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A ÉTICA E AS NOVAS DINÂMICAS
NO MERCADO LIVREIRO*

Ser livreiro é persistir em vender sonhos. Essa é uma das razões que trazemos como tema cen-
tral para este evento, A ÉTICA E AS NOVAS DINÂMICAS NO MERCADO LIVREIRO.

Temos acompanhado as tendências e as realidades por todo o mundo, e o que constatamos
são mudanças drásticas em relação à comercialização do livro. Nota-se que resultados preocupantes
têm ocorrido naqueles países onde as relações comerciais estabelecidas são cada vez mais desleais.

Aqui no Brasil, temos juntado todos os esforços para manter vivo um mercado livreiro atrativo
e competitivo, mas quero confessar aos senhores que tem sido uma tarefa nada fácil. Não é por
menos que somos considerados uma das classes mais criativas. “Ai daquele que não seja...”

Como entidade representativa do mercado livreiro nacional, não temos poupado esforços para
aperfeiçoar o setor com os nossos cursos de capacitação, o desenvolvimento e aprimoramento de
pesquisas, cobrança e acompanhamento de políticas públicas voltadas para o livro e, particular-
mente, para as livrarias, entre outras ações que estão ao nosso alcance.

Temos encontrado muitas barreiras, algumas delas decorrentes do “canibalismo” que vive o nosso
mercado. Nossa categoria, particularmente as pequenas e médias livrarias, “implora” ética nas relações,
a fim de que possamos ter esperança de construir um país de leitores. Disposição o livreiro tem de sobra,
e sabemos que podemos contribuir e muito para a formação desse contingente tão aclamado por todos.

É extremamente frustrante desenvolver todo um trabalho com o leitor em sua livraria, e cons-
tatar que todo esse esforço foi em vão, uma vez que surge o predador e absorve toda aquela nego-
ciação entre a livraria e o cliente, seja físico ou jurídico.

Percebemos que temos um mercado fértil, onde uma convivência saudável entre editoras, dis-
tribuidores e livreiros, se acontecer de forma coerente, só fortalecerá o nosso mercado, e os ganha-
dores com isso serão o livro e a leitura.

Além da Ética, estamos trazendo outros temas importantes para o dia a dia do livreiro, como
o panorama por região, as diversas pesquisas e como elas interferem na nossa realidade, as políticas
públicas direcionadas especificamente para as livrarias, a sucessão familiar, a criatividade em ven-
das, a livraria como mediador na leitura, uma intervenção literária onde é possível enxergar a pa-
receria livreiro-editor-distribuidor, e as inovações na nova plataforma do livro, que é o livro digital.

Esperamos que todos possam aproveitar ao máximo a Convenção, que foi preparada seguindo
temas sugeridos na anterior (motivo do preenchimento da atual), e que não deixem de expor suas
opiniões , críticas, sugestões, elogios. São pequenas dicas que se transformam em grandes negócios.

Cordialmente,
Ednilson Xavier

Presidente da ANL

* Discurso de abertura da 22ª Convenção Nacional de Livrarias
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A 22ª CONVENÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS, rea-
lizada em São Paulo nos dias 6, 7 e 8 de agosto de
2012, trouxe debates atuais e de relevância para o
setor, como: “Mercado livreiro de norte a sul: Balanço
atual na visão de lideranças regionais”; “Ética no mer-
cado livreiro – em busca de uma política comercial
que preserve o setor”; “Cadastro Nacional do Livro |
O novo sistema de metadados da Câmara Brasileira
do Livro”; “As mudanças estruturais do mercado e o
e-book nas livrarias – realidades e tendências”; Pes-
quisa LOF - O Livro no Orçamento Familiar; “Retra-
tos da Leitura”; “As políticas públicas para o livro e a
leitura – Resultados práticos obtidos para o mercado
livreiro”; “Sucessão Familiar nas empresas”; “Alavan-
cagem das vendas com criatividade”; “A Livraria
como agente formador de leitores”; “Intervenção lite-
rária – a parceria entre o autor e o livreiro”; e o “O
livro, a inovação digital e a era da leitura”. 

Entre os debatedores e palestrantes, partici-
param: Clóvis Tavares, formado em Propaganda e
Publicidade pela Universidade Anhembi-Morumbi
de São Paulo. Especializou-se em Advanced Mar-
keting pela State University of New York, EUA,
premiado com 4 Tops de Marketing -ADVB (Asso-
ciação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do
Brasil). Indicado pela revista Vida Executiva com
um dos 10 melhores consultores da atualidade.
Autor de vários livros; Ednei Procópio, mem-
bro da Comissão do Livro Digital e Coordena-
dor Técnico do Cadastro Nacional do Livro
(Canal CBL); Felipe Lindoso, colunista do Portal
publishnews.com.br e do blog O Xis do Problema;
Gil Giardelli, especialista no site Mundo.com, com
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14 anos de experiência na era digital. Webativista, difusor de conceitos e ati-
vidades ligados à sociedade em rede, colaboração humana, economia
criativa e inovação digital. Gil é professor na ESPM (Escola Superior
de Propaganda e Marketing) nos cursos de Pós-Graduação, MBA,
Miami Ad School e do CIC (Centro de Inovação e Criatividade)
e da FIA-USP (Fundação Instituto de Administração); Haroldo
Ceravolo Sereza, Presidente da Libre; Josenice Blumenthal e Herbert
Steinberg, autores do livro: A Família Empresária (Editora Gente);
Kaizô Iwakami Beltrão. PhD em Estatística pela Princeton University
New Jersey, EUA, em 1982; Mestre em Matemática Aplicada pelo
IMPA/CNPq; Professor titular da EBAPE/FGV. As áreas de trabalho
incluem: estimativas demográficas em geral e mortalidade em particular, utilização de base de
dados,  avaliação de políticas públicas; Karine Pansa, Presidente do Instituto Pró-Livro e da Câ-
mara Brasileira do Livro (CBL); Maria Antonieta Cunha, Diretora do Livro, Leitura e Literatura
do Ministério da Cultura; Terezinha Rios, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo
(USP). É membro do GEPEFE – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Educadores –
FE-USP e do Conselho Editorial de Educação
da Cortez Editora. É autora de diversos livros,
entre eles Ética e Competência - Cortez Editora;
Tuchaua Rodrigues, Coordenador do pro-
grama do Livro de Baixo Custo, da Fundação Bi-
blioteca Nacional; Marcelino Freire, premiado
pelo Jabuti em 2006 é autor de vários livros.
Criou a Balada Literária, evento que reúne escri-
tores nacionais e internacionais pelo bairro pau-
listano da Vila Madalena. É um dos integrantes
do coletivo EDITH; Zoara Failla, Gerente Exe-
cutiva de Projetos do Instituto Pró-Livro. 

O coquetel de abertura contou com a presença de mais de 150 profissionais e executivos do setor do livro, entre eles
livreiros, distribuidores, editores e representantes das principais entidades do livro no Brasil e a imprensa. 
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07 DE AGOSTO DE 2012

Em seu discurso de abertura para a 22ª
Convenção Nacional de Livrarias, Ednilson
Xavier, presidente da ANL, destacou que ser
livreiro é persistir em vender sonhos. “Temos
acompanhado as tendências e as realidades
por todo o mundo, e o que constatamos são
mudanças drásticas em relação à comerciali-
zação do livro. Nota-se que resultados preocu-
pantes têm acontecido naqueles países onde as
relações comerciais estabelecidas são cada vez
mais desleais.”

Ednilson Xavier enfatizou também que a ANL tem envidado todos os esforços para manter
vivo um mercado livreiro atrativo e competitivo, mas esta não tem sido uma tarefa fácil. “Temos
encontrado muitas barreiras, como o ‘canibalismo’ que vive o nosso mercado. Nossa categoria, par-
ticularmente as pequenas e médias livrarias, ‘implora’ ética nas relações do mercado, a fim de que
possamos ter esperança de construir um país de leitores”, completa o executivo.

A editora Jeane Passos Santana, da Editora SENAC, fala na aber-
tura oficial da Convenção. Parceiro  de muitos anos da ANL, o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial apresentou sua
nova logomarca.
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Em seu primeiro dia, a Convenção divulgou
a Pesquisa LOF – O Livro no Orçamento Fami-
liar e apresentou outros debates, como: “Mer-
cado livreiro de norte a sul: Balanço atual na
visão de lideranças regionais”; “Ética no mer-
cado livreiro – em busca de uma política comer-
cial que preserve o setor”; “Cadastro Nacional
do Livro CBL | A cadeia produtiva do livro in-
tegrada à mais rica fonte de metadados”; “As
mudanças estruturais do mercado e o e-book
nas livrarias – realidades e tendências”; e os “Re-
tratos da Leitura”.

A primeira mesa da 22ª Convenção Nacional de Livrarias teve como tema Mercado li-
vreiro de norte a sul: Balanço atual na visão de lideranças regionais, com a participação de
Antonio Bentes Valle Junior – Livraria Saber (Região Norte); Mileide Flores – Livraria Feira
do Livro e  Representante do Sindilivros/CE (Região Nordeste); Daniel Mayer – Livraria Li-
vros & Livros  (Região Sul); Antônio Carlos de Carvalho – Presidente da AEL – Associação
Estadual de Livrarias do Rio de Janeiro – Livraria Galileu (Região Sudeste); e Íris Odete Bor-
ges – Livraria Arco-Íris (Região Centro-Oeste), com a mediação de Ednilson Xavier – Presi-
dente da ANL e Diretor da Livraria Cortez.

Antonio Bentes Valle Junior ressaltou que a região Norte foi a que
mais cresceu na última década. Os estados do Amapá, Acre e Roraima
têm hoje 15 milhões de habitantes. “Mesmo assim, existem poucas livra-
rias. Há muitos analfabetos funcionais, e isso faz com que não sejam con-
sumidores de livros”, descreveu.

O executivo compartilhou de algumas das dificuldades que tem en-
frentado no mercado livreiro, no Norte do país. Afirmou que a escolaridade,
em alguns lugares da região, ainda é muito complicada, e somente os esta-
dos do Amazonas, Pará,
Rondônia e Tocantins in-
vestem no mercado do
livro. Outro problema
importante que destacou

é a dificuldade com a logística de transporte e fre-
tes, que se mostra muito lenta na região. “Já teve
mercadoria em que o valor do frete foi 52% do
valor da mercadoria. Vocês já imaginam o ‘samba
do crioulo doido’ que a gente tem de fazer pra
fechar as contas no fim do mês”, desabafa Valle
Junior, que também revelou que a concorrência é
desleal com relação às editoras com filiais nas ca-
pitais do Norte brasileiro. Apresentação disponível no site da ANL

Fatores que inibem o
crescimento do mercado:
1. Forte participação do Estado na
     economia da região.
2. Escolaridade.
3. Concorrência desleal de editoras com
     filiais em capitais do Norte.
4. Logística de transporte e frete proibitivo.
5. Condições comerciais.
6. Internet. 
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Para Mileide Flores, vivemos num país com acúmulo de crises que
perde sua identidade de cultura literária devido aos best-sellers interna-
cionais. “Onde está a nossa posição no mundo? O poder da sociedade é
dado pelo capital cultural, por isso entende-se que livro é direito. E o di-
reito a ler tem que ser considerado como direito fundamental. Há neces-
sidade de políticas públicas nas áreas cultural, social e educacional. As
pequenas Livrarias estão reféns da negociação unilateral das editoras, elas
estão com dificuldade de competir com as grandes redes”, descreve. 

Mileide afirmou, com propriedade, que não existe outra cadeia capaz
de produzir e comercializar tanto produto novo e ao mesmo tempo tão
frágil, pois está intrinsecamente ligada às mudanças de humor político,
econômico e cultural das políticas públicas. “As pessoas teimam em falar,

reclamar, mas não pensam em construir políticas de Estado, e a verdade é que elas não estão aptas
às mudanças de acordo com uma roda-viva da política nacional”, diz ela. A mediação é ferramenta
importantíssima nesse processo. “Somos um mercado com problemas estruturais profundos, que
vão desde a falta de planejamento, até a falta de compreensão sobre o papel individual do livreiro
na cadeia”, complementa Mileide.

Segundo a livreira, a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil 2011 apontou a região Nordeste
como de maior crescimento. Com isso, torna-se evidente o aumento dos processos migratórios
internos e inversos, pela expansão de universidades e escolaridade para a população. Isso que re-
flete no crescimento de aberturas de pequenas e médias livrarias no interior e também na invasão
das livrarias de rede nos estados nordestinos. Sua preocupação está na sustentabilidade das pe-
quenas livrarias, que para ela são ainda consideradas como um elo frágil, justamente por não po-
derem competir com as grandes redes, nem com a venda direta das editoras, nem com a venda
pela internet.

Entre os demais temas abordados pela executiva está a concentração das livrarias nos grandes
centros e a educação formal, cada vez mais distanciada da leitura. “Diante da escassez de leitores,
é fundamental a mediação, e a livraria é um mediador de leitura. Não podemos nos perceber apenas
como participação passiva na cadeia produtiva do livro”, provocou Mileide.  

“O que nos anima são os dados positivos tirados do Levantamento do Setor Livreiro de 2011.
Em relação ao amadurecimento do setor, onde 90,91% dos entrevistados irão investir em capaci-
tação, mundo digital e outros segmentos do negócio. Isso é um sinal de alerta ao mercado, de que
as livrarias estão reagindo, embora, timidamente, há um marasmo vivido nos últimos anos. As li-
vrarias precisam acordar, no sentido político de participação. Precisam ter mais atitude. Estamos
a caminho da perda de nossa identidade”,  ressalta.

O que vem a ser um livreiro?
“Um pequeno comerciante exposto em sua loja ou um grande comerciante escondido em sua rede de
blockbusters.  Um homem dividido entre o reino da mercadoria e o reino da cultura, que fez opção
por um dos lados (se pelo comércio, perde a realização concreta com o bem; se pela cultura, perde a

sustentabilidade do negócio) ou se realiza, perenemente, na ambiguidade, esperando que a sociedade
se cultive e o poder público o cultive.” (Jackson Sampaio, professor, escritor e reitor na UECE)

Para fechar, Mileide deixa uma simples reflexão:  só o amadurecimento político da categoria
nos trará ao posicionamento necessário, ao respeito e à atitude política governamental de nos in-
cluir como parceiro estratégico na formação de leitores das políticas públicas do Brasil.
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O discurso de Daniel Mayer (Livraria Livros & Livros, de Florianó-
polis), que estava representando a região Sul, possui um olhar mais ro-
mântico, daqueles que tem verdadeira paixão pela leitura. “Eu dou o meu
ato de fé de que os livros ocupavam a minha casa, que é a minha livraria.
Da livraria, eu a respiro. Faço dela o exercício de sempre ocupá-la, dei-
xando-a completa”, disse.

Daniel citou números do setor. Colocou suas preocupações, também,
referentes à concentração nos grandes centros. “Para cada livraria na capital,
temos apenas quatro no interior de Porto Alegre”. Destacando os dados do
último Levantamento do Setor Livreiro da ANL, ele revelou que o Sul do
país tem 930 Livrarias, um ótimo mercado livreiro a ser explorado. (Mais
informações sobre este Levantamento no site da ANL www.anl.org.br).

Ao contar sua experiência como livreiro, Daniel disse que, desde o ano 2009, sua livraria está
localizada dentro da Universidade Federal de Florianópolis, cujo foco é vender livros da área de
ciências humanas. “Um dos segredos da minha livraria é a equipe, que não muda. São os mesmos
vendedores desde o começo. Ter uma livraria no interior é um grande desafio com a internet, por
este motivo o livreiro tem de ser um agente cultural. É preciso criar um espaço agradável, uma mú-
sica ambiente, espaço para exposição, encontros literários. Ter um bom acervo é muito importante,
mas precisa ser competitiva pelo papel que representa dentro da sociedade”, completou Daniel.

Na conclusão, Daniel advertiu: “As editoras não agem de maneira justa. O meu direito de ir
e vir como cidadão é desigual ao meu direito diante das minhas iniciativas no mercado livreiro.
A editora dá uma diferença de desconto muito maior para esses grandes grupos, e as livrarias pe-
quenas e independentes não têm essas mesmas condições”. Além dessa vantagem, as grandes li-
vrarias também possuem ferramentas necessárias para obter o sucesso no mercado. Elas têm
planos estratégicos, departamentos específicos que estudam frequentemente a mudança do mer-
cado. “Será que as editoras não percebem que estão deixando o livro de lado? O livro não está
mais como foco principal!”.

Para a representante da região Centro-Oeste, Íris Odete Borges (Li-
vraria Arco-Íris), os eventos literários são muito importantes. “Quando
participamos da feira do livro e eventos literários, nós jogamos um foco
de luz sobre o assunto Livro e Leitura. As pessoas começam a refletir se
estão lendo ou não, se estão formando um leitor dentro de casa.”

Para Íris, as livrarias de rua estão perdendo espaço, principalmente
em Brasília – hoje com 364 livrarias – devido ao grande crescimento de
Shoppings Centers, uma realidade em todo o país. “Todas as vezes que
venho aqui na convenção da ANL, para Bienais como a do Rio, São Paulo
e Porto Alegre, tento procurar entender: Qual é o meu papel nesse pro-
cesso? Pra onde estou indo? E como é que eu posso me virar nesse novo
mercado?”.

A livreira chamou a atenção ao falar do Retrato da Leitura no Brasil, que mostra a mãe como
principal formadora de leitura deste país. E coloca para a reflexão as seguintes questões: “Quais
são as campanhas que estamos fazendo para as nossas livrarias? Quais são as ações para que as
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mães formem uma biblioteca domiciliar? Além de destacar a importância do(a) professor(a)
na formação de novos leitores, as editoras precisam trabalhar, nesse ponto, junto dos(as) professo-
res(as), criando eventos que envolvam a criança e o livro. 

Antônio Carlos de Carvalho iniciou sua fala dizendo-se surpreso
pelo fato de os livreiros estarem mais competitivos perante o mercado.
Ele ficou feliz por saber que seus colegas de trabalho estão mais cientes
das mudanças e realidade das vendas. “Sou totalmente a favor da ética,
mas não tem que bancar o bonzinho não! A gente tem que partir pra en-
frentar, a gente tem que partir pra briga!”, diz ele.  

Antônio Carlos está no ramo do livro há 38 anos e afirmou ter uma
empresa sólida com três livrarias na capital do Rio de Janeiro. Ele ressalta
aproveitar e investir na época da venda do livro escolar para vender na
sazonalidade. “Hoje, se eu quisesse podia fechar tudo e alugar muito bem.
São lojas excelentes, pontos muito bons.” Mesmo assim, ele confessa que
não pretende deixar de  trabalhar no ramo e que continuará insistindo.

Por outro lado, como presidente da AEL, ele faz uma análise do mercado atual, e reconhece que a
maioria dos livreiros está muito distante do ponto em que se encontra. Muitos financiam-se  com
cartões de créditos, fazem antecipações; a maioria tem descontos muito menores que ele; a maioria
compra a mercadoria, ele consigna tudo. No entanto, para chegar ao ponto em que ele está, foi pre-
ciso fazer o ‘dever de casa’. 

O livreiro garantiu que se reinventou a partir do momento em que notou a queda do livro es-
colar, sendo que 80% de sua venda são de livros escolares. Ele afirma que foi preciso mudar o perfil
das lojas e da importância de se investir em TI. Além disso, Antônio Carlos detectou os pontos
nevrálgicos de cada loja em particular, não perdendo o foco do cliente: as pessoas querem encontrar
o livro que procuram.

Ao citar a palavra e-book, Antônio disse em tom afirmador: “Eu não tenho medo de e-book!
Eu acho inclusive que no e-book a pirataria vai ser muito maior. Mas, se der pra ganhar algum di-
nheiro com ele, eu vou ganhar também”.

Encerrando a primeira manhã da Convenção,
Terezinha Rios, que dentre muitas atividades é
professora doutora em Educação e escritora, deu
um toque especial ao evento. Terezinha falou sobre
o tema Ética no Mercado Livreiro - em busca de
uma política comercial que preserve o setor, di-
zendo na abertura: “Embora não seja livreira, eu
sou uma pessoa que se alimenta, e alimento não é
figurativo, é literal, desse produto que vocês socia-
lizam. Eu escrevi no texto de meu discurso, que ler
pra mim é quase como respirar”.

A escritora destacou que o propósito de sua
palestra era uma reflexão sobre um tema muito

delicado: a ética no comércio. Também professora de Filosofia, ela usa este conhecimento como
ferramenta preciosa para o dia a dia. “No caminho de minha formação e prática, procuro proble-
matizar o que diz respeito à competência profissional, as relações dos sujeitos nessa perspectiva

Haroldo Ceravolo Sereza, presidente da LIBRE, acompanha
Terezinha Rios em sua apresentação.
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e, mais particularmente, a ética. A minha tese, que venho partilhar com vocês, é de que a ética é
a dimensão ‘fundante’ da competência profissional”.

“Falar em ética pode ser um apelo à moda. Nunca se falou tanto em ética como no momento
em que vivemos. Falam de ética aqueles que denunciam a corrupção. Falam de ética os corruptos.
Enchem a boca pra falar de ética os que cometem as ações violentas, assim como falam de ética os
que denunciam a violência”, destaca a filósofa, completando com uma pergunta, a fim de provocar
os livreiros: “De que ética estamos falando, quando falamos em ética?”.

Para a palestrante, o primeiro passo fundamental é apontar algo que em geral o ser humano
não distingue: os conceitos de ética e moral. Se recorrermos à etimologia, descobrimos que ética
vem de ‘ethos’ (do grego), que significa costume, jeito de ser, marca de uma cultura. Já a origem da
palavra moral vem de ‘mores’ (do latim), que também significa costume. 

Portanto, não é sem razão que não se faz a distinção. Mas é preciso fazê-la, partindo exatamente
do que a assemelha: a ideia de costume. Costume é jeito inventado de viver em sociedade. O que
é costumeiro, não é natural, algo inventado e sustentado por valores. Nós nos acostumamos e,
então, qualificamos de bom aquilo que é costumeiro. 

Durante sua apresentação, a escritora afirmou, ainda, que a moral é esse conjunto de regras,
normas, leis e prescrições que orientam a vida das pessoas em sociedade. Não existe sociedade sem
moral. Elas se organizam sempre com um conjunto de preceitos que serve de orientação para as
pessoas. Ela lembra: “É de acordo com a moral que eu digo ‘Faça isso, não faça aquilo!’ ‘Vá por aqui,
não vá por ali!’ ‘Seja fiel, pague em dia sua conta.’  Isso são prescrições morais. Por que devo pagar
em dia? Por que não posso chegar tarde? A moral tem uma resposta prontinha: ‘É para o seu bem’.
A verdade é que, se agir assim, não será marginalizado e sim aceito e apoiado pela sociedade.”

Ao fazer a distinção, ela ressalta que a moral é um conjunto de regras que orienta a nossa vida,
e a ética é um olhar crítico sobre a moralidade. Onde a moral diz ‘Faça isso’, a ética pergunta ‘Por
que fazer?’ Onde a moral diz ‘Vá por ali’, a ética ‘Por que ir?’. Só será para o bem se nós adjetivarmos
de bem, se for para o bem comum, o bem de todos.

Ao finalizar sua reflexão quanto à ética, Terezinha pergunta: “Quais são os princípios da ética?”.
O respeito, que significa ‘reconhecimento da existência do outro’. O outro é a solidariedade. Seria
mais saudável se pudéssemos refletir sobre isso, e que por fim houvesse mais igualdade entre nós.
“Que a gente possa caminhar crítica, corajosa e humildemente, para que possamos garantir esse
bem comum, cujo outro nome é felicidade”.

Em uma bela homenagem aos livreiros,
a Cortez Editora distribuiu aos  presentes
à Convenção  o livro “O papel do livreiro e
a importância da leitura”, escrito por
Terezinha Rios para o evento.
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Ednei Procópio, membro da Comissão do Livro Digital e
Coordenador Técnico do Cadastro Nacional do Livro - Canal CBL,
abriu a rodada da tarde do primeiro dia da Convenção com a mesa
Cadastro Nacional do Livro - o novo sistema de metadados da
Câmara Brasileira do Livro –CBL. O Canal é uma plataforma ba-
seada na internet para todos os profissionais da cadeia produtiva do
livro, o que permite o gerenciamento e a distribuição de informações
bibliográficas e comerciais sobre os livros à venda no país. De forma
rápida e fácil é possível enviar e extrair os dados de cada obra, jun-
tamente com conteúdos ricos (capas, resumos, trechos...). Saiba mais
no site http://www.canal.org.br

Muito esperada pelos livreiros, a mesa As
mudanças estruturais do mercado e o e-book
nas livrarias – realidades e tendências trouxe
cases reais e já implantados em livrarias indepen-
dentes, que hoje já atuam com o livro digital. O
que até hoje parecia impossível. Os cases apre-
sentados foram os da Livraria Casa Cultural
Saber e Ler, localizada em Campinas, interior de
São Paulo, por Carlos Eduardo Sanita; e Livraria
Cortez, localizada na capital paulista, por Julia
Mota. Os executivos ressaltaram as dificuldades
que enfrentaram no meio do caminho e como os

encontros na Comissão do Livro Digital, que acontecem na sede da entidade em São Paulo, foram
importantes, pois puderam perceber que eram dificuldades comuns e poderiam ser resolvidas.

A mesa contou ainda com a participação dos consultores técnicos Augusto Kater (como me-
diador) e os palestrantes Gustavo Lima (Diretor-Geral da Buqui Livros Digitais de Porto Alegre),
Marcos Merlin (Diretor-Geral da Via Logos- Softwares) e Eduardo Hernany (representante da Xe-
riph Distribuidora de Livros Digitais). Apresentações completas no site da ANL (www.anl.org.br)

Augusto Kater destacou a importância de uma democratização do
tema. “O e-book às vezes, de alguma forma, é visto com vilão, mas a verdade
é que ele tem que ser visto como um grande aliado. As livrarias devem ser
responsáveis pelo comércio do livro digital sim!”.

Gustavo Lima, de Porto Alegre, falou de
sua experiência com a Buqui Livros Digitais, re-
velando que ainda temos uma quantidade
muito pequena de livros digitais disponíveis
para leitura, o que para uma livraria com o per-
fil da Buqui é um problema. 

O consultor contou que durante sua for-
mação migrou um pouco para a área de tecnologia, chegando a cursar
engenharia. Ele acabou por juntar as duas áreas: tecnologia e livros. En-
trou nessa empreitada e abriu a Buqui. Na sua apresentação, relatou as
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primeiras dificuldades perante o mercado. Primeiramente, a questão do catálogo. Segundo o em-
presário, existem muitas editoras que ainda não entraram nesse mundo digital, por dois motivos:
o acervo ainda muito pequeno e o desenvolvimento de parceria com as editoras. 

Outro fator importante é a escolha do responsável pelo site da livraria. Que profissional irá
cuidar do site? “Mais do que capacidade técnica, a sinergia é de extrema importância, além de ob-
servar se a empresa quer apostar e crescer junto com os livreiros é o primeiro passo”, explica.

Gustavo afirma que está à procura de um plano estratégico para competir com as grandes em-
presas, como a Amazon e a Apple. Ele revelou, ainda, que busca desenvolver parcerias com algumas
livrarias, para que elas vendam o livro digital em suas lojas. “Nós estamos abertos a outras livrarias.
Quero montar modelos de negócios para melhor atendimento ao cliente, vendendo o impresso e
o digital, deixando a escolha para o cliente”, completou Gustavo. 

Julia Mota contou um pouco da história da Livraria Cortez, fundada
há 33 anos, e falou sobre a venda dos e-books. Em sua apresentação, des-
creveu todo a percurso — que teve início em maio de 2011 — percorrido
pela livraria para iniciar a venda dos e-books, revelando suas principais
dificuldades, como a falta de entendimento entre os prestadores de ser-
viços, e de uma maior sensibilidade por parte das assessorias para explicar
de maneira didática os problemas encontrados. Em julho de 2012, con-
seguiram iniciar as vendas. Julia reforçou, ainda, a importância de um
profissional de TI à frente deste novo produto. “O ideal seria termos um
profissional especializado em TI só voltado para livraria, mas ainda não
nos foi possível, e será um próximo passo”, complementa. 

Segundo Carlos Eduardo Sanita, a Casa Cultural Saber e Ler vê o
e-commerce como uma grande tendência de mercado. “No nosso caso,
uma necessidade. Precisamos acompanhar a tecnologia, não podemos
ignorar os e-books, que fazem parte do nosso futuro”, reforça ele. “Tudo
começou em 2010, ano em que coincidiu a Convenção da ANL com o 1º
Congresso Internacional do Livro Digital. Nele, foi plantada a semente
da nova cultura que estava
por vir”,  complementa.

Eduardo afirma que, da
mesma forma que para abrir
uma loja física é necessário
um bom plano de ações, com

a loja virtual não é diferente. “Precisamos de planeja-
mento e consultoria estratégica, pois sabemos que apenas
cadastrar os produtos e colocar a loja no ar sem planeja-
mento e divulgação é como abrir uma loja no fundo de
uma galeria desconhecida, onde ninguém nem passa na
frente, ou ter uma loja bem acessada, mas que não vende
por falta de confiança por parte do internauta.”
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Para Eduardo Hernany, da Xeriph: “O livro digital não substitui
a livraria física. Eles estão coexistindo um com o outro e não um
substituindo o outro!”. Em vista dessa constatação, Hernany acabou
participando dessa comissão do livro digital e procurou observar o
que poderiam fazer, lançando o comércio dos e-books. Ele mostrou
que houve grandes avanços desde a última Convenção da ANL, afir-
mando que as editoras avançaram desde outubro de 2011 até agora:
entraram mais de 100 editoras no sistema com 5 mil novos títulos.
Esses lançamentos já estão sendo colocados no formato digital, a
cada semana o sistema recebe 110 novos títulos; e 4% das vendas
foram em formato digital. 

“Eu quis apresentar aqui para todos os livreiros, que é possível a pro-
dução do e-commerce de livro digital, desde que todos estejam empenhados e seguindo a mesma
linha”, disse Eduardo, finalizando sua apresentação.

Um quadro representativo do comércio de e-book no Brasil, segundo a Xeriph.
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Encerrando a mesa, o consultor Marcos Merlin, da Via Logos, res-
saltou que a parceria com a Xeriph, para o case da Saber e  Ler, foi muito
positiva. “Foi mais fácil concretizarmos o projeto, já que nossa empresa
tem a experiência em desenvolver sites de e-commerce. O layout ficou
pronto em apenas dois meses, e em seguida colocamos no ar.” 

Marcos reforçou, ainda, a importância de normatizar o cadastro. “Se
houver uma base de dados consistente, com certeza teremos um negócio
numa escala muito maior.”

Encerrando o primeiro dia, a apresentação de dados do setor do livro e da leitura em duas
mesas. Pesquisas disponíveis no site da ANL.

A Pesquisa LOF - Livro no Orçamento
Familiar, com base na Pesquisa de Orçamentos
Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), foi apresentada pelo pes-
quisador e professor Kaizô Iwakami Beltrão,
com presença da consultora e coordenadora da
mesa, Milena D. Duchiade (Diretora da ANL e
da Livraria Leonardo Da Vinci). 

A LOF identificou que em 2008-2009 dimi-
nuiu a proporção de domicílios que adquiriram
algum Material de Leitura: 36,16%. Por outro
lado, aumentou para 8,10% a proporção de do-

micílios que adquiriram Livros não didáticos. Como
esperado, para ambas as pesquisas analisadas, a pro-
porção de domicílios que adquiriram Material de Lei-
tura, e em particular livros não didáticos, é crescente
com a renda domiciliar e com a escolaridade da pes-
soa de referência. (Como referência: a LOF em 2002-
2003 demonstrou que cerca de 40,66% dos domicílios
adquiriram algum Material de Leitura. Este percen-
tual caiu para 7,47% quando se consideram tão so-
mente os Livros não didáticos – sentido amplo –,
incluídos religiosos, técnicos, dicionários).
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Os gastos totais estimados com material de leitura em 2008-2009 somam 7,45 bilhões de reais,
valor quase 4% abaixo dos 7,75 bilhões (já corrigidos para a mesma moeda) de 2002-2003. Os gas-
tos com os livros propriamente ditos cresceram levemente, de 2,84 bilhões de reais corrigidos em
2002-2003 para 2,98 bilhões de reais. 

Quando se consideram os gastos por família, a situação é um pouco pior, já que houve um au-
mento na população e no número de famílias nesses seis anos. A renda familiar cresceu, em termos
reais, 4,4% no intervalo. Por outro lado, houve queda no valor médio anual despendido por família
com material de leitura como um todo e livros em particular: respectivamente 19,4% e 12,3%. 

Do ponto de vista objetivo, continuam existindo parcelas importantes da população que po-
deriam se transformar em consumidoras de livros, por possuírem renda e/ou escolaridade com-
patíveis e por já lerem outros tipos de material de leitura, nomeadamente jornais e revistas. Uma
possibilidade um pouco mais remota é de cooptar a população que não consome, presentemente,
nenhum material de leitura.

A melhoria na distribuição de renda e nos níveis de escolaridade da população, verificada nos
anos recentes, não garantiu um aumento no consumo de livros, uma vez que a folga nos orçamentos
familiares foi, aparentemente, canalizada para o consumo de outros bens e serviços, de desfrute
mais fácil e maior apelo comercial. 

Apenas o acompanhamento da modificação dos padrões de consumo das famílias brasileiras ao
longo do tempo, através da análise de futuras pesquisas de Orçamento Familiar, ainda que sirva para
monitorar a situação, não direciona as mudanças. Essas informações, porém, são importantes para
fomentar uma reflexão e quiçá nortear uma série de ações em prol de um aumento no público leitor.

O objetivo deste estudo é comparar a evolução das despesas (monetárias e não monetárias)
das famílias brasileiras com Material de Leitura, entendido em sentido amplo, no período
compreendido entre 2002-2003 e 2008-2009, com base nas duas últimas Pesquisas de Orçamento
Familiar coletadas pelo IBGE. A partir das POF, podem-se analisar hábitos de compra e não hábitos
de leitura, mas existe uma forte correlação entre estes dois eventos: aquisição e leitura. 

A 3ª Edição da Pesquisa Retratos da Lei-
tura, do Instituto Pró-Livro (IPL), foi apresen-
tada por Karine Pansa (Presidente do Instituto
Pró-Livro e da Câmara Brasileira do Livro
(CBL) e Zoara Failla (Gerente Executiva de Pro-
jetos do Instituto Pró-Livro).

Zoara Failla destacou que a Retratos da Lei-
tura é a única pesquisa, em âmbito nacional,
cujo objetivo é avaliar o comportamento leitor
do brasileiro. De acordo com os dados da pes-
quisa realizada entre junho e julho de 2011, o
brasileiro lê em média quatro livros por ano,
entre literatura, contos, romances, livros religio-

sos e didáticos. Deste total, o brasileiro lê 2,1 livros inteiros por ano e dois em partes.
Para Karine Pansa, os dados podem ser considerados bons, uma vez que o mercado brasileiro

de livros está aquecido. “Muitos fatores têm contribuído para conscientizar a população sobre a
importância do hábito da leitura, como a queda constante nos preços, o aumento do poder aqui-
sitivo, principalmente da chamada nova classe média – que reflete na melhora do percentual de
aquisições de obras registrado pela pesquisa, de 45% em 2007 para 48% em 2011 –, e o crescimento

Karine Pansa e Zoara Failla
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das novas tecnologias, como os e-books, que apresen-
tam mais familiaridade com os jovens”, afirmou.

Hoje, o Brasil é composto por 50% de leitores ou
cerca de 88,2 milhões de pessoas. Neste conceito,
foram considerados leitores apenas as pessoas que
leram pelo menos um livro, inteiro ou em partes, nos
últimos três meses. Há também cerca de 50% de não
leitores. A pesquisa do IPL apontou ainda que é maior
o índice de leitoras no País, com 53%, enquanto o sexo
masculino representa esse percentual com 43%. Con-
siderando-se apenas os últimos três meses entre todos
os entrevistados, período que o IPL determinou como
mais fácil para a lembrança no ato da entrevista do que

se leu, o brasileiro lê a média de 1,85 livro, sendo que a maior parte deste número (1,05) são os es-
colhidos por iniciativa própria e o restante (0,81) os indicados pela escola. Separando apenas os
leitores, a média no mesmo período é de 3,74. Quando abordados apenas os estudantes (64% da
população ou 114 milhões de pessoas), o nível chega a 3,41 exemplares nos últimos três meses. Do
índice total, 2,21 livros são indicados pelas escolas e divididos em 1,72 didáticos e 0,49 de literatura.
Os alunos também revelaram que leem 1,20 livro por iniciativa própria, divididos entre literatura
(0,47), bíblia (0,15), livros religiosos (0,11) e outros gêneros (0,47).

No contexto dos incentivadores à leitura, os professores passaram do segundo para o primeiro
lugar, ultrapassando a indicação da mãe como a responsável por despertar o interesse pela leitura.
As mães continuam sendo muito lembradas e quase empatam nessa positiva disputa, mas a subida
importante do professor pode ser reveladora em relação a ações que estão dando certo. Na verdade,
a pesquisa como um todo promove a oportunidade de que especialistas possam identificar projetos
bem-sucedidos. Por fim, 55% dos entrevistados afirmaram que a motivação para ler vem da atua-
lização cultural e conhecimentos gerais.
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08 DE AGOSTO DE 2012

O segundo dia do evento trouxe os seguintes temas: “As políticas públicas para o livro e a leitura
– Resultados práticos obtidos para o mercado livreiro”; “Sucessão Familiar nas empresas”; “Alavan-
cagem das vendas com criatividade”; “A Livraria como agente formador de leitores”; “Intervenção
literária – a parceria entre o autor e o livreiro”; e “O livro, a inovação digital e a era da leitura”.

A primeira mesa trouxe o tema As Políticas
Públicas para o Livro e a Leitura - resultados
práticos obtidos para o mercado livreiro e foi bas-
tante “polêmica”. Com a mediação de Vitor Tava-
res (Diretor da ANL, Vice-Presidente da CBL e
Gestor da Distribuidora e Livrarias Loyola), teve
como  convidados: Tuchaua Rodrigues (Coorde-
nador do programa do Livro de Baixo Custo, da
Fundação Biblioteca Nacional), Maria Antonieta
Cunha (diretora do Livro, Leitura e Literatura do
Ministério da Cultura),  Felipe Lindoso (colunista
do portal publishnews.com.br e criador do blog

O Xis do Problema); também presente à mesa, à esquerda, Gerson Ramos (consultor do programa
Livro Popular e da Livraria Popular, da Biblioteca Nacional).

O mediador iniciou a apresentação constatando que, sem as Políticas Públicas, os negócios não
prosperam, convidando a diretora do Livro, Leitura e Literatura para a abertura dos trabalhos. 
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Maria Antonieta Cunha apresentou o Plano Nacional do Livro e
Leitura e seus números atualizados, afirmando inicialmente ter consciên-
cia de que algumas dessas ações não foram concluídas, mas que ainda
neste ano de 2012 irão concretizar-se. Diante do tema da discussão, ela
afirmou: “Todas as ações que a gente faz tem como objetivo chegar com
as questões da leitura do livro, seja pela biblioteca, seja por outra empresa
ou por escolhas individuais de acordo com o assunto de seu interesse”.

Durante sua palestra, ela também citou a importância fundamen-
tal dos eixos do PNLL (Plano Nacional do Livro e Leitura). A Política
desse plano tem como foco o bem comum, que precisa ser largamente
discutido com a sociedade, para a sociedade, de forma que promova o
livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas do país. É parte integrante

do Plano Nacional de Cultura. 
Antonieta lembrou que a presi-

denta Dilma Rousseff implementou
no ano de 2011 o “Decreto de Implan-
tação do PNLL”. Os principais objeti-
vos deste são: a democratização de
acesso ao livro, fomento à leitura e for-
mação de mediadores, a valorização
institucional da leitura (como a cria-
ção de mais bibliotecas no país, trans-
formando-as em protagonistas no
papel da leitura) e o fomento à cadeia
criativa e à cadeia produtiva. 

Dentre muitos projetos fundamentais existentes no PNLL, o mais notável e que já está sendo
posto em prática é o “Leia Mais, Seja Mais”. O projeto em andamento tem como finalidade fazer
com que o aluno, ao terminar seus estudos, ainda queira continuar a ler. “Saí da escola, não tenho
que ler mais. Está errado. O aluno tem que querer ler mais e mais”, Antonieta completa. 

Ainda sobre o assunto, Felipe Lindoso falou da importância de
as livrarias serem integradas ao PNLL, além de conscientizar os li-
vreiros de que é preciso ter coragem para mudar. A política precisa
de continuidade, de forma que tenha como foco o real objetivo e as
limitações dos projetos. “A continuidade por si só não é virtude. Ela
só é virtude na medida em que permite esse aperfeiçoamento in-
terno dos processos.”
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Contudo, o coordenador do “Livro de Baixo Custo”, Tuchaua Rodrigues,
ressaltou que o projeto, com o preço único de R$10,00 reais, tem como
finalidade atingir a população de baixa renda, para que o interesse des-
perte e possa ser alcançado facilmente. Felipe ainda completou: “Editora
gosta de livro caro porque o desconto é maior para as grandes redes e
acaba induzindo a venda dos best sellers. Elas esquecem a vantagem do
livro mais barato, onde você vai ganhar pela quantidade”. “A ideia que
temos de governo é
um mito. O que
nós temos são ‘feu-
dos’. Para cada Mi-
nistério conseguir

falar com o outro é uma dificuldade monu-
mental”, desabafa. 

Pedindo a palavra, o presidente da ANL,
Ednilson Xavier, encerrou o primeiro debate
destacando aos presentes: “Qual é a ação? Qual
é o papel da ANL? Acompanhar e cobrar po-
líticas públicas. O mercado tem que inovar”. 

A mesa que seguiu e fechou a manhã
deste segundo dia trouxe os palestrantes
Hebert Steinberg e Josenice Blumenthal, au-
tores do livro Família Empresária - Organi-
zando as Relações de Afeto, Poder e Dinheiro
por meio da Governança Corporativa, para
apresentarem o tema Sucessão Familiar nas
Empresas. (Acompanhe também a entrevista
sobre este tema na edição 49 da Revista ANL.)

É muito comum ouvir sobre recorrentes
discussões e desentendimentos entre familiares
que trabalham juntos nas corporações familia-
res. Parece ser inevitável não trazer os proble-
mas pessoais de casa para o escritório e
vice-versa, e isso obviamente acaba influen-
ciando na tomada de decisões da empresa e do
dia a dia em casa, o que prejudica ambos os ambientes. Algumas das causas do fracasso das corpo-
rações de família são: a disputa interna por poder, dinheiro e afeto, sendo que esses deviam ser apenas
os motivos de sucesso da empresa. Porém, há estudos comprovando que 80% das empresas do mundo
são familiares, então, com toda certeza deve haver um modo de equilíbrio para alcançar o sucesso.

Ao centro da foto o diretor da ANL e gerente comercial da
Paulus, Edmar Benjamin Manoel, coordena a mesa de Josenice
Blumenthal e Herbert Steinberg.
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Para Hebert, o tema sucessão é uma questão de perpetuidade. “A perpetuidade de uma com-
panhia ou empresa está diretamente amarrada a sua performance, para assim adquirir o sucesso.”

Josenice acrescenta: “Se há um bom relacionamento familiar, esse é um fator inicial positivo, sem
dúvida, mas em geral não é esse o fator determinante para a criação de uma empresa familiar”. Ela
ainda afirma que a empresa familiar nasce a partir do sonho de seu fundador, da sua visão, e que a sua
ideia pode ser um bom negócio e crescer. Nesse marco zero, os membros da família são quase sempre
o suporte do fundador ao seu empreendimento, são as pessoas em quem ele confia e com quem conta.
Na abertura de uma empresa familiar, os pontos positivos estão relacionados com o aspecto de força
de trabalho em prol do mesmo objetivo comum: o sustento da família e o afeto que os une, tornando-os
capazes de dedicação integral a uma causa de todos. Daí nasce a paixão pelo negócio.

Já os fatores negativos são relativos ao conflito inerente às relações familiares, porque a empresa
passa a ser o reflexo das relações domésticas. As decisões baseadas em aspectos emocionais também
atrapalham e costumam impactar de forma negativa a empresa familiar. Hebert completa: “As em-
presas são organismos vivos. A empresa tem alma, personalidade, identidade, imagem, caráter,
DNA. E como todo organismo vivo, a empresa tem um ciclo de vida: nasce, cresce e começa a
entrar num processo de decadência, que se dá ao longo de um tempo”. 

Em seguida, a apresentação do consultor, mágico e palestrante Clóvis Tavares, com o tema
Alavancagem das Vendas com Criatividade. O showman iniciou sua exposição de forma bastante
dinâmica. Clóvis usou várias maneiras de entreter, divertir, ensinar o caminho certo para um livreiro

Na parte da tarde, os convidados da 22ª Convenção Nacional
de Livrarias assistiram ao curta-metragem “Os fantásticos
livros voadores do Senhor Lessmore”, ganhador do Oscar de
melhor curta-metragem e animação. 
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adquirir o sucesso nas vendas. “Todos aqui têm algo em comum: vendem imaginação”, lembrou o
consultor. “É preciso mostrar o real valor de seu produto, que, no caso, são os livros.”  

Dentre diversos conselhos, Clóvis alertou ao público livreiro que tudo conta na hora de apre-
sentar um diferencial. O cliente gosta de conforto e odeia esperar. Além disso, um bom atendimento
é importantíssimo, como a ajuda no momento da escolha do livro, etc. 

Para tratar do contexto A Livraria como
Agente Formador de Leitores, as participações
do escritor Marcelino Freire e de Benjamim
Magalhães, diretor das Livrarias da Travessa, do
Rio de Janeiro/RJ.

Benjamim Magalhães contou uma breve
história sobre a Livra-
ria da Travessa, suas
experiências, dificul-
dades e avanços até os
dias atuais. “É difícil a
pequena ou média li-
vraria competir com as livrarias de shoppings, mas nós tentamos”.  

Já Marcelino compartilhou um pouco de sua infância e educação
desde criança. Disse que sua verdadeira inspiração e motivo para ter se
tornado escritor foi o poeta Manuel Bandeira. 

Há quase sete anos ele criou o evento “Balada Literária”, que tem
como objetivo reunir escritores nacionais e internacionais pelo bairro
paulistano da Vila Madalena em São Paulo/SP. O nome ‘balada’ vem da
ideia das noites acabarem sempre com um show de música. Além de ser
tudo gratuito, o clima é totalmente de descontração, onde o escritor ou
artista fica próximo do público. “Esse conceito é muito importante e não
abro mão dele! Eu acho que quanto mais você aproximar as pessoas, dei-
xar o ambiente mais acolhedor, melhor”. As mesas não possuem temas
específicos, justamente para dar essa ideia de ‘conversa de balada’, à noite

há os lançamentos de livros e sempre finaliza com um show. 

A Livraria Travessa investe na
valorização e aperfeiçoamento
de seus livreiros.
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Fechando as palestras da 22ª Convenção Nacional de Livrarias, o es-
pecialista da era digital Gil Giardelli falou sobre a questão O Livro, a
Inovação Digital e a Era da Leitura. Ele mostrou que a tecnologia está
avançando cada vez mais e é necessário estarmos prontos para ela. Dentro
de sua pesquisa, ele afirmou que: “Em 2014, 91% dos conteúdos da in-
ternet serão de vídeos”. 

Em seu livro  Você é o que você compartilha, da Editora Gente, ele re-
força: “Todos estão conectados o tempo todo. As pessoas vivem o tempo
da participação. É preciso estar nesse cenário de inovação acelerada e
aproveitar as oportunidades que tudo isso traz, aumentando seu valor e
o valor de sua empresa e trabalho”.

A APRESENTAÇÃO DA PEÇA “TRAÇA QUE TRAÇA TRAÇA” FOI
UMA REALIZAÇÃO DA SABER E LER PRODUÇÕES CULTURAIS E

ARTISTICAS, APOIADORA DA CONVENÇÃO
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AS CONCLUSÕES DA
22ª. CONVENÇÃO

NACIONAL DE LIVRARIAS,
APRESENTADAS  PELO

PRESIDENTE EDNILSON
XAVIER, ENCERRAM MAIS

UM GRANDE GRANDE
EVENTO DA ANL 

MERCADO LIVREIRO DE NORTE A SUL

Divergências nos números de livrarias.1.
Dificuldade na logística e a concorrência desleal.2.
Há necessidade de mais políticas públicas nas áreas cultural, social e educacional. 3.
As pequenas livrarias estão reféns da negociação unilateral das editoras, elas estão com4.
dificuldade de competir com as grandes redes.
Diante da escassez de leitores, é fundamental a mediação, e a livraria é um mediador de5.
leitura.
Ter um bom acervo é muito importante, mas precisa ser competitiva pelo papel que re-6.
presenta dentro da sociedade.
As livrarias de rua estão perdendo espaço, pelo grande crescimento de shoppings centers.7.
Importância de se investir em TI.8.

ÉTICA NO MERCADO LIVREIRO

Diferentes no tamanho, mas iguais nos direitos.1.
O que faz o cliente voltar à livraria é a bibliodiversidade – ser diferente da outra.2.

MUDANÇAS ESTRUTURAIS DO MERCADO E O E-BOOK

ANL criou um grupo de trabalho sobre o livro digital e está aberto a novos voluntários.1.
Ainda temos uma quantidade muito pequena de livros digitais disponíveis para leitura.2.
Cooperação e entendimento para operação do livro digital.3.
Além da implantação, é necessário investimento em marketing digital.4.
Livro impresso e digital caminharão juntos.5.
Editoras estão avançando e as livrarias não (desde 2010, somente 5 novas livrarias entraram6.
no mercado virtual).
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PESQUISA LOF

8,10% da população brasileira adquire livros não didáticos, e essa compra representa 0,4%1.
da renda familiar.
Queda na aquisição de material de leitura pelas famílias.2.
Escolaridade aumenta a possibilidade de compra.3.

PESQUISA RETRATOS DE LEITURA NO BRASIL

Pesquisa para orientar políticas públicas para o livro e a leitura.1.
52% acreditam que o livro impresso não vai ser substituído pelo livro digital.2.
Preciso pensar em ações para a causa LEITURA.3.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O LIVRO E A LEITURA

4 eixos interligados (democratização, fomento à leitura, valorização e fomento à cadeia1.
produtiva).
Campanha “Leia mais, seja mais”.2.
Projeto Livraria Popular.3.
Festivais e feiras literárias.4.
Editais voltados para o mercado livreiro.5.
Literatura de Cordel.6.
Livro Baixo Preço – problemas e soluções – acompanhamento da ANL.7.
Divulgação do novo edital.8.

SUCESSÃO FAMILIAR NAS EMPRESAS

Interesses diferentes.1.
Diferença entre ser gestor e ser empresário.2.
Árvore frondosa faz uma grande sombra, e ela precisa abrir a luz para outros.3.

ALAVANCAGEM NAS VENDAS COM CRIATIVIDADE

A importância de um ajudar o outro.1.
Ser criativo com o seu cliente.2.

“Entretanto, após as exposições de ideias, pesquisas, projetos, dificuldades e ações, podemos
constatar que o mercado livreiro não desiste de sua principal função: disseminar a leitura no país.
Houve pontos importantes de discussão, nos momentos em que se abriu espaço para as perguntas.
Tentamos ao máximo apoiar, tirar dúvidas, amparar e, acima de tudo, encorajar o público livreiro,
de maneira que estejam preparados para enfrentar as novas tendências do mercado”, finaliza o ba-
lanço o presidente da ANL.
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RODADA DE NEGÓCIOS 2012
ESPAÇO PRIVILEGIADO PARA O ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR

Sinopse Convenção_Layout 1  10/22/12  1:48 PM  Page 25



26

Sinopse Convenção_Layout 1  10/22/12  1:48 PM  Page 26



27

Sinopse Convenção_Layout 1  10/22/12  1:48 PM  Page 27



28

Sinopse Convenção_Layout 1  10/22/12  1:48 PM  Page 28



29

Sinopse Convenção_Layout 1  10/22/12  1:48 PM  Page 29



30

Livreiros do Norte-Nordeste se encontram na 22ª Convenção 

Diretores e equipe da ANL recebem homenagem ao final de sua Convenção
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PESQUISA DE AVALIAÇÃO DA
CONVENÇÃO

Os participantes de nossa 22ª Convenção Nacional de Livrarias opinaram e avaliaram o
evento. Agradecemos a todos que participaram da pesquisa, retorno fundamental para o balanço
interno da ANL, na busca de melhorar cada vez mais nosso evento maior.

Nas avaliações gerais: 51% acharam ótima a qualidade dos palestrantes; 51% pontuou, também,
como ótimo o conteúdo das palestras. Com relação ao contexto geral, 60%  opinaram como bom.

A diretoria da ANL, segundo a avaliação apresentada, ressaltou que no geral o evento de 2012
foi positivo, com boa participação de livreiros, editores e distribuidores, e que conseguiu alcançar os
objetivos propostos e, num contexto geral, as observações chamaram a atenção para uma boa avalia-
ção dos palestrantes, com excelente aprovação pelos participantes, principalmente neste quesito.

Os participantes fizeram algumas observações quanto a ter um maior espaço de tempo durante
as palestras para a realização de debates e solicitaram, ainda, para que os próximos eventos tragam
momentos específicos e exclusivos aos livreiros  para discussões e pontuações específicas. 

As interferências do público, um dos pontos altos da Convenção
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