mediação de 

Ednilson Xavier.  

 
A Blooks vem conquistando públicos 

específicos em suas livrarias no Rio de Janeiro e, 

agora, em São Paulo, mesclando cinema, arte e 

cultura. “Nossas livrarias estão sempre localizadas em 
espaços específicos, ao lado de teatros, cinemas, esse é o nosso público. Não centramos 

esforços nos best sellers, claro que os disponibilizamos em nossas livrarias, mas sabemos que 

não temos como vender, por exemplo, o novo livro da Fernanda Torres com o mesmo 

desconto que uma grande plataforma. Então, temos um cuidado especial como os livros, 
conhecidos como fundo de catálogo, em nichos como Cinema, HQ; Design; LGTB; Tecnologia; 

e artes”, destaca a empresária Elisa 

Ventura. 

 

A livraria, que desenvolve 
diversos encontros culturais em seus 

espaços físicos, trabalha com gravuras 

de arte, joias, papelaria, material de 

design e arte, e tornou-se referência 
para eventos culturais alternativos, de 

vanguarda, como o ArtRio. Elisa destaca, 

ainda, a importância de estar sempre 

antenado ao seu público e a importância 
de funcionários que conheçam seu 

segmento de atuação, e principalmente 

gostem de trabalhar diretamente com as 

pessoas. 

 
 

Entre os diversos pontos apresentados, a livreira reforçou que o médio e pequeno 

livreiro precisa ter consciência de que os grandes lançamentos editoriais não terão noite de 

autógrafo em seus espaços, assim, devem-se buscar eventos diferenciados para o perfil de seu 
público. E destaca: “Nada em minha livraria é ao acaso, a curadoria cultural é fundamental.”  

 

 

 
 

Beatriz Affonso (à esquerda) e Thais Castellano (em 
pé), diretoras da Livraria Affonso Castellano/SP. 

A direita  Elisa Ventura, diretora da Livraria Blooks/RJ e SP 



24ª Convenção Nacional de Livrarias  

 

 

 

Bia Affonso e Thais Castellano, diretoras da Livraria Affonso Castellano, localizada em 
Santo André, região do ABC paulista, trabalham no segmento de idiomas, cujo público é de 

professores, cerca de 80%. Aproveitando as oportunidades e pensando com ousadia, elas 

transgrediram totalmente o espaço físico da livraria e desenvolveram eventos/produtos 

diferenciados: cursos para profissionais da área; happy hour em pubs da cidade, onde os 
alunos só falam em inglês; Noites de autógrafos; Teatro (projeto internacional 

www.theperformers.net) como ferramenta para ensino do idioma, projeto inédito, que vendem 

uma grande quantidade de ingressos e envolvem as escolas da região. “Quando vamos às 

escolas, não somos recebidos como vendedores, mas sim como prestadores de serviços 

especializados”, destacou Thais. 
 

 

“A Convenção é fundamental para que os livreiros possam se reconhecer junto 

de seus colegas, em seus acertos e dificuldades. Isso fortalece o empresário livreiro 
para melhores decisões futuras no seu negócio." 

 

Afonso Martin, diretor da ANL 

 e da Livraria Supercap/SP 

 

 
A mesa “Valorizando seu negócio com parcerias”, com a participação de Rubens 

Zullie e Sergio Cabeleira, do Grupo Escala no segmento de revistas; Carlos Eduardo Sanita, da 

Distribuidora Galeria Saber e Ler; e Magda Krauss, diretora da ANL, coordenadora da 24ª 

Convenção e diretora do grupo Saber e Ler. 
 

Apresentando a opção de produtos 

alternativos para livrarias no segmento de 

periódicos, Sergio falou sobre o início do Grupo 
Escala de Publicações em 1992, com a fundação 

da Editora Escala e o lançamento de sua primeira 

revista no mercado.  

 

Atualmente, publica inúmeras edições por 
mês, que tratam dos mais diversos assuntos, 

como comportamento, decoração, negócios, 

ciência, variedades, entre outras. “Tenho certeza 

de que o livreiro irá encontrar na Escala a 
publicação que procura para o perfil de seu  

público. Várias redes de livrarias já contam com a 

venda de nossas publicações, hoje atendidas por 

uma rede de 72 distribuidores espalhados pelo 
Brasil, que também cobrem bancas e pontos 

alternativos como supermercados, padarias, lojas 

e cafeterias entre outros”, destacou o diretor de circulação da Escala, que reforçou não ser 

necessário investimento, pois todo material é consignado e o pagamento feito após a venda. 

 
Carlos Eduardo falou sobre a importância de respeitar a parceria Editora/Distribuidora/ 

Livraria/Papelaria, que deve estar estabelecida nos pilares de respeito, ética, integridade e 

responsabilidade. O diretor destacou que sua distribuidora tem como objetivo prestar um 

serviço de divulgação para médias e pequenas editoras, um nicho de mercado que pode 
oferecer diferenciais para livreiros, muitas vezes marginalizados pelas grandes editoras. 

 

 

 
 

Da esquerda para direita: Rubens Zullie e Sergio Cabeleira, 
do  Grupo Escala; Carlos Eduardo Sanita, da Distribuidora 
Galeria Saber e Ler; e Magda Krauss, diretora da ANL, 
coordenadora da 24ª Convenção e diretora do Grupo Saber 
e Ler/SP 

http://www.theperformers.net/
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Falando sobre a experiência do 
trabalho que desenvolve desde 2010, 

expôs as dificuldades iniciais para 

estabelecer novas parcerias junto às 

livrarias, como uma possível oposição a 
uma nova distribuidora; a temeridade, por 

parte da livraria, de perder participação de 

mercado e a cobrança de um padrão de 

atendimento melhor e mais vantajoso que 

os praticados pelas editoras. “Após 
vencermos este primeiro momento, 

conseguimos demonstrar, através da 

prática, que quando respeitamos o papel 

de cada um nos diversos canais de 
comercialização do livro, todo mundo 

ganha. Por isso é preciso unir esforços 

para a divulgação em parceria com 

livreiros atuantes; promover a canalização 
dos pontos de vendas para estes parceiros, 

provocando o crescimento das vendas em 

algumas regiões após estas parcerias”, frisou ele.  

 

Finalizando o primeiro dia de palestras da Convenção da ANL, a mesa “Novas 
oportunidades – Inovando e gerando resultados eficientes” contou com a presença de 

Glauber Uchoa Almeida, jornalista, analista técnico do SEBRAE Ceará, onde é Coordenador de 

Economia Criativa.  

 
Almeida possui especialização em Sociedades Pós-Industriais e Organizações Criativas pelo 

Instituto de Especialização S3 Studium (Itália). Especialização em Economia Criativa pela 

Fundação Barcelona Media e Especialização em Gestão Cultural pela Universidade de Girona, 

na Espanha.  
 

A mediação esteve a cargo de Mileide 

Flores, Diretora Regional Nordeste da ANL, 

Titular no Conselho Nacional de 
Cultura/Literatura  e do Colegiado Setorial 

do Livro Leitura, Literatura; Coordenadora 

do FLLLEC; Presidente do SINDILIVROS 

(2014/2017), Consultora de Projetos do 

Instituto Caixeiro Viajante de Leitura e 
Diretora da Livraria Feira do Livro, que já 

desenvolve parceria com o SEBRAE Ceará. 

 

O consultor do SEBRAE descreveu a 
parceria que a entidade desenvolve com o 

Projeto Economia Criativa, que trata da 

relação entre criatividade e economia. “Ter 

atitude e pensar sobre o próprio negócio. A 
inovação não requer altos investimentos, 

mas pressupõe a transformação de boas ideias em algo concreto, que represente algum tipo 

de melhoria de processos, produtos e atitudes.  

 

 
 

Da direita para esquerda: Glauber Uchoa Almeida, do SEBRAE 
Ceará;  Mileide Flores, diretora da ANL e da Livraria Feira do 
Livro/CE; e Ednilson Xavier, presidente da ANL. 
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Aliada à gestão da qualidade, a inovação é a solução que contribui decisivamente para o 
aumento da competitividade das micro e pequenas empresas”, descreveu o consultor. 

 

O Projeto é operacionalizado por 

bolsistas do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) capacitados pelo 

SEBRAE e que acompanham, durante 

30 meses, um conjunto de empresas 

de um mesmo segmento e região. A 
missão dos Agentes Locais, nesta 

proposta pioneira que alia extensão 

acadêmica e tecnológica, é disseminar 

conceitos de inovação de acordo com 
as necessidades e características de 

cada empreendimento. Eles são os 

principais executores do programa. São 

proativos e foram recrutados, 
selecionados e capacitados com postura colaborativa. Têm como papel principal orientar a 

empresa atendida na elaboração de projetos, e para isso pesquisam, interagem com 

interlocutores do setor atendido, incentivam, acompanham e monitoram resultados. 

 

O principal objetivo é levar a cultura da Inovação para as pequenas empresas, contribuindo 
assim para a formação dos empresários e sensibilizando-os para a importância da inovação 

como fator indispensável. Pretende-se ainda, com a proposta, formar e capacitar profissionais 

para exercer a função de agentes locais de inovação, disponibilizando-os para a comunidade 

empresarial. 
 

As empresas vinculadas ao projeto serão apoiadas com ações de acesso a mercado, 

orientação empresarial, capacitação e consultorias técnicas e gerenciais, com foco no 

desenvolvimento sustentável dessas empresas. As ações do projeto são customizadas para 
atender às demandas específicas desse público: empresas da economia criativa. As empresas 

que formalizarem a sua participação no projeto poderão ser beneficiadas com as referidas 

ações e terão até 70% de desconto nas ações previstas.  

 
O consultor reforçou aos congressistas que procurem o SEBRAE local para o 

desenvolvimento deste Projeto, disponibilizado em todo o país. Foi firmada no encontro a 

agenda para reunião, em Brasília/DF, ainda em 2014, entre o SEBRAE e ANL, na busca de 

projetos de cunho nacional para o desenvolvimento do segmento livreiro. 
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Em seu segundo dia, a Convenção debateu 
sobre Políticas e números de mercado 

 

 

Em seu segundo dia de palestras, a 24ª Convenção da ANL trouxe temas atuais como o 

Vale-Cultura, números do mercado do livro e um panorama político e econômico do livro e das 
livrarias no Brasil, na França e nos Estados Unidos. 

 

A primeira intervenção do dia coube a Zoara Failla, Gerente 

Executiva de Projetos do IPL–Instituto Pró-Livro (à direita) que 
falou sobre “O papel das livrarias na mobilização para a adesão 

ao Vale-Cultura”.  

 

Estabelecido há cerca de um ano, o Vale-Cultura, apesar de 
ainda não ter sido bem absorvido como vantagem pelos possíveis 

beneficiários,  apresenta números que indicam que pode se 

converter em propulsor na venda de livros. Entre os destaques, 

frisou-se que  70% das empresas particulares que aderiram ao 

programa empregam até 10 funcionários. Daí a importância da 
mobilização, por parte das livrarias, em sensibilizar o micro e 

pequeno empresário e trabalhadores de sua região de atuação para: 

informar sobre funcionamento, beneficiários e vantagens do PCT–

Vale Cultura; buscar ampliar a adesão de empresas e trabalhadores; 
e sensibilizar para a importância do uso do Vale na aquisição de 

livros e outros bens culturais que agreguem conhecimento e cultura, alavancando assim o 

desenvolvimento de competências e habilidades profissionais, intelectuais e interpessoais. 

 
No debate ao final da apresentação, ficou claro, por parte dos livreiros presentes, que o 

produto é uma ferramenta de grande interesse, mas pede que o governo federal interfira nas 

taxas cobradas pelas operadoras de cartões, algumas vezes passando dos 4%.  Duas das 

maiores operadoras de cartões do país se comprometeram com a ANL de não ultrapassarem 
este valor junto às associadas da ANL, em todo o território nacional.  A executiva 

comprometeu-se a levar esta reivindicação até o governo federal.  

 

Entre outras colocações dos congressistas destacaram a necessidade de um material 

promocional com uma identidade nacional, como ferramenta de marketing. 
 

 

 

“Participo das Convenções organizadas pela ANL desde 1999 e acompanho o 
crescimento e a objetividade desses eventos para com a categoria livreira desse país. 

Vejo refletido na minha empresa o esforço demandado pela ANL em atualizar, 

propor, debater e se posicionar politicamente em defesa das pequenas e médias 

livrarias do país. Agradeço às Convenções o meu crescimento pessoal e de livreira.” 
 

Mileide Flores, diretora da ANL e da 
 Livraria Feira do Livro/CE 
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“Comportamento do segmento 
editorial e livreiro e suas 

tendências” foi o painel apresentado 

por Lucas Sakajiri, Senior Business 

Manager/New Business/Consumer 
Choices GfK Retail and Technology.   

 

Entre os destaques da pesquisa, o 

crescimento de 2% na venda de livros 

no varejo no primeiro semestre deste 
ano, comparativamente ao ano de 

2013. Um dos melhores resultados 

comparativamente a outros país onde  

a GFK atua. Veja quadro abaixo. 
 

 

 

“Antes os consumidores se 
deparavam com escolhas mais 

simples de consumo, mas nos 

dias de hoje eles podem acessar 

uma quantidade crescente de 

conteúdo, a qualquer momento, 
em qualquer lugar, em 

diferentes dispositivos, e nesse 

mercado complexo, em 

constante evolução e opções, os 
consumidores estão ficando 

mais exigentes. E as empresas 

de entretenimento, em que se 

incluem as livrarias, precisam de 
informações para oferecer 

conteúdo de modo eficaz, 

capitalizando novas 

oportunidades”, descreveu o 
executivo. 

 

 

A literatura infantojuvenil e estrangeira representam juntas cerca de 40% do total de 

vendas. Apontando um crescimento de 4% no faturamento do varejo do livro, a pesquisa 
apresentou um demonstrativo inédito no Brasil, desmembrando o segmento Infantil do Juvenil. 

Apontando que o Infantil é o subgênero mais pulverizado do Painel de Livros GfK, no 1º 

semestre 2014, o número de títulos cresceu 12,5%, mantendo essa característica.  

 
Enfatizando ainda que as duas principais franquias concentram 6,7% do volume de Infantil, 

enquanto as duas de Juvenil representam 20,4%, a concorrência se acirra em Infantil, com 

mais títulos vendendo 11% menos em média. Por outro lado, Juvenil cresce de forma mais 

sustentável, aumentando tanto em títulos quanto venda na média.  
 

A apresentação completa, que traz também os números sobre best-sellers, turismo e lazer, 

estes dois últimos gêneros relativizados a Copa do Mundo no Brasil, será disponibilizada aos 

congressistas. 

 
 

Lucas Sakajiri, da GfK  
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Com as presenças 

internacionais de Oren 
Teicher, CEO da ABA 

(American Booksellers 

Association), e de Jean-

Marie Ozanne (Editions 
Folies D’encre), a 

penúltima mesa, uma 

das mais esperadas da 

Convenção, trouxe o 

tema “O Mercado 

Livreiro – Caminhos 
para retomada”, uma 

explanação do mercado 

americano e do francês, que embora antagônicos em suas políticas comerciais — a americana 

sem a intervenção estatal e a francesa beneficiária da política do preço fixo, estabelecido pelo 
governo —, demonstraram identidades em várias das ações de mercado estabelecidas em seus 

países, em defesa do livreiro independente. A mesa contou com a 

mediação de Afonso Martin, diretor da ANL e da Livraria Supercap.  

 
Um agradecimento especial a Milena Duchiade, diretora da ANL 

e da Livraria Leonardo da Vinci, e a Beatriz Affonso (ao lado), 

diretora da Livraria Affonso e Castellano, que brilhante e 

voluntariamente traduziram as palestras e as questões abertas no 

final da mesa.   
 

Coube a Oren Teicher o início da mesa. “Muitas vezes, quando 

falo sobre as livrarias aos membros da American Booksellers 

Association (ABA) no meu país, ouço a reação: ‘Ah, adoro livrarias 
independentes, mas a maioria delas não está fechando?’ 

Infelizmente, para muitos, a percepção de que as livrarias 

independentes não podem nadar contra a maré da mudança 

tecnológica e da indústria não tem evoluído muito nos últimos 
quinze anos. Mas o cenário de 2014 se apresenta bem diferente 

daquele em 1998, ou ainda de 2008.  

 

 
E a boa notícia é que estamos de fato vendo um renascimento da venda em livrarias 

independentes”, fala o CEO, que complementa: “Nós, da ABA, nem por um segundo 

subestimamos os desafios de inumeráveis livreiros independentes que continuam a resistir na 

América, mas o fato é que os últimos anos têm sido bons para livrarias independentes nos 

Estados Unidos.”  
 

O palestrante fez um comparativo entre as vendas de livro físico e dos ebooks, que 

começaram a ganhar aceitação do consumidor em 2008. Mesmo o mercado indicando um 

crescimento significativo deste segundo formato, os números deixam claro que os 
compradores americanos são leitores híbridos, adotando os dois formatos.  

 

“De acordo com artigo recente na revista especializada americana Publishers Weekly, 

relatórios da Association of American Publishers sobre as vendas de e-books sugerem que a 
indústria está amadurecendo e o crescimento do e-book em breve estabilizará”, enfatiza.  

 

 

 
 

Da esquerda para direita: Beatriz Affonso, diretora da Livraria Affonso e Castellano/SP; Oren 
Teicher, CEO da ABA; Afonso Martin, diretor da ANL e da Livraria Supercap/SP; Jean-Marie 
Ozanne, Editions Folies D’encre; Milena Duchiade, diretora da ANL e da Livraria Leonardo da 
Vinci/RJ. 

Oren Teicher, CEO da ABA 
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Mas o cenário americano aponta também para a queda de grandes plataformas, como a 
Borders, que resultou no fechamento de mais de 600 lojas; e da Barnes & Noble, fechamentos 

locais.  “E, no que podemos afirmar ser uma das mudanças mais significativas, é que os donos 

de lojas veteranos que puseram o seu sangue, suor e lágrimas para construir empresas de 

sucesso agora estão encontrando compradores para seus negócios. Lojas que poderiam ter 
sido fechadas, agora estão começando um novo capítulo de inovação e crescimento. A notícia 

também é positiva para as vendas dos livreiros independentes online. Cerca de 380 livrarias 

agora usam a plataforma Indie Commerce da ABA, e essas lojas participantes viram um 

aumento de 18% nas vendas online desde 2012. Uma inversão comercial significativa. 

Enquanto os sites de livreiros independentes foram por anos apenas uma ferramenta de 
marketing, hoje são um importante canal de vendas, oferecidos aos clientes.”  

 

Entre as diversas ações administradas pela organização americana, destacam-se a 

conscientização junto aos livreiros independentes de que a tecnologia é positiva, não negativa. 
Entre os serviços prestadas pela ABA, destaque para o IndieBound que fornece aos membros 

toda a infraestrutura de e-commerce. A aparência final, o layout da página é personalizado, 

mas tudo o que está por trás é serviço da IndieBound. Se o cliente entrar no site da 

IndieBound lá encontrará um mecanismo para achar a loja mais perto do CEP (Zipcode) do 
interessado. Se houver mais de uma livraria independente na região, aparece a lista delas. Se 

o cliente pesquisar os livros e desejar comprar alguma coisa, é sempre automaticamente 

transferido para a loja.  

 

Os serviços de pagamento (cesta, cartão de crédito, verificação e autenticação), são feitos 
pela IndieBound. O site também pergunta se o cliente quer receber em casa ou retirar da loja, 

e em cada situação, as alternativas são predeterminadas pelo membro. “Ficamos muito felizes 

ao constatar que a maioria dos clientes prefere retirar na loja”, comentou Teicher em 

entrevista exclusiva ao blog O Xis do Problema. Vale conferir: http://oxisdoproblema.com.br/?p=2399 

 

 A valorização da livraria na sua comunidade é feita através de campanhas que envolvem 

não apenas a comunidade, mas também as editoras e os escritores. Em uma delas, reuniu-se 

mais de 150 autores, que foram voluntariamente a mais de 400 livrarias independentes em 
todo o país, provocando milhares postagens no Facebook e que envolveram mais de 18 

milhões de leitores.  

 

Jean–Marie Ozanne iniciou a segunda 
parte da mesa destacando que, apesar das 

diferenças entre os Estados Unidos e a França, 

temos muitos pontos comuns. “Mais do que 

esperava. É verdade  que o grande diferencial 
é que tivemos  a chance ‘espetacular’ da 

implementação da Lei do Preço Fixo, o que 

fortaleceu muito o mercado interno”, diz ele  

 

Quando Jean abriu sua livraria — tendo 
como principal foco a poesia — em 1981, a Lei 

do Preço Fixo ainda não havia sido votada.  

Nessa época, o  leitor comprava da própria Editora.  Ele tinha consciência de que não haveria 

filas em sua loja para comprar um livro de poesia. “Sabia que precisaria ter vendas rápidas, 
que me permitiriam manter uma seção de poesia. Na época eu era a única livraria na periferia 

de Paris, e em apenas 10 anos começaram a surgir outras. Eu era único a vender poesias na 

periferia, segmento que não era encontrado em supermercados, tinha este diferencial, mas 

sem a Lei eu não teria sobrevivido, conseguido superar as adversidades. E não haveria, em 
nenhum lugar, a possibilidade de comprar poesia, e os editores teriam parado de editar livros 

nesse segmento”, diz ele categoricamente.   

Jean-Marie Ozanne, Editions Folies D’encre; Milena Duchiade, 
diretora da ANL e da Livraria Leonardo da Vinci/RJ. 

http://oxisdoproblema.com.br/?p=2399
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 Para o espanto de quase toda a plateia presente à Convenção, Jean esclareceu que a 

Lei do Preço Fixo não foi uma reivindicação dos livreiros franceses, e sim dos editores. À 
época, o mais importante sindicato dos livreiros era contrário à Lei do Livro, mas uma nova 

geração de livreiros se formava e criou um novo sindicato para as livrarias. Todos eles 

entendem a livraria com um bem social, mas não de caridade. 

A Lei do Preço Único para livros na França, conhecida como Lei Lang, foi votada em 

1981. Aprovada por unanimidade pelos deputados, foi a primeira lei sobre desenvolvimento 

sustentável acatada na França, apoiando-se no conceito de ‘exceção cultural’. “Afinal, todos 

nós desejamos que nossos netos e bisnetos tenham a possibilidade de ler poesia, se assim o 

quiserem. Isso mostra que existe uma ‘sensibilidade francesa’, uma ‘escuta’, poderíamos dizer, 

aberta aos problemas do livro”, destaca Jean. 

A lei foi criada para a proteção ao mercado editorial, para que existam pontos de 

vendas. Este novo livreiro acreditou e defende que todos possam encontram os títulos  que 

procuram, em qualquer canto do país, pelo preço igual. A contrapartida do livreiro é  obrigação 
de ter  disponível, mesmo que seja apenas um exemplar, toda a produção francesa de livros. 

 

O novo sindicato acompanha todo o processo, fiscaliza e promove ajustes que se façam 

necessários na cadeia do livro francês. O governo reconhece hoje o valor social, a importância 
das livrarias independentes. Foi criado um curso profissionalizante para vendedores de livros. 

Discutem-se, ainda, descontos de acordo com o perfil das livrarias. “A valorização do livreiro 

independente na França é tão significativa que hoje quem faz as resenhas dos livros recém-

lançados são os próprios livreiros não mais os críticos. São os livreiros que têm um maior peso 
na descoberta de novos escritores. Tudo começa neles, e somente depois redes como a FNAC 

e supermercados expandem as vendas”, afirma.  

 

O faturamento não é muito significativo, mas são os livreiros independentes  que 
descobrem os autores de amanhã e tornaram-se o melhor canal de vendas, nesse momento, 

na França.  Os editores fazem seus  lançamento e noites de autógrafos nestes espaços 

independentes. “Quando abri minha livraria, eles diziam que as lojas de ruas, tanto na 

periferia como no centro, estavam com os dias contados, e que o futuro eram os shoppings. 

Hoje são os grandes centros de compra que passam por dificuldades em nosso país.”   
 

“Não subestimamos os recursos tecnológicos, entretanto, a melhor direção é trabalhar 

a questão do território, da valorização da livraria independente.” 

Enfrentamento direto à Amazon* — Com o estímulo do SLF (Sindicato das Livrarias 

da França), e com o apoio do SNE (Sindicato Nacional dos Editores), e em decorrência de 

processos judiciais com desfechos contraditórios, o presidente da França, Mr. François 

Hollande, junto com sua ministra da Cultura, Aurélie Fillippetti, se comprometeram a resolver 

por via legislativa as práticas de concorrência desleal da Amazon, que concedia descontos de 

5% sobre o preço do livro, somados ao frete gratuito.  
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“Temos agora na França uma lei que proíbe a concessão pelas livrarias e demais 

varejistas ‘online’ de descontos de 5% junto com a gratuidade do frete. Entretanto, a Amazon, 

a FNAC e a Decitre desvirtuam o espírito e o propósito da lei, ao estabelecer o custo do frete 

em um centavo de euro. Isto prova que a exceção cultural exige uma luta permanente em sua 

defesa”, complementa Ozanne.  

As relações entre as livrarias independentes e o poder público são bastante boas. “Para 

além da escuta atenta do Presidente Hollande, os políticos, homens e mulheres, modificaram 

sua maneira de encarar as livrarias independentes, que são vistas hoje como um local de vida, 

uma riqueza, um capital de animação cultural. Para um prefeito, trata-se de um aspecto 

importante do território do qual ele está encarregado. Há portanto uma boa-vontade 

generalizada.  Por outro lado, existe o problema das licitações para compras públicas, e a boa-

vontade desaparece, devido aos interesses administrativos. Em Montreuil, cidade onde se situa 

a livraria Folies d´Encre, a maior parte das compras públicas para bibliotecas é feita por 

atacadistas, e não pelas livrarias locais”, relata. 

Livrarias independentes enfrentam a crise — Paradoxalmente, as livrarias que 

fecharam foram em sua maioria livrarias de rede: as lojas Virgin (que vendiam livros e discos) 

e a rede de livrarias Chapîtres. “As livrarias independentes são as que melhor resistem à crise, 

mesmo que seus resultados não sejam excelentes. Desde o início de 2014, o faturamento das 

livrarias de primeiro nível (as mais importantes e mais qualificadas) cresceu em torno de 

0,5%. Não é um crescimento formidável, mas tampouco é catastrófico. De todo modo, é bem 

melhor do que o conjunto do varejo, que despenca a -1%, e bem melhor do que as grandes 

superfícies culturais, que estão em torno de -10%”, constata. 

Jean-Marie Ozanne nos coloca duas reflexões: quanto maior a desterritorialização (o 

desenraizamento), mais os seres humanos terão necessidade de se reancorar no próprio 

território. Na época em que abriu sua livraria, os especialistas em varejo afirmavam que o 

futuro do comércio aconteceria na periferia das cidades, em centros comerciais. Segundo o 

livreiro, estes se encontram hoje, em sua maioria, em dificuldades, pois as pessoas estão 

retornando ao centro das cidades, e a livraria é, tipicamente, uma loja do centro. Quanto mais 

houver ligações "frias" (como na internet), mais homens e mulheres terão necessidade de 

ligações "quentes", em lugares também "quentes", habitados e animados por gente de carne e 

osso, e dotados de palavras e sensibilidade, para sentir a alteridade.  (*Matéria completa 

disponibilizada no site da ANL: www.anl.org.br – Revista 57). 
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A participação dos Congressistas, através de seus questionamentos e 

intervenções engrandeceu a 24ª Convenção Nacional de Livrarias. 

 

 

 

 

“Foi importantíssima a Convenção, afinal os 
desafios dos mercados são maiores a cada dia. Discutir 

estratégias, trocar experiências e ouvir outros atores 

são boas formas de enfrentamento. Achei também 

acertado o local e o formato.” 
 

Ednilson Xavier, presidente da ANL e 

 diretor da Livraria Cortez/SP 
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Fechando a 24ª Convenção 

Nacional de Livrarias, a mesa 

“Mundo do Livro – é possível 

desenvolver ações sustentáveis em um 

mercado tão concentrado?”, teve a 

presença de Sônia Machado Jardim, 

presidente do SNEL – Sindicato 

Nacional dos Editores de Livros; 

Ednilson Xavier, presidente da ANL – 

Associação Nacional de Livrarias; 

Karine Pansa, presidente da CBL – 

Câmara Brasileira do Livro; e Haroldo 

Ceravolo Sereza, presidente da LIBRE – 

Liga Brasileira de Editoras. 

 

 
A ANL sempre defendeu a consistência no relacionamento das associações de classe da 

cadeia do livro e da leitura em benefício da bibliodiversidade, que de forma democrática 

permite a democratização do comércio do livro, assim como também da leitura. A mesa 

permitiu que entidades de classe expusessem o seu posicionamento sobre o mercado do livro 
no Brasil.  

 

Ednilson Xavier trouxe um resumo das ações que a ANL vem desenvolvendo com as 

demais Entidades de Classe, assim como junto aos órgãos governamentais na defesa do 

pequeno e do médio livreiro, da implantação de uma política consistente do livro e da leitura, 
do preço fixo e da bibliodiversidade, ressaltando a importância do tema e da presença na 

última mesa da 24ª Convenção da ANL. 

 

O ponto alto da mesa ficou por conta da defesa da implantação da Lei do Preço Fixo no 
Brasil. A reivindicação, defendida há cerca de 10 anos pela ANL, faz parte da Carta de 

Reivindicação da cadeia produtiva do livro — que foi entregue aos candidatos presidenciais 

durante a 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em agosto último. A carta foi 

assinada pelas seguintes entidades: ABDR/ABEU/ANL/CBL, disponibilizada no site da 
www.anl.org.br. 

 

A presidente do SNEL, Sônia Machado Jardim, prometeu fazer um plebiscito entre as 

editoras associadas sobre a questão, mas teme a regulação do Estado, que pode  se 

transformar em um sistema de cotas . Acredita que muitos projetos de lei acabam 
deformados: “entra gato e sai cachorro”. 

 

A presidente da CBL, Karine Pansa, lembrou que é preciso cuidado com sutilezas 

jurídicas, a começar pelo nome “lei do preço fixo”, com o qual o  projeto não pode ser 
aprovado, e propôs alternativas como “política de regulamentação do preço do livro”.    Disse 

que é preciso trabalhar em conjunto olhando para o coletivo. 

 

Haroldo Ceravolo, da LIBRE, também é a favor  da lei e diz que o mercado não pode se 
regular sozinho. Ele acha que, com a lei, o que era até recentemente uma guerra de todos 

contra todos deve se acabar. 

 

 

Da esquerda para direita: de Sônia Machado Jardim, presidente do  
SNEL; Ednilson Xavier, presidente da ANL; Karine Pansa, presidente da 
CBL; e Haroldo Ceravolo Sereza, presidente  da LIBRE. 



24ª Convenção Nacional de Livrarias  

 

 

 

Ednilson Xavier acredita que, como estamos em ano eleitoral, a apresentação de um 
novo projeto de lei sobre o preço fixo do livro deve ficar para o ano que vem, enquanto para 

alguns livreiros presentes como, Gláucio Pereira, diretor da AEL, isso deveria ser feito 

imediatamente. 

 
Em uma intervenção da plateia, a diretora da AEL e da ANL, Milena Duchiade, reiterou a 

necessidade de uma regulação do mercado pelo Estado, lembrando que terra sem lei é terra 

de bandido. Para ela, o que acontece com livros e jornais, que têm o mesmo preço em 

qualquer lugar, deve acontecer também com o livro.   

 

 

Palestras valorizam a relação humana 
e a paixão pelos livros 

 
 

 
A palestra que abriu a 24ª 

Convenção foi “Atitudes que geram bons 
resultados”, por Nelson Gonçalves, 

professor universitário com mais de 20 anos 

nos cursos de Educação Física e Pedagogia, 

ministrando as matérias de Recreação; 

Motricidade e Ludicidade; Jogos e Atividades 
Lúdicas no Ensino Fundamental e Arte-

educação. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Emerson Almeida Ciociorowski fechou a manhã do 

segundo dia com a palestra “Vender livros, uma paixão 
que pode se tornar um Stressbreak”. Graduado em 

Economia pela Universidade Mackenzie, com especialização 

em Marketing pela Universidade de Nova York; membro 

fundador do Grupo de Estudos de Excelência em Coaching 

do Conselho de Administração – CRA-SP,  pioneiro na 
introdução do conceito de “coaching” no Brasil. E desde 

1996 desenvolve este trabalho.   

 

 

 

 

 
 

 

 

Palestrante: Nelson Gonçalves 

Palestrante: Emerson Almeida  
                        Ciociorowski 
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Em sua 4ª a Rodada de Negócios ficou mais dinâmica 
e mais próxima aos congressistas. 
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