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Resumo 

 

A Livraria Lello é um espaço cultural centenário, uma livraria conceituada e a livraria 

mais bonita do mundo. 

Durante os quatro meses de estágio, tive a oportunidade de perceber que uma das 

problemáticas comunicacionais da Livraria Lello está no facto de não conseguir transmitir 

de forma eficaz que a Livraria Lello é mais do que um belo espaço turístico.  

Sendo isto uma grande oportunidade de estudo, e estando ciente das necessidades da 

Livraria Lello, decidi examinar como a livraria é percecionada pelos meios de 

comunicação nacionais e internacionais – jornais, revistas e televisão –, bem como a 

evolução do seu negócio ao longo dos últimos anos. 

Através da análise de notícias sobre a Livraria Lello entre o dia 1 dezembro e 13 de janeiro 

– a data do aniversário da Livraria Lello –, conseguirei compreender se a Livraria Lello 

é percecionada, pelos meios de comunicação, como um belo espaço turístico ou como 

uma livraria onde se podem comprar livros.  

 

Palavras-chave: Meios de Comunicação, Notícias, Livraria, Turismo 
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Abstract 

 

Livraria Lello is a centennial cultural space, a well-known bookshop and the most 

beautiful bookshop in the world. 

During the four months of my internship, I had the opportunity to realise that one of the 

communication problems Livraria Lello has been facing in the past years is how to 

successfully communicate that Livraria Lello is more than a beautiful tourist attraction. 

This being a huge opportunity to study the relationship between Livraria Lello and the 

media, I decided to discover how the bookshop is perceived by the national and 

international mass media – newspapers, magazines and television –, and the evolution of 

its business throughout the last several years. 

Through the analysis of news about Livraria Lello between the first day of December and 

January 13th, the date of the anniversary of the bookshop, I will be able to understand if 

Livraria Lello is perceived, by the media, as a beautiful tourist attraction or as a bookshop 

where books can be bought. 

 

Keywords: Mass Media, News, Bookshop, Tourism  
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Introdução 

O percurso pela Livraria Lello foi bastante enriquecedor, tendo estado pela primeira 

vez num ambiente laboral onde depositavam confiança em mim, entregando-me inúmeras 

tarefas de alguma responsabilidade.  

Apesar do conhecido espaço cultural que é, o volume de negócios da Livraria só se 

começou a intensificar em 2015, após a implementação dos vouchers de entrada. Nessa 

altura a equipa começou a crescer para dar resposta às necessidades que iam surgindo. 

Assim, surge um Departamento de Marketing para preparar a comunicação da Livraria 

Lello. 

O trabalho para o relatório e estudo de caso começou no dia 24 de setembro de 2018 

– o dia em que se deu início ao estágio curricular nesta instituição, no âmbito do Mestrado 

em Ciências da Comunicação da FLUP.  

Antes de iniciar o estágio curricular, desenvolvi um trabalho no âmbito da unidade 

curricular de Marketing Cultural, um estudo de caso sobre a Livraria Lello. Este trabalho 

aguçou ainda mais o interesse pela Livraria. No entanto, esta não foi a única razão, pois 

esse meu interesse surgiu aquando a minha curiosidade e fascínio pela cultura portuguesa 

e portuense se foram tornando cada vez mais evidentes nos últimos anos.   

O presente relatório encontra-se dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

é dedicado às livrarias, ao negócio do livro e ao Marketing do livro, procurando 

compreender qual é o ponto de situação do mercado do livro e das livrarias em Portugal. 

No segundo capítulo é apresentada a Livraria Lello, a sua história e a sua evolução. 

No terceiro capítulo é desenvolvido o estudo de caso sobre a Livraria Lello. 

No quarto e último capítulo é desenvolvido um relatório de estágio referente ao 

período de quatro meses em que integrei, como estagiária, o Departamento de Marketing 

da Livraria Lello.  

Ao longo dos meses em que estive em contacto com os bastidores da Livraria Lello, 

apercebi-me da grande necessidade e importância em comunicar o que a livraria 

realmente é, a sua essência e unicidade, e o que tem para oferecer aos seus visitantes.  

Assim, tornou-se relevante perceber, através de um estudo de caso, como a Livraria 

é percecionada pelos meios de comunicação, uma vez que as notícias divulgadas 
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influenciam a Livraria Lello, a sua comunicação e o que os seus visitantes pensam e 

sentem sobre a Livraria.  

Isto é, as primeiras notícias que foram divulgadas sobre a Livraria como uma das 

livrarias mais bonitas do mundo influenciaram o futuro da Livraria Lello, tendo começado 

a receber turistas curiosos para admirar o seu edifício emblemático e tendo começado a 

direcionar os seus esforços comunicacionais nessa vertente turística.  

Assim, durante muito tempo, a Livraria acabou por cair no esquecimento enquanto 

espaço de venda de livros, o que levou a uma crise financeira e de identidade deste espaço, 

que só foi verdadeiramente ultrapassada após a implementação dos vouchers de entrada, 

em 2015.  
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Capítulo 1 – As livrarias e o comércio do livro  

O comércio do livro e as livrarias têm sofrido alterações desde as suas origens, 

embora em graus diferentes conforme os fatores internos e externos de cada país, que 

afetam esta atividade livreira. Em Portugal, os fatores que se revelaram determinantes 

para as mudanças na indústria do livro foram o aumento do número de leitores ao longo 

dos anos, a implementação da Lei do Preço Fixo do Livro, o surgimento e expansão das 

grandes superfícies e a venda de livros nas mesmas, e a emergência da Internet e as 

consequências que teve no comércio do livro. 

Durante muito tempo, as livrarias independentes eram os locais tradicionais de 

venda de livros, não havendo outras superfícies de sucesso que vendessem livros. Mas, 

entretanto, nos últimos tempos, estas mudanças na indústria do livro têm ameaçado a 

atividade livreira e a existência das livrarias tradicionais.  

 

1.1. O livro e a imprensa 

Começando por definir o conceito de livro, pode referir-se que este também tem 

sofrido transformações ao longo dos últimos tempos. 

Outrora, um livro era apenas considerado um “conjunto de folhas em papel, em 

branco, escritas ou impressas, soltas ou cosidas, em brochura ou encadernadas”. Contudo, 

os dicionários foram acompanhando a evolução do livro, e agora, já incluem novas 

definições, como “obra organizada em páginas, manuscrita, impressa ou digital (ex: livro 

escolar, livro infantil, livro técnico)” (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-

2018). 

Esta nova definição foi uma consequência das mudanças no comércio do livro, 

depois de introduzido o livro digital na equação.  

“For centuries, the book evolved, including in its physical part, in terms of paper, 

cover and calligraphy” (Faustino, 2013). 

Nos seus primórdios, o livro foi criado com o formato de um pergaminho. Mais 

tarde, para “facilitar o uso e a leitura os pergaminhos começaram a ser unidos formando 

um bloco”, o que trouxe vantagens a nível da “portabilidade”, preços mais baixos e maior 
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facilidade em “montar” o livro (Botelho & Scaramuzza, 2014).   

Segundo Dauer (2012, citado em Botelho & Scaramuzza, 2014), 

Além disso, a experiência melhorou. Era possível alcançar qualquer parte do texto 

mais facilmente, não era preciso desenrolar tudo. Podia marcar uma passagem, comparar 

com outra. Os tipos móveis trouxeram a rapidez da produção, a rapidez da distribuição. 

Livros começaram a se tornar populares. 

“O conceito de livro como objecto de raiz intelectual e prestígio social passou a 

assumir um claro valor transacionável a partir do século XII”, quando pessoas com 

educação superior e eruditos “se organizaram para” dar início a uma “comercialização de 

livros” (Beja et al., 2014). 

O aumento contínuo de “novos públicos com capacidade de leitura, em especial 

burgueses e mercadores ávidos da cultura proporcionada pelo livro e envolvidos em 

inovadores progressos técnicos”, despoletou “as condições propícias para o aparecimento 

da imprensa” (Beja et al., 2014). 

Assim, foi “a invenção da imprensa, simbolicamente associada à publicação em 

1455 da […] Bíblia de Gutenberg”, o primeiro grande livro impresso em máquinas, que 

deu início à produção em massa de livros. O objetivo era que o livro “se vulgarizasse, 

entrasse no domínio da divulgação e do entretenimento, e se construísse como um bem 

cultural com vasta procura e elevado potencial económico-financeiro (Beja et al., 2014).  

A evolução do nível de literacia da sociedade influenciou o comércio do livro. “A 

literacia hoje é uma exigência da própria democracia e condição de não exclusão. [...] A 

literacia é, assim, condição de cidadania” (Carvalho & Sousa, 2011). Com o aumento do 

número de cidadãos com interesse em leitura e curiosos com o mundo que os rodeia, o 

livro foi mudando o seu propósito. Numa altura em que estava já ao alcance de qualquer 

cidadão, o livro deixa de ser apenas um conjunto de folhas com textos de carácter 

informativo. 

Hoje em dia, o livro é considerado “um produto criativo, informativo, educativo e 

de entretenimento” (Faustino, 2012). 

No entanto, “o reconhecimento do livro como uma indústria” e o seu “crescente 

interesse económico” devido a uma grande procura por parte da sociedade, “em nada 

altera o valor que lhe é intrínseco como instrumento fundamental para o desenvolvimento 
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sociocultural dos homens e das nações” (Beja et al., 2014). 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (2018), os principais bens importados e 

exportados em Portugal são os “Livros, brochuras e impressos semelhantes”.  

A nível de exportações, verificou-se um aumento dos livros exportados entre 2016 

e 2017, nomeadamente para a União Europeia, o Brasil e os Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP) (INE, 2018). 

Neste sentido, é possível afirmar que Portugal é um grande exportador de literatura 

e, como será possível verificar ao longo do relatório, a Livraria Lello tem um papel 

importante nessa exportação.  

1.2. As grandes superfícies comerciais 

Após a invenção da imprensa, que veio possibilitar a propagação dos livros, deu-se 

um “aumento da quantidade de obras publicadas e das respectivas tiragens” e um aumento 

da procura por parte dos consumidores, “a que veio acrescer a internacionalização do 

comércio do livro”. Isto “despoletou nos editores a necessidade de possuírem uma extensa 

e devidamente organizada cadeia de estabelecimentos comerciais” (Beja et al., 2014). 

Na segunda década do século XXI, iniciou-se, nos Estados Unidos da América, uma 

das mudanças que mais influência teve no “panorama internacional do comércio do 

livro”, com a “entrada das grandes superfícies comerciais no retalho livreiro” (Beja et al., 

2014). 

Desde 1960, que “as mudanças e ajustamentos no mercado livreiro não cessaram 

de caminhar no sentido da concentração em grandes espaços e em cadeias de livrarias” 

(Beja, 2011). 

No início dos anos 60, começaram a abrir nos EUA os centros comerciais e os 

padrões tradicionais de comércio do livro foram sofrendo alterações – as pequenas 

livrarias independentes e os departamentos livreiros de outro tipo de lojas foram perdendo 

o mercado que detinham (Beja, 2011). 

 Essas transformações do comércio nos EUA foram espelhadas, inicialmente, por 

transformações similares no Reino Unido.  

“As ondas de choque da concentração livreira e das consequentes alterações no 

mercado do livro, foram passando aos restantes países europeus, com destaque para a 
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Alemanha e a França” (Beja, 2011).  

Em Portugal, os efeitos foram mais tardios e a concentração livreira só se começou 

a fazer sentir a partir de meados dos anos 80.  

A abertura de grandes superfícies comerciais com espaços de venda de livros 

iniciou-se em 1985, “com a inauguração do hipermercado «Continente», em 

Matosinhos”. A expansão deste hipermercado foi rápida e, uns anos mais tarde, em 1993, 

“existiam já 35 grandes superfícies, com espaços cada vez maiores e melhor apetrechados 

para a comercialização de livros” (Beja, 2011). 

Os hipermercados constituíam mais um canal de venda para os editores. No entanto, 

este canal era mais poderoso, conseguindo alcançar um maior número de pessoas e, por 

isso, angariando novos leitores.  

Neste sentido, e por deterem um grande número de vendas, os hipermercados têm 

vindo a sentir-se no direito de impor as suas vontades junto das editoras. Queriam livros 

que vendessem, como “best-sellers e livros infanto-juvenis” e queriam descontos 

significativos (Beja, 2011). 

As grandes editoras também têm uma “obsessão pelos best-sellers”, pois são livros 

que vendem em grandes quantidades, reduzindo o custo unitário de cada cópia, e que 

geram lucro rapidamente, o que possibilita o negócio de risco das editoras – o 

investimento num grande número de autores e livros, apesar de ser um número reduzido 

de títulos que efetivamente alcança o sucesso (Faustino, 2012). 

O número de empresas especializadas na edição de livros tem vindo a aumentar, 

entre 2015 e 2016 registou-se um aumento de 430 empresas para 445 (INE, 2018). 

A concentração editorial é também um problema do setor do livro, tal como a 

concentração livreira.  

A concentração editorial centra-se nas grandes editoras, aquelas que têm capacidade 

para grandes investimentos em best-sellers e que vendem às maiores cadeias de livrarias 

e restantes espaços de venda de livros de grande dimensão. As grandes editoras praticam 

preços e margens competitivos, com as quais as pequenas editoras não conseguem 

competir (Faustino, 2017).  

Em Portugal, a concentração livreira iniciou-se, então, com o surgimento dos 
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hipermercados. E numa segunda fase, essa concentração fortaleceu-se com a expansão 

das livrarias Bertrand, que, depois de terem sofrido com as várias alterações do comércio 

livreiro, “entraram em colapso”, mas acabaram por ser “adquiridas por uma sociedade 

financeira com sede em Luxemburgo”, que investiu na expansão de uma rede de lojas 

(Beja, 2011).    

Assim, as cadeias de livrarias, tal como os hipermercados, tornaram-se mais 

influentes no mercado do livro, do que as livrarias independentes. 

Um outro fator que teve um papel essencial na concretização da concentração 

livreira foi a inauguração da primeira FNAC em Portugal, em 1998, “no Centro Comercial 

Colombo”. Por ser um tipo de loja inovadora, com “espaços dedicados a lazer e eventos”, 

a FNAC foi um sucesso em Portugal, tendo aberto mais lojas por todo o país (Beja, 2011). 

Portanto, conclui-se que “as editoras não se limitam a vender os seus produtos 

unicamente nos locais convencionais – as livrarias. Hoje em dia, para além das livrarias” 

e até dos hipermercados, “existem também as tabacarias como pontos de venda de livros, 

os espaços nas bombas de gasolina e aeroportos, entre outros” (Faustino, 2012). 

 Concluídas estas fases que desencadearam as alterações no comércio do livro, 

notou-se uma profunda “perda de importância das livrarias em termos de volume de 

negócios”. Em 2014, o conjunto “formado pelas grandes superfícies e pelas cadeias de 

livrarias” detinha “cerca de três quartos do mercado”. O restante deste mercado 

correspondia a “outros pontos de venda”, as livrarias independentes (Beja et al., 2014). 

Esta conquista de terreno no mercado do livro por parte das grandes superfícies e 

das cadeias de livrarias, levou a alterações no modelo de negócio neste mercado, 

“designadamente quanto às margens de comercialização mais alargadas para as grandes 

superfícies (alimentares e não alimentares) e cadeias de livrarias” (Beja et al., 2014).  

A principal dificuldade das livrarias independentes em competirem com as grandes 

superfícies e cadeias de livros está no facto deste último conjunto praticar preços baixos 

e promoções “com as quais [as livrarias independentes] não podem concorrer sem pôr em 

causa a sua viabilidade económica” (Beja et al., 2014). 

Para combater esta dificuldade que as livrarias independentes enfrentam, foi 

adotada a Lei do Preço Fixo do Livro. 
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1.3. A Lei do Preço Fixo do Livro 

A Lei do Preço Fixo foi inspirada na lei francesa “Lei Lang”, introduzindo 

“instrumentos reguladores do mercado” (Beja, 2011). A aplicação desta lei em Portugal 

ocorreu no ano de 1996.  

Esta legislação foi estabelecida porque o livro não é um produto económico comum, 

devendo ser, portanto, regulado por uma lei específica e exclusiva para este tipo de 

comércio.  

“Afinal de contas estamos a falar de um produto – o livro – que tem direito a um 

IVA de 6% ao contrário do que acontece com outros bens” culturais, “como é o caso dos 

bilhetes para espectáculos de dança, teatro ou música. Ou seja, o livro tem um estatuto 

único no imaginário colectivo” (Vieira, 2018).  

O livro sempre foi um “instrumento privilegiado de natureza cultural e educativa 

propiciador da formação das pessoas”, o que permitiu que “ao livro não se aplicassem 

[…] as regras normais vigentes e adequadas ao comum produto económico” (Decreto-lei 

n.º 179, 21.09.1996, «Preâmbulo», citado em Beja, 2011). 

A situação degradante do mercado do livro, com o encerramento da atividade de 

muitas livrarias independentes, conduziu à necessidade da “criação de medidas 

disciplinadoras e de incentivo, de modo a corrigir-se as detectadas disfuncionalidades do 

mercado do livro e a garantir aos seus agentes” melhores condições no comércio do livro 

(Decreto-lei n.º 179, 21.09.1996, «Preâmbulo», citado em Beja, 2011).  

A legislação não é perfeita e deve ser melhorada, pois tem proporcionado a 

“adopção de práticas contrárias” ao seu propósito inicial. Isto é, o controlo não funciona 

eficazmente e as grandes superfícies continuam a praticar preços discrepantes em relação 

às livrarias independentes (Beja, 2011). 

No entanto, também foi por causa da existência desta lei, que muitas livrarias 

conseguiram ultrapassar as dificuldades a que foram submetidas após as alterações do 

comércio livreiro. 

Aliás, a maioria dos livreiros entrevistados no estudo de Beja (2011), considera que 

a existência de uma lei com falhas é melhor do que a inexistência de uma lei que regulasse 

o comércio do livro. 
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Independentemente da entrada em vigor da Lei do Preço Fixo do Livro, as 

problemáticas neste mercado já estavam enraizadas. Contudo, o agravamento desses 

problemas e dificuldades da indústria do livro, levou a uma alteração no modelo de 

comercialização. Segundo Beja (2011), 

A estrutura de custos, que tradicionalmente se situava num nível médio de 

30% a 33% para o retalho livreiro, 15% para o distribuidor, 50% a 55% para o editor 

e 10% a 12% para o autor, situa-se actualmente em 35% a 50% para o retalho livreiro, 

10% para o distribuidor, 50% para o editor – no caso de ter distribuição própria, a 

cujos custos acrescem 5% a 8% relativos a rendas e comissões para os centros 

comerciais -, 8% a 12% para os autores estrangeiros, e 10% a 18% para autores 

nacionais. 

As consequências dessas transformações do modelo de comercialização revelaram-

se numa perda de relevância do papel dos distribuidores no mercado livreiro e em 

“maiores dificuldades de actuação dos editores independentes”. Além disso, essas 

transformações contribuíram, ainda, “para desencadear a concentração editorial” (Beja, 

2011). 

 

1.4. Aumento do número de leitores  

Portugal viveu numa ditadura entre o ano de 1933 e o ano de 1974, regida pela 

censura, com um controlo apertado e permanente sobre o povo e os meios de 

comunicação, não havendo liberdade de expressão.  

Estas limitações impostas pelo regime salazarista – a censura à “liberdade de 

criação, de comunicação e de aprendizagem” -, agravaram o grau de iliteracia em Portugal 

e, consequentemente, degradaram o mercado do livro, que viveu numa situação precária, 

“da sobrevivência imprevisível e do risco permanente, até à instauração da democracia” 

em 1974 (Beja, 2011). 

“Em 1933, a censura que já se aplicava às notícias e aos jornalistas passou também 

para a esfera literária”, para a música e para o cinema. Nessa altura, o Estado Novo proibiu 

centenas de obras literárias, e na lista negra constavam autores portugueses e estrangeiros, 

como Miguel Torga, Vergílio Ferreira, Jorge Amado, Jean-Paul Sartre, entre muitos 
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outros (Martins, Nicolau & Nunes, 2014).   

Após o 25 de abril, em 1974, com a queda da ditadura salazarista, “a sociedade 

portuguesa abriu-se rapidamente ao conhecimento de realidades, temas e práticas que lhe 

tinham sido vedados durante os longos anos de ditadura” (Beja, 2011).  

Assim, começaram a surgir novos leitores, mas também novos autores e novos 

livros “sobre temas até então inacessíveis, por imposição dos agentes de censura do 

regime” (Beja, 2011). 

A “curiosidade dos leitores despertava […] para os grandes clássicos” e “para os 

principais autores contemporâneos da literatura nacional e estrangeira, o que […], se 

constituiria igualmente como incentivo à escrita para os autores portugueses” (Beja, 

2011). 

Portanto, só a partir da década seguinte, após 1974, é que a atividade editorial e 

livreira se começa “a exercer de acordo com os parâmetros de normalidade que iriam 

permitir a sua progressiva evolução e aproximação às práticas correntes […] dos países 

cultural, social e economicamente desenvolvidos” (Beja, 2011).  

Com a instauração da democracia e da liberdade, “nasceu em 1980 o Instituto 

Português do Livro (IPL)”, que “definiu como principais objectivos o apoio aos autores 

e o apoio à edição”. Neste sentido, estava, “finalmente, dado o primeiro passo para a 

existência de uma instituição pública que desse corpo ao envolvimento do Estado na 

promoção do livro e da leitura e na divulgação internacional dos autores portugueses” 

(Beja, 2011). 

Em 1997, com a Feira de Frankfurt na Alemanha, uma das maiores feiras do 

mercado livreiro, Portugal começou a tornar-se popular quanto à sua literatura, o que 

“constituiu mais um acontecimento de grande impacto no mundo editorial português”, 

sentindo-se, de imediato, o começo de uma “internacionalização dos autores, da literatura 

e da língua portuguesa” (Beja, 2011). 

 

1.5. A World Wide Web e o E-Commerce 

“A revolução e o rápido crescimento da World Wide Web constituíram, a partir de 

meados dos anos 1990, fator adicional e incontornavelmente decisivo” para as mudanças 



 

26 

nas indústrias culturais, incluindo a indústria do livro (Beja et al., 2014). 

A emergência da Internet e da World Wide Web assumiu um importante papel “no 

domínio do conhecimento e da informação”, isto é, estes novos meios potenciaram uma 

maior facilidade de acesso à informação, estando ao alcance de qualquer pessoa em 

qualquer canto do mundo (Beja, 2011). 

O livro, considerado durante tanto tempo como “o mais poderoso instrumento de 

divulgação do saber e de formação intelectual da humanidade”, começa, no entanto, a ser 

questionado, pois a Internet assume-se como um meio ainda mais poderoso, em constante 

atualização da informação e de acesso fácil e rápido de qualquer parte do mundo (Beja, 

2011). 

O surgimento da Internet e da World Wide Web abalaram, então, o mercado livreiro. 

Estes novos meios possibilitaram a criação do comércio eletrónico de livros e a criação 

dos livros digitais, que vieram revolucionar esta indústria. 

A partir de 1995, começaram a aparecer as primeiras livrarias online, como a 

Amazon. A Amazon começou o seu negócio por vender livros na sua plataforma digital, 

e só após atingir o sucesso, é que iniciou a venda de outros tipos de produtos, como jogos, 

CDs, brinquedos, produtos electrónicos, entre outros (Beja, 2011).  

Segundo Beja (2011), a “Amazon foi a primeira livraria da Web a atingir o mercado 

global, tendo se transformado na maior livraria virtual do mundo”. 

A Amazon conseguiu conquistar uma grande fatia do mercado do livro, com o 

lançamento do Kindle – um aparelho de leitura de conteúdos digitais –, com a venda de 

livros digitais no seu website e com a venda de livros físicos a um preço reduzido 

(Faustino, 2013). 

De acordo com um press release divulgado pela Amazon, o e-commerce está a 

revolucionar o mercado do livro, e a venda de livros digitais constitui mais de 50% do 

seu total de vendas (Faustino, 2013).  

As “principais vantagens para o consumidor do comércio electrónico, em relação 

ao comércio tradicional, são conveniência, informação e comodidade”. Os clientes 

conseguem fazer compras “24 horas por dia, qualquer dia da semana e de onde” quer que 

estejam (Vassos, 1997, citado em Barros et al., 2007). 
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Todavia, também existem desvantagens neste tipo de comércio, como a espera para 

receber o produto e a impossibilidade de contacto com o produto antes da compra e da 

sua receção por parte do consumidor.  

Segundo um estudo feito sobre a leitura em Portugal, “as Livrarias […] são os 

principais locais de aquisição de livros. Quanto à compra de livros através da Internet é 

ainda pouco praticada pelos […] que têm o hábito de comprar livros” (Carvalho et al., 

2007).  

Na União Europeia, a percentagem de pessoas que utiliza a internet para fazer 

compras tem vindo a aumentar. Contudo, este aumento não foi significativo relativamente 

ao comércio eletrónico de bens culturais e, entre 2012 e 2017, a percentagem de pessoas 

que comprou livros, revistas e jornais através da internet aumentou apenas 1%, passando 

dos 22% para os 23%. Em Portugal, também se notou um crescimento a este nível, tendo 

passado de 10 a 12% (Eurostat, 2018). 

O envolvimento de empresas tecnológicas na indústria do livro tem vindo a 

possibilitar, cada vez mais, a adaptação da leitura tradicional para uma leitura digital. E 

neste sentido, o livro físico tem se confrontado com o aparecimento do livro digital. 

 Os livros digitais, ou e-books, ganharam uma “dimensão relevante” (Beja et al., 

2014), começando a notar-se alguma força desse tipo de livros. Contudo, ainda não é o 

suficiente para acabar com o livro impresso. 

Com a emergência da Internet e da World Wide Web, a indústria da música sofreu 

alterações, abalando o seu mercado e o seu modelo de negócio. O que, consequentemente, 

levou a indústria do livro a acreditar que iria passar pela mesma situação. Por isso, muitas 

editoras e livrarias procuraram antecipar-se a essa situação, apostando em livros digitais, 

mas nunca descurando o livro impresso (Beja, 2011). 

É “em meados dos anos noventa que se assiste” à adesão ao negócio dos livros 

digitais por parte de grandes empresas, “não só do universo editorial, mas também da área 

das novas tecnologias”. Nessa mesma altura, começam-se “a fazer previsões sobre o 

mercado desse formato, previsões que apontam para um negócio rentável” (Furtado, 

2003, citado em Carvalho et al., 2007).  

Entretanto, foram surgindo dispositivos portáteis somente com o intuito de servirem 
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como aparelho de leitura de conteúdos digitais, mas isso não se revelou como um 

potenciador do negócio dos livros digitais.  

Mais recentemente, com o sucesso dos tablets e do Ipad da Apple, que têm vários 

propósitos – contrariamente aos dispositivos de leitura digital –, e que também funcionam 

bem como aparelho de leitura, os livros digitais foram ganhando mais leitores (Beja, 

2011). 

No entanto, a venda de livros digitais, atualmente, ainda “não é considerada uma 

alternativa de negócio” para as livrarias independentes, “embora tenham consciência da 

crescente importância no setor” (Beja et al., 2014). 

O “público que é supostamente o ideal para o mercado digital, ainda não aceita a 

leitura de livros em equipamentos electrónicos apesar de já ler frequentemente por 

necessidade trechos de livros e artigos na internet” (Botelho & Scaramuzza, 2014). 

“Apesar de o livro ainda ser um objecto difícil de se desmaterializar e de os livros 

em papel não serem substituíveis”, existem algumas situações “que apontam no sentido 

de se adquirir mais depressa um e-book do que um livro físico.” A tendência começa a 

centrar-se na produção do “livro numa lógica multimédia”, isto é, a publicação de um 

livro físico começa a ser acompanhada pela publicação do mesmo livro em formato digital 

(Faustino, 2012).  

Tal como mencionado, o comércio electrónico e os livros digitais constituem-se 

como desafios para as livrarias. “Mas o comércio eletrónico” e os e-books também se 

constituem “um instrumento de que os livreiros” se poderão socorrer para aumentar as 

suas vendas e potenciar o seu negócio (Beja et al., 2014). 

São “infinitas as oportunidades que as novas tecnologias podem gerar para criar 

novas formas de chegar aos leitores” (Faustino, 2012). 

A Internet é uma possibilitadora da mudança da atividade livreira. A venda de 

livros, impressos ou digitais, online é uma forma de alcançar um maior público. Por 

exemplo, se a Livraria Lello vendesse livros online, poderia fidelizar clientes não só 

portugueses, como também estrangeiros, que poderiam comprar livros da livraria mais 

bonita do mundo a partir de qualquer ponto do planeta. 
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1.6. A crise económica de 2011 

Portugal viveu um período de crise económica profunda de 2010 a 2014, o que 

acabou por afetar as indústrias portuguesas, incluindo a indústria do livro.   

A concentração livreira nas grandes superfícies e cadeias de livrarias, as evoluções 

tecnológicas – a Internet, o comércio eletrónico e os livros digitais –, e a crise económica 

tiveram “efeitos que incluem falências e encerramentos, em todo o caso diminuição do 

número de livrarias” (Beja et al., 2014). 

Até aos anos 80 do século passado, em Portugal, havia uma tendência para o 

aumento de leitores e consumidores de livros no formato impresso. 

Contudo, a partir de 2007, houve “uma inversão dessa tendência e da diminuição 

da participação cultural nos vários domínios” em toda a Europa, um “recuo que é 

particularmente notório em Portugal, com destaque, justamente, para a leitura de livros” 

(Beja et al., 2014). 

Numa conjuntura de crise económica mudaram-se os hábitos de consumo da 

sociedade portuguesa e mudaram-se as estratégias das empresas, com novos descontos e 

campanhas promocionais para atrair clientes. 

 

1.7.  As estratégias das grandes superfícies 

“Numa conjuntura de crise económica e de mutações devido ao digital multiplicam-

se as estratégias concorrenciais” das grandes superfícies e das cadeias de livrarias. 

Criaram-se os cartões de desconto, “de que a FNAC foi pioneira desde que se instalou em 

Portugal em 1998”, criaram-se campanhas promocionais “com redução do preço de venda 

ao público […] que são suscetíveis de não cumprir o estipulado na Lei do Preço Fixo do 

Livro em vigor desde 1996” (Beja et al., 2014). 

As “margens de comercialização são mais alargadas para as grandes superfícies 

(alimentares e não alimentares) e cadeias de livrarias” do que para as livrarias 

independentes (Beja et al., 2014).  

Os descontos que as editoras e distribuidoras oferecem às grandes superfícies é 

maior do que os que oferecem às livrarias independentes. Sendo esta uma das razões que 
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torna possível as promoções nos livros praticadas pelas grandes superfícies, “com as 

quais” as livrarias independentes “não conseguem concorrer” (Beja et al., 2014). 

E, por não conseguirem dar resposta às estratégias das grandes superfícies, 

inúmeros estabelecimentos têm sido obrigados a encerrar os seus negócios. De acordo 

com o Instituto Nacional de Estatística (2018), o número de estabelecimentos 

especializados no comércio do livro diminuiu de 658 para 635 entre 2015 e 2016. 

As livrarias tradicionais “não têm poder negocial para obter margens que lhes 

permitam praticar descontos e promoções”, e, por isso, não conseguem competir com as 

grandes superfícies (Beja et al., 2014). 

Em novembro de 2013, “mais de vinte livrarias entregaram uma queixa na 

Inspecção-Geral das Actividades Culturais (IGAC) contra as redes FNAC e Bertrand, por 

alegadamente violarem a lei do preço fixo do livro” em campanhas de natal, com 

“descontos que incluem novidades editoriais lançadas há menos de 18 meses” (Lusa, 

2013). 

A queixa foi assinada por “26 pequenas livrarias”, inclusive a Livraria Lello (Lusa, 

2013). 

Este tipo de campanhas de desconto “põem em causa a concorrência saudável e 

prejudicam os pequenos livreiros, as pequenas editoras, os autores, a diversidade cultural” 

(Lusa, 2013). 

Em 2015, a Lei do Preço Fixo do Livro foi revista e alterada, atualizando-se a lei 

sobre as promoções nos livros, proibindo os “descontos superiores a 10% nos livros 

editados ou importados há menos de 18 meses” (Correia, 2015). 

 

1.8. Os hábitos de consumo e hábitos de leitura da sociedade portuguesa 

As promoções praticadas pelas grandes superfícies e pelas cadeias de livrarias têm 

consequências nos hábitos de consumo da sociedade, levando a que os consumidores 

apenas comprem livros em desconto, “hábitos com os quais as livrarias independentes 

não estão em condições de concorrer, que prejudicam o seu negócio e que tendem a 

desvalorizar e a desprestigiar o livro ou a fazer com que as livrarias independentes 

desapareçam” (Beja et al., 2014). 
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Segundo Beja et al (2014), 

Um outro fator de grande relevância para o comércio livreiro, em particular 

para as livrarias independentes, é o dos hábitos de consumo dos portugueses que 

passam sobretudo pelos centros comerciais (primeiras aberturas no início da década 

de 70) e, logo, pelas livrarias neles localizados (…) e pelos supermercados 

(inauguração do primeiro em 1985), em boa medida também localizada em centros 

comerciais. 

Os hábitos de leitura em Portugal também foram sofrendo alterações ao longo do 

tempo devido a um “conjunto complexo de factores”, como a “melhoria das condições 

económicas das famílias, medidas de política educativa e cultural”, por exemplo, “a 

escolarização progressiva e mais prolongada da população, o lançamento da rede de 

bibliotecas públicas […] e escolares”, e a criação do Plano Nacional de Leitura em 2006. 

Para além disso, também foram desenvolvidas “iniciativas públicas e privadas”, com o 

objetivo de “estimular o encontro entre livros e leitores como feiras de livros, debates 

com autores ou comunidades de leitores”. Estes fatores contribuíram “para alargar as 

possibilidades de acesso aos livros, revistas e jornais” (Carvalho et al., 2007).  

No entanto, “continua a haver quem considera a leitura em Portugal uma batalha 

social perdida”, devido à existência da “televisão, à facilidade no acesso à Internet” ou 

devido aos “jogos de computador que, não exigindo esforço, nem concentração, 

funcionam como inibidores do desenvolvimento pessoal” (Carvalho et al., 2007).  

Atualmente, existe uma maior dificuldade por parte do livro em captar a atenção 

dos consumidores de conteúdos, uma vez que existe uma infinita possibilidade de opções 

mais atrativas – diversos canais de televisão, websites, revistas, rádio, redes sociais, 

incluindo outros tipos de atividades de lazer. 

As práticas e hábitos de leitura mudam de geração em geração, todavia nada 

evidencia a diminuição da importância do livro numa era digital (Faustino, 2013).  

Apesar do desafio que se constituem as novas tecnologias, também se acabou por 

perceber que essas novas tecnologias, que antes afastavam a sociedade da leitura, 

poderiam ser na verdade “potenciais aliados” (Carvalho et al., 2007).  

Segundo uma investigação desenvolvida no âmbito do estudo da Leitura em 

Portugal, o perfil dos leitores de livros “é acentuadamente feminizado (64% das mulheres 
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afirmam ler livros contra 49% dos homens)”, jovem, “escolarizado”, “um perfil em que 

os estudantes se destacam” (Carvalho et al., 2007).  

Um outro “dado interessante advém do […] número de livros lidos durante um 

ano”, que “revelam um predomínio dos pequenos leitores, sendo que a maioria […] lê 2 

a 5 livros por ano” (Carvalho et al., 2007).  

Segundo um outro estudo, levado a cabo pela Associação Portuguesa de Editores e 

Livreiros (APEL), a “maioria dos inquiridos afirmou ler por gosto (72,4%), 22% por 

motivos profissionais e 19% por motivos escolares” (APEL, 2005). 

Ainda de acordo com o estudo da APEL, “quando questionados se costumam 

comprar livros, 89,55% dos inquiridos responderam afirmativamente”. “Verificou-se que 

27,5% do total das pessoas inquiridas compram entre 3 a 5 livros por ano, 24,6% 

compram 1 a 2 livros e 19,8% entre 6 a 10 livros” (APEL, 2005).   

As famílias europeias destinam 26% do seu orçamento cultural para livros e jornais, 

sendo o segundo maior gasto cultural, depois da categoria Equipamento (29%), que inclui 

material de som, material de fotografia, etc. (Eurostat, 2018). 

Em Portugal, o maior gasto cultural dos portugueses é com livros e jornais, 

traduzindo-se numa percentagem de quase 40% (Eurostat, 2018). 

Através do estudo da APEL, verificou-se que os “portugueses compram os seus 

livros maioritariamente nas livrarias/tabacarias (66%)”, ou seja, em cadeias de livrarias. 

Em segundo lugar, “28,6% indicaram comprar livros em híper e supermercados, 19,3% 

em feiras do livro e 8,6% na Internet” (APEL, 2005). 

Os reduzidos clientes das livrarias independentes, comparado com os das restantes 

superfícies, demonstram ser “regulares, fiéis, conhecidos, correspondendo a uma oferta 

de nicho, cultos ou que gostam de ler” (Beja et al., 2014). 

A “existência de clientes turistas e estrangeiros” e a existência de clientes que 

compram pela internet também é uma realidade para algumas livrarias, o que pode 

complicar a fidelização de clientes (Beja et al., 2014). 

 

1.9. O preço do livro 

Em Portugal, o preço do livro “é elevado em relação ao poder de compra dos 
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portugueses”, o que, aliado a outros fatores já referidos, leva a sociedade portuguesa a 

“comprar em menor quantidade” (Beja et al., 2014).  

O reduzido poder de compra dos portugueses é a “razão pela qual os portugueses 

procuram ainda mais os descontos”, acabando por comprar mais em grandes superfícies 

e cadeias de livrarias que conseguem praticar preços que vão ao encontro das capacidades 

financeiras da sociedade portuguesa (Beja et al., 2014).  

As livrarias independentes defendem “a existência de um preço único”, igualando 

estas livrarias e as grandes superfícies, fazendo com que a disparidade de preços não seja 

tão acentuada, levando os consumidores a começarem a escolher o sítio onde compram 

os livros pelo serviço que as livrarias prestam e não pelos preços que praticam (Beja et 

al., 2014).  

 “Uma outra tendência reapareceu com força nos últimos anos: apesar de a ideia 

não ser recente, os livros de bolso vieram trazer uma nova dinâmica ao mercado livreiro” 

(Faustino, 2012). O livro de bolso, por ser mais pequeno, oferece um custo mais reduzido 

do que o livro físico de tamanho normal.  

Quanto ao preço do livro digital, seria de esperar que este fosse deveras menor ao 

do preço do livro impresso, uma vez que “o custo de um livro digital” é “muito menor do 

que o do livro de papel, já que dispensa a impressão e distribuição”. Porém, essa 

“diferença de preço ainda não é grande”. E talvez essa seja uma das razões pelo qual ainda 

não houve uma grande adesão a estes livros em formato digital (Botelho & Scaramuzza, 

2014). 

O maior problema do livro digital é, e continuará a ser, a gratuidade e a contrafação. 

Prevê-se que este problema será cada vez maior, e que cada vez haverá mais plataformas 

onde se publicam livros gratuitos de forma ilegal, tal como acontece na indústria da 

música e do cinema (Beja, 2011). 

“A pirataria ou ato de produzir cópias de produtos sem autorização do proprietário 

dos direitos é muito antiga e apenas vem mudando seu foco”, ou seja, as cópias ilegais 

existem há muito tempo nos livros impressos, mas com o aumento de leitores de livros 

digitais, o foco da pirataria passará também para os livros digitais, pela grande procura 

que têm (Botelho & Scaramuzza, 2014). 
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Capítulo 2 – A Livraria Lello 

A Livraria Lello, para além de um espaço de venda de livros, é um ponto turístico, 

procurado pelos turistas que visitam a cidade do Porto, pela sua beleza arquitetónica e 

pelas críticas extraordinárias que tem recebido de entidades de renome.  

A Livraria Lello é um célebre espaço cultural do Porto, demonstrando ser também 

uma importante promotora da literatura e cultura portuguesa. 

 

2.1. A história e evolução da Livraria Lello 

 

A origem da Livraria Lello leva-nos a 1881, ano em que um dos irmãos Lello, José 

Lello, abriu uma livraria na Rua do Almada, desconhecendo que o edifício imponente, 

como hoje o conhecemos, se encontrava ali perto. 

Em 1894, José Lello e o seu irmão António Lello compraram a famosa Livraria 

Chardron, juntamente com todo o seu espólio. No entanto, entenderam que este negócio 

Figura 1 - Escadaria da Livraria Lello. Fonte: Facebook da Livraria Lello 
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só faria sentido com um edifício majestoso que transmitisse a essência da Livraria Lello, 

e, portanto, decidiram construir um edifício de raiz com uma arquitetura imponente. 

Assim, em 1906 a Livraria Lello é inaugurada no sítio que hoje é visitado por 

milhares de pessoas todos os dias. 

O novo edifício é em estilo neogótico, pensado pelo engenheiro Francisco Xavier 

Esteves que tinha “um gosto particular pela literatura, e essa afinidade com as letras ficou 

para sempre marcada pela construção desta que é uma das livrarias mais emblemáticas 

do mundo” (Livraria Lello, 2018).  

O edifício é especialmente reconhecido por vários ícones, como a fachada, os bustos 

de célebres autores e as representações dos fundadores da Livraria, a famosa escadaria e 

o emblemático vitral. 

A fachada neogótica no exterior do edifício chama à atenção de quem por lá passa, 

pelas suas cores vivas e pelos “painéis simbolistas que representam as figuras da Arte e 

da Ciência, da autoria de José Bielman” (Livraria Lello, 2018). 

No interior da Livraria, encontram-se “um conjunto de baixos-relevos” em estilo 

Eclético e estilo Art Noveau, “onde estão representados os fundadores da livraria, José 

Lello e António Lello”. Além disso, também se encontram os bustos de alguns autores 

portugueses, como Eça de Queirós ou Camilo Castelo Branco (Livraria Lello, 2018). 

No teto da Livraria pode admirar-se um ícone muito conhecido deste edifício, o 

vitral, com “uma estrutura em vidro com 8 metros de comprimento e 3,5 metros de 

largura”, onde se pode ler “Decus in Labore”, o que significa “Dignidade no Trabalho”, 

a regra da casa e da família Lello. A icónica escadaria vermelha é um outro ícone, dos 

mais conhecidos da Livraria Lello, sendo também o mais fotografado pelos visitantes da 

Livraria (Livraria Lello, 2018).  

Nas suas décadas iniciais, a Livraria Lello era considerada uma livraria da alta 

sociedade. No dia da sua inauguração, em 1906, estiveram presentes “figuras políticas de 

relevo, vultos artísticos, destacados burgueses e comerciantes da cidade” (Livraria Lello, 

2019).  

A Livraria era um local de renome em Portugal, quer pelo seu negócio de venda de 

livros, quer pela edição de livros. Era um local procurado por muitas figuras importantes 
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do Porto e do restante país. 

Contudo, com o passar dos anos e devido às mudanças do comércio e do mercado 

livreiro, a Livraria caiu num período de depressão e crise financeira.  

E, foi devido ao seu reconhecimento como uma das livrarias mais bonitas do 

mundo, ao facto de ter começado a receber visitantes curiosos para ver o emblemático 

edifício e devido ao crescimento do turismo na cidade do Porto, bem como à consequência 

disto – a implementação do sistema de vouchers de entrada –, que a Livraria Lello 

conseguiu sobreviver aos seus tempos difíceis e erguer-se novamente. 

Nos últimos anos, o fluxo turístico na cidade do Porto tem crescido 

consideravelmente, o que levou, consequentemente, ao aumento do fluxo de visitantes na 

Livraria Lello. 

Antes de 2015, após ter sido reconhecida como uma das livrarias mais bonitas do 

mundo, a Livraria Lello tinha uma média de cerca de cinco mil visitantes por dia, no 

entanto eram poucos os livros vendidos a estes visitantes. Além disso, o comportamento 

dos mesmos era “selvagem” durante a sua visita, não respeitando a Livraria Lello, os 

livros, os colaboradores, nem os restantes visitantes.  

Isto obrigou a criação de um sistema de vouchers de entrada em 2015, organizando 

as visitas ao edifício. 

O voucher de entrada, cujo valor é de cinco euros, é dedutível em livros. Este 

sistema, para além de organizar as visitas ao edifício e controlar o grande fluxo de 

visitantes, veio gerar, pela primeira vez, uma grande quantidade de vendas de livros, 

transformando o visitante num leitor. 

Após a implementação do sistema de vouchers, a Livraria Lello “passou de nove 

funcionários em 2015 para os atuais 49” a agosto de 2018 (Mandim, 2018). 

O crescente fluxo de visitantes na Livraria Lello também se notou depois da sua 

«nomeação como “a mais bela livraria do mundo” por agentes de informação de elevado 

reconhecimento internacional» (Livraria Lello, 2018). 

 “Focada na sua missão de dar mais a ler a mais leitores, a Livraria Lello procura 

ser um ponto de encontro no Porto e a partir do Porto, para todos os apaixonados por 

literatura” (Livraria Lello, 2018). A implementação dos vouchers possibilitou o restauro 
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do edifício em 2016 e 2017. Uma livraria de encontros entre o Livro e o Leitor teria de 

transmitir através do seu espaço a essência da literatura, mas também a essência da sua 

cidade, o Porto. Assim, a Livraria apresenta-se, agora, como um edifício mais bonito, 

com melhores condições e novos espaços dedicados à literatura – a sala Gemma, o espaço 

Vozes Vivas e o Bosque da Livraria Lello.  

A sala Gemma é destinada ao culto dos livros, onde estão expostas primeiras 

edições, edições assinadas pelos autores, livros raros e livros de luxo. 

A sala Vozes Vivas está situada na cave da Livraria Lello e é um local que se dedica 

“à reflexão e intervenção cultural, onde autores, artistas e amantes da cultura poderão 

dialogar e produzir cultura” (Livraria Lello, 2018). 

O Bosque da Livraria Lello é uma sala dedicada ao público infantil, “um mundo de 

fantasia de contos fantásticos, onde a fada dos livros vem visitar as crianças para lhes 

contar histórias” (Livraria Lello, 2018). 

 

2.2. As áreas de negócio da Livraria Lello 

A Livraria Lello funciona como uma empresa e as várias áreas de negócio em que 

opera são a literatura, o turismo e os Armazéns do Castelo – com merchandising, produtos 

portugueses e a venda dos vouchers de entrada da Livraria Lello 

Como livraria, tem como atividade a venda de livros. Não vende apenas livros em 

português, disponibilizando também livros noutras línguas, como inglês, espanhol, 

francês, russo, entre muitas outras.  

Disponibiliza ainda um serviço personalizado de ajuda ao cliente na Livraria, com 

livreiros que conhecem a Livraria e os livros como “a palma da sua mão”, o que não 

acontece em grandes superfícies ou cadeias de livrarias, não tendo funcionários 

especializados para aconselhar e ajudar o potencial cliente a encontrar o livro certo que 

corresponda aos seus interesses. 

A Livraria tem-se voltado novamente para a edição de livros, desenvolvendo a 

Coleção da Livraria Lello, com livros clássicos e intemporais disponíveis em português, 

inglês, francês e espanhol, editados pela Livraria. A particularidade destes livros é que o 

prefácio de cada livro da coleção é escrito por grandes nomes de diferentes áreas, como 
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música, política ou literatura. 

Uma outra área de negócio e a que gera maior lucro à Livraria é o turismo. Os 

turistas que visitam a cidade do Porto, não resistem à Livraria Lello, pretendendo visitar 

o edifício, saber mais sobre a Livraria e comprar livros. 

Atualmente, a Livraria Lello está a procurar implementar as visitas guiadas 

realizadas pelos próprios funcionários da Livraria. Existem visitas guiadas feitas por guias 

turísticos de outras empresas já há muito tempo, mas as visitas guiadas realizadas pela 

própria Livraria Lello só foram iniciadas este ano. Contudo, esta prática ainda não está a 

ser comunicada ao público, pois está em fase de implementação. 

Por último, em 2016, a Livraria Lello expandiu o seu negócio, tendo adquirido “a 

empresa A. Vale & Cia, Lda., titular dos estabelecimentos que gerem o negócio conhecido 

por” Armazéns do Castelo (Alves, 2016). 

No século XVIII, toda a área que, hoje, rodeia os Armazéns do Castelo e a Livraria 

Lello, tinha sido ocupada pelo Convento de São José e Santa Teresa das Carmelitas 

Descalças. Mais tarde, na altura do Cerco do Porto, que ocorreu entre 1832 e 1833, as 

religiosas carmelitas abandonaram o convento, que “passou para a posse do Estado” 

(Sousa, 2019). 

Este edifício, anteriormente um convento, foi dividido em várias partes e ocupado 

por diversos serviços até à data de hoje – uma estação dos correios, um teatro, um colégio, 

uma secretaria do Ministério Público, uma estação telegráfica e estabelecimentos 

comerciais (Sousa, 2019). 

Hoje em dia, parte desse antigo edifício tem o nome de Armazéns do Castelo, que 

antes de pertencerem ao negócio da Livraria Lello em 2016, eram a “mais luxuosa casa 

de têxtil lar, decoração e vestuário da cidade do Porto” (Alves, 2016). 

A partir de 2016, os Armazéns do Castelo tornaram-se num projeto que contará 

com “produtos portugueses [...], artigos 100% naturais, brinquedos e merchandising 

exclusivo da livraria, entre outros” (Alves, 2016). 

   Além desse funcionamento como loja, os Armazéns do Castelo também albergam 

o check-in da Livraria Lello, onde se adquirem os vouchers de entrada e onde se guardam 

gratuitamente as malas, mochilas e outros objetos dos visitantes. 
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Por último, os Armazéns do Castelo acolhem também um espaço de 

armazenamento de livros, o que permitiu à Livraria Lello fazer do seu antigo armazém 

um novo espaço, criando, então, na sua cave o espaço Vozes Vivas, onde se organizam 

atividades e eventos.  

 

2.3. O público-alvo da Livraria Lello 

O público-alvo da Livraria Lello divide-se em dois. Por um lado, as pessoas que 

visitam a cidade do Porto – os turistas –, que constituem a maioria dos clientes da Livraria 

Lello, ou seja, são os que mais a visitam e acabam por converter o valor do seu voucher 

na compra de um livro.  

Os dados de 2017 da Livraria Lello revelam que 85% dos seus visitantes ao longo 

de todo esse ano eram estrangeiros. As nacionalidades desses visitantes dividem-se em 

mais de 70, isto é, a Livraria é visitada por pessoas provenientes de todos os países do 

mundo (Gomes, 2018).  

Os países que mais se destacam entre os visitantes estrangeiros da Livraria Lello 

são: Espanha, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Polónia, Canadá, Estados Unidos 

da América e Brasil (Livraria Lello, 2018). 

No entanto, os clientes turistas e estrangeiros são considerados clientes esporádicos 

e ocasionais, o que torna mais difícil o processo de fidelização deste género de clientes. 

Por outro lado, os portugueses e os portuenses também constituem outro público-

alvo da Livraria Lello, pois são estes que a Livraria pretende alcançar e fidelizar como 

clientes, tornando-os regulares e fiéis, bem como assíduos nos eventos culturais da 

Livraria. Por isso mesmo, tem procurado uma aproximação a este público através de 

inúmeras iniciativas cativantes e únicas. 

 

2.4. A concorrência  

A Livraria Lello diferencia-se da sua concorrência, por vários fatores, como a 

diversidade do seu público-alvo e o facto de operar em várias áreas de negócio. 

Por ser uma livraria e procurar dedicar-se cada vez mais à venda de livros e à 
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comunicação do seu espaço como um promotor de literatura, os principais concorrentes 

da Livraria Lello são, justamente, os espaços que se dedicam à atividade livreira. 

Logo, este tipo de concorrência vai desde as mais pequenas livrarias independentes 

tradicionais, às grandes cadeias de livrarias, como a Bertrand, às grandes cadeias de 

superfícies com diversos produtos, como a Fnac ou a Worten, ou até aos hipermercados, 

como o Continente. 

A concentração livreira resume-se a um “triângulo das Bermudas”, “entre a Fnac, 

a Bertrand e a Sonae” (Vieira, 2018).   

Outros concorrentes neste ramo de atividade, que têm vindo a ganhar força nos 

últimos anos, são as livrarias online, como a Amazon e a livraria online portuguesa Wook.  

No entanto, a Livraria Lello diferencia-se da restante concorrência pela sua beleza 

arquitetónica, que atrai os turistas do Porto a fazerem uma visita a esta livraria centenária. 

O seu espaço confere um carácter único à Livraria, e por isso, a Livraria Lello tem 

conseguido sobreviver a todos os desafios impostos pelo seu meio envolvente. 

   

2.5. A Livraria Lello como produto turístico 

O fluxo turístico no Porto tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas. 

O mesmo se tem sentido no resto do país, tendo-se comprovado que o turismo é um 

importante motor da economia portuguesa. 

Em 1998, sentiu-se o primeiro forte fluxo de turistas em Portugal, devido à Expo 

98, que se realizou em Lisboa e atraiu a atenção de muitos estrangeiros (Dinis, 2014). 

No entanto, depois disso, o ataque terrorista nos Estados Unidos da América a 11 

de setembro de 2001, em que foram sequestrados vários aviões comerciais, “desencorajou 

muitos turistas a viajar”, pelo medo que a Al-Qaeda incutiu na sociedade com os seus 

atos violentos (Dinis, 2014). 

Três anos mais tarde, aquando o campeonato de futebol “Euro 2004 em Portugal”, 

o número de turistas em Portugal voltou a crescer, sobretudo na capital portuguesa, em 

Lisboa. Desde o Euro 2004, a tendência foi o aumento do número de turistas, tanto em 

Lisboa como no Porto. Contudo, em 2009 houve uma quebra nesse aumento devido à 

crise económica vivida em Portugal, que desencorajou turistas a visitarem o país (Dinis, 
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2014). 

Ainda assim, entre 2004 e 2013, o fluxo turístico em Portugal “registou um aumento 

superior a 2,5 milhões de pessoas, segundo dados do Turismo de Portugal” (Dinis, 2014). 

O maior crescimento turístico no país verificou-se de 2012 para 2013, havendo um 

aumento de “7,6 milhões de turistas anuais para 8,3 milhões”. Nessa altura, o principal 

motivo para o crescimento turístico na cidade do Porto foi a “introdução de rotas ‘low 

cost’ no Aeroporto Francisco Sá Carneiro” (Dinis, 2014). 

Melchior Moreira, ex-Presidente do Turismo do Porto e Norte, afirmou que a região 

do Porto e do Norte de Portugal atingiu, em 2017, um «”número recorde de turistas”, 

ultrapassando os sete milhões de turistas, “fasquia que estava prevista só para 2020”» 

(Matos, 2018a). 

O crescente fluxo turístico na cidade portuense fez-se sentir também na Livraria 

Lello. No entanto, o número de visitantes ainda aumentou mais depois da Livraria se 

tornar alvo de um grande interesse nos últimos tempos, quando foi várias vezes 

distinguida como uma das mais belas livrarias do mundo “por agentes de informação de 

elevado reconhecimento internacional” (Livraria Lello, 2018). 

Em 2008, o jornal britânico The Guardian avaliou a Livraria Lello como a terceira 

livraria mais bonita do mundo (The Guardian, 2008). E em 2012, também o guia de 

viagens Lonely Planet a considerou a terceira mais bonita do mundo (Lonely Planet 

2012). Em 2015, foi a vez da revista Time de distinguir este templo das artes com o 

primeiro lugar no top 15 das livrarias mais bonitas do mundo (TIME, 2015). Nesse 

mesmo ano, a CNN, um canal americano, reforça estas nomeações, distinguindo a 

Livraria Lello como uma das mais bonitas livrarias do mundo (Cha, 2015). 

 

Livraria Lello, Porto, Portugal 

Barter Books, England 

Powerhouse Arena, Brooklyn 

Cafebrería El Péndulo, Mexico City 

Shakespeare and Co., Paris 

Books for Cook, Melbourne 

Bart’s Books, Ojai, CA 
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Dominicanen Bookstore, Maastricht, Holland 

Book Lounge, Cape Town 

El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires 

The Last Bookstore, Los Angeles 

Libreria Acqua Alta, Venice 

Librairie Avant-Garde, Nanjing, China 

The Academic Bookstore, Helsinki, Finland 

Stanfords, London 

Tabela 1 - "World's Coolest Bookstores" (TIME, 2015) 

 

Estas distinções revelaram-se como um ponto fulcral na divulgação mundial da 

Livraria Lello, levando, consequentemente, ao aumento do número de visitantes da 

Livraria. 

Além disso, a Livraria ganhou ainda maior reconhecimento depois de os seus 

visitantes começarem a fazer uma ligação entre a Livraria e os livros do Harry Potter, de 

J. K. Rowling, afirmando até que o edifício e a cidade do Porto teriam servido como 

inspiração para a história. 

De facto, a escritora J. K. Rowling viveu no Porto na década de 90, onde foi 

professora de inglês e onde se apaixonou e casou com um jornalista português (SAPO 

Viagens, 2016). 

Diz-se que a escritora costumava frequentar a Livraria Lello e que se deverá ter 

inspirado em todo o seu ambiente mágico, na escadaria da Livraria e nos trajes 

académicos dos estudantes universitários do Porto para escrever os primeiros capítulos 

da saga do Harry Potter. 

A verdade é que a Livraria Lello não sabe ao certo quando os seus visitantes 

começaram a fazer esta associação, e também é verdade que a escritora nunca desmentiu 

ou confirmou estas afirmações. Assim, o rumor foi-se propagando e, agora, a Livraria 

está muito relacionada com o Harry Potter, tendo abraçado com entusiasmo esta nova 

etapa e tendo aberto as suas portas aos fãs da famosa história, disponibilizando uma área 

no interior da Livraria exclusivamente para esta saga.  

A Livraria Lello recebe com agrado os fãs da saga do Harry Potter, fiéis às histórias 
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e aventuras de Harry. Estes fãs inserem-se dentro do público-alvo da Livraria relacionado 

com o turismo, revelando ser uma oportunidade de alcançar mais pessoas através de 

merchandising e eventos relacionados com esta história do mundo fantástico (Faustino, 

2011). 

Portugal tem vindo a revelar-se um país turístico, pelas suas belas paisagens, pela 

sua gastronomia, pelos seus monumentos e história que ecoam a grandiosidade deste país. 

Contudo, Portugal também se tem constituído como um forte candidato ao Turismo 

Literário – pelas suas magníficas obras e pelos célebres autores portugueses. 

O Turismo Literário é um tipo de turismo que está relacionado com as obras e a 

vida dos autores, ou seja, o Turismo Literário é a visita a lugares mencionados nas obras 

dos autores ou a lugares que, de certa forma, fizeram parte da vida dos autores. (Matos, 

2018b). 

A Livraria Lello tem crescido neste meio, tendo-se tornado um lugar imperdível 

numa rota literária pelo Porto. Não só pela óbvia ligação à saga do Harry Potter e por ter 

sido um local frequentado pela autora J. K. Rowling, mas também por ser uma livraria 

que sempre fez parte da História da Literatura Portuguesa. 

Na inauguração deste espaço literário, a 13 de janeiro de 1906, sentia-se já uma 

forte presença de importantes figuras do mundo literário, como Guerra Junqueiro 

(Livraria Lello, 2019). 

Durante muito tempo, a Livraria Lello também se dedicou à edição de livros – tendo 

recuperado esta área de negócio recentemente –, com a publicação das primeiras edições 

das obras de Eça de Queirós e de Camilo Castelo Branco (Livraria Lello, 2019). 

Através da sala Gemma, a Livraria torna-se, mais uma vez, uma forte candidata ao 

Turismo Literário no Porto e em Portugal, por ter na sua posse livros raros e primeiras 

edições de obras icónicas. 

Além disso, afirma-se como uma “livraria de encontros entre o Livro e o Leitor”, 

proporcionando inúmeros eventos, como apresentações de livros, que contam com a 

presença de autores portugueses, podendo ser mais uma forma de integrar uma rota 

literária, devido ao seu programa cultural interessante e diversificado (Livraria Lello, 

2018). 
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Todos estes fatores conferiram à Livraria o panorama ideal para o seu sucesso atual.  

Em 2014, a Livraria Lello obteve um volume de vendas no valor de 1 milhão e 16 

mil euros. No ano seguinte, após a implementação do sistema de vouchers de entrada, a 

Livraria aumentou esse valor para 1 milhão e 993 mil euros.  

Em 2016, no ano em que a Livraria tomou conta do negócio dos Armazéns do 

Castelo, o volume de vendas ultrapassou o valor de 4 milhões e 500 mil euros. (Informa 

D&B, 2019) 

Os dados de 2017 revelam que a Livraria Lello foi visitada por mais de 1 milhão e 

200 visitantes durante esse mesmo ano (Jornal de Notícias, 2018). 

Durante um ano, a Livraria chega a vender cerca de 300 mil livros (Time Out, 

2017). 

Em 2017, a Livraria obteve um volume de vendas no valor de 6 milhões e 352 mil 

euros, um valor que aumentou consideravelmente face ao ano anterior – 2016. (Informa 

D&B, 2019) 

Em julho de 2018, a Livraria Lello recebeu mais de “120 mil pessoas, o que dá uma 

média de quatro mil por dia” e vendeu “mais de 1200 livros por dia”. Os livros mais 

vendidos entre os visitantes da Livraria são as obras nacionais, seja em português ou 

noutras línguas, o que faz da Livraria Lello “o maior exportador cultural do país” 

(Mandim, 2018).  

Ainda assim, a percentagem de visitantes que sai da Livraria sem um livro é de 50% 

(Mandim, 2018). 

 

2.6. Uma tentativa de aproximação dos portugueses 

A Livraria Lello é visitada, todos os dias, por milhares de pessoas de todo o mundo, 

afirmando-se como um espaço centenário que vive em perfeita sintonia com o seu tempo, 

“estando mais viva, mais habitada e mais dinâmica do que nunca” (Livraria Lello, 2018). 

A Livraria apresenta-se como uma importantíssima embaixadora da cultura 

portuguesa, divulgando e exportando a literatura portuguesa para o resto do mundo. 

Numa tentativa de se aproximar dos portugueses, sobretudo dos habitantes da 

cidade do Porto, a Livraria tomou uma série de iniciativas que visavam, para além dessa 
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aproximação, tornar os portugueses em consumidores assíduos de literatura e cultura e 

clientes regulares e fiéis à Livraria Lello. 

Na mesma altura em que foram implementados os vouchers de entrada, a Livraria 

criou também o cartão Amigo, destinado aos portugueses que gostam de ler livros e que 

querem frequentar regularmente a Livraria Lello. 

O cartão confere um acesso prioritário à Livraria, sem ter de esperar em filas e sem 

ser necessário a aquisição do voucher de entrada. Além disso, o cartão também confere 

um serviço de atendimento personalizado com um livreiro que acompanha e aconselha o 

cliente, de acordo com os seus gostos literários. 

O cartão Amigo tem a validade de um ano e está disponível em duas versões, sendo 

uma delas o cartão pessoal, que poderá ser usado pelo seu detentor e um acompanhante, 

pelo valor de 30€. A outra versão é o cartão família, que poderá ser usado por dois adultos 

e dois menores, pelo valor de 40€.  

Após a compra dos cartões, o valor gasto nessa compra é dedutível em livros. 

A pensar também nos seus visitantes portugueses, a Livraria criou o blogue Porto 

by Livraria Lello, com o objetivo de mostrar os melhores sítios – restaurantes, cafés, 

miradouros, jardins, museus, etc. –, e as melhores atividades da cidade do Porto.  O blogue 

tem também como objetivo aproximar a Livraria da cidade portuense, demonstrando que 

apesar de se ter tornado uma atração turística, não esqueceu as suas raízes. 

Ainda numa tentativa de aproximação, a Livraria Lello tem procurado elaborar uma 

agenda mais atrativa, com eventos interessantes que atraiam mais portugueses a este ex-

libris do Porto.  

Devido a esta grande responsabilidade e papel que a Livraria Lello desempenha na 

divulgação da literatura portuguesa, a sua agenda cultural tem-se tornado cada vez mais 

intensa, dinâmica e única, transformando a Livraria num palco de tertúlias e espetáculos. 

A Livraria recebe regularmente apresentações de novos livros com conversas 

abertas ou concertos falados e sessões de autógrafos, tendo já recebido importantes nomes 

como Miguel Araújo, Adriana Calcanhoto e Richard Zimler, entre muitos outros. 

Ainda como divulgadora de cultura, não só portuguesa, mas também do resto do 

mundo, a Livraria Lello organiza e recebe exposições temporárias, tendo recebido 
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temporariamente a exposição de Joan Miró, com treze livros que o artista compôs em 

conjunto com vários poetas, e tendo organizado uma outra exposição do livro “O 

Principezinho” de Antoine de Saint-Exupéry, com duas primeiras edições do livro e um 

painel pintado à mão pelos colaboradores da Livraria.  

A Livraria também abre as suas portas ao Fado, com o programa Quintas Feiras de 

Fado. Recentemente, a escritora Maria do Rosário Pedreira celebrou a Livraria Lello e a 

sua história com o Fado da Livraria Lello. 

Além disso, a Livraria procura desenvolver campanhas que atraiam a atenção, mas 

que também provoquem emoções nos seus visitantes. Em dezembro de 2018, foi criada a 

campanha Cartas de Abrigo com o objetivo de dar algumas palavras de conforto nas 

épocas festivas aos sem-abrigo através de cartas escritas pelos portugueses que visitavam 

a Livraria Lello. 

A Livraria Lello, para além de uma das livrarias mais bonitas do mundo, é um 

espaço culturalmente enriquecedor, é o ponto de encontro de todos os visitantes com a 

cultura e a literatura. 
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Capítulo 3 – O Estudo de Caso 

 

3.1. A Metodologia 

O estudo de caso abordado no presente relatório tem como objeto de estudo a 

análise de notícias relacionadas com a Livraria Lello, procurando fazer uma comparação 

entre as notícias recolhidas de meios de comunicação nacionais e internacionais – jornais, 

revistas e televisão.  

A temática do estudo de caso surgiu no âmbito de uma dificuldade comunicacional 

da Livraria, que pretende ser considerada como um espaço cultural e literário, onde se 

podem comprar livros e enriquecer o nosso conhecimento, e não apenas como um espaço 

belo e turístico. 

Para além dessa análise, a principal questão a ser respondida nas conclusões do 

estudo de caso é a seguinte questão: “De que forma é percecionada a Livraria Lello pelos 

meios de comunicação?”. Na conclusão deste estudo de caso pretendo saber se a Livraria 

Lello é percecionada pelos meios de comunicação nacionais e internacionais como mais 

que um espaço turístico, ou seja, como um espaço cultural e um espaço livreiro, onde se 

podem comprar livros. 

Numa primeira fase foi decidido qual o período de tempo da amostra – do dia 1 de 

dezembro de 2018 ao dia 13 de janeiro de 2019 –, cuja decisão recaiu no facto de este ser 

um período de grande fluxo turístico na cidade do Porto devido ao Natal e à passagem de 

ano, bem como por ser um período de muitos eventos na Livraria, como campanhas 

natalícias, apresentações de livros, o aniversário da Livraria Lello, etc. 

A escolha dos meios de comunicação nacionais e internacionais para a pesquisa de 

notícias deveu-se ao fluxo de visitantes da Livraria ser maioritariamente estrangeiro e 

deveu-se também ao desejo da Livraria em aumentar o seu fluxo de visitantes 

portugueses. 
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3.2. O Estudo de Caso - A Livraria Lello e os Meios de Comunicação 

No presente estudo de caso foi analisado um total de 60 notícias sobre a Livraria 

Lello durante o período de tempo estabelecido – de 1 de dezembro a 13 de janeiro. 

Após recolhida a amostra de notícias divulgadas durante o período de tempo 

indicado, registou-se a existência de 30 notícias sobre a Livraria Lello enquanto espaço 

turístico, ou seja, 50% do total de notícias analisadas. E verificou-se também a existência 

de 30 notícias sobre a Livraria enquanto espaço cultural e livreiro, isto é, 50% do total de 

notícias analisadas. 

Para proceder à análise da amostra recolhida, foram selecionados parâmetros de 

análise – tema, género jornalístico e país de origem. 

 

3.2.1. Os Resultados 

 

Das 60 notícias analisadas neste estudo de caso, concluiu-se que o tema mais 

abordado estava relacionado com os eventos da Livraria Lello, constituindo 50% do total 

32%

50%

13%

5%

Tema

Turismo Eventos Negócio da Livraria Lello Harry Potter

Gráfico 1 - Os temas das notícias 
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dessas notícias. 

As notícias relacionadas com o turismo ocupam o segundo lugar nos temas 

abordados, com 32%, ou seja, 19 notícias de um total de 60 notícias analisadas tinham 

este tema, mencionando a Livraria Lello como um ponto turístico obrigatório numa visita 

à cidade do Porto. 

Com 8 notícias ou 13%, outro tema abordado nas notícias analisadas é o “Negócio 

da Livraria Lello”. 

Por último, o tema “Harry Potter” também surgiu em 3 notícias das 60 analisadas, 

o equivalente a 5%. 

Contudo, algumas destas categorias temáticas dividem-se em subtemas. 

As 30 notícias sobre o tema “Eventos” dividem-se em “Apresentação de um livro” 

e “Aniversário da Livraria Lello”. 

 

 

Dessas 30 notícias, 19 delas ou 63% pertencem ao subtema “Aniversário da Livraria 

37%

63%

Tema "Eventos"

Apresentação de um livro

Aniversário da Livraria Lello

Gráfico 2 - O tema "Eventos” 
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Lello”, abordando o programa de atividades da Livraria para o dia 13 de janeiro de 2019, 

abordando a divulgação de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) de uma primeira 

edição de “Os Lusíadas”, de “Harry Potter e a Pedra Filosofal” e da “Gazeta de 

Restauração”, e abordando ainda o lançamento das exposições de Fado nas instalações da 

Livraria nesse mesmo dia, a 13 de janeiro. 

As restantes 11 notícias (37%) pertencem ao subtema “Apresentação de um livro”, 

abordando o lançamento do livro do Maniche, “#Maniche18”, e abordando também o 

lançamento do livro “Portuguese Shoes: 10 anos da indústria mais sexy da Europa” da 

APICCAPS, no mesmo dia em que foi anunciada uma parceria entre a Livraria Lello e a 

APICCAPS, em que uma das primeiras mudanças estabelecidas por este acordo foi a de 

calçar todos os funcionários da Livraria com calçado da marca portuguesa Nobrand. 

Apesar de 50% do número total das notícias analisadas estar ligado à categoria 

“Eventos”, verificou-se que durante o período de tempo em análise não existe uma grande 

diversificação de temas, sendo sempre os mesmos eventos a serem abordados na amostra 

de notícias recolhida. 

Quanto aos temas relacionados com eventos, concluiu-se que os que são 

efetivamente divulgados pela imprensa são aqueles com maior importância, sobretudo 

devido à presença de convidados influentes e não tanto pelo evento em si. 

O aniversário da Livraria Lello foi divulgado em massa pela imprensa portuguesa, 

pois é um evento que marca, todos os anos, pela sua programação interessante e 

diversificada, pelo número de pessoas que atrai todos os anos e, claro, também pela 

presença de muitos convidados influentes.  

Ainda que, aparentemente, só existam 3 notícias que abordam o tema “Harry 

Potter”, a verdade é que muitas outras notícias analisadas durante o estudo de caso 

também relacionavam outros temas com a famosa saga do Harry Potter. 

Por exemplo, das 19 notícias sobre “Turismo”, 12 delas mencionam a Livraria Lello 

como um ponto turístico na cidade do Porto, não só pela sua beleza arquitetónica, mas 

também por, supostamente, ter servido de inspiração para a criação do mundo mágico do 

Harry Potter. 
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E das 8 notícias que tratam o tema “Negócio da Livraria Lello”, todas explicam que 

a Livraria sobreviveu aos seus tempos difíceis ao implementar o sistema de vouchers de 

entrada com um valor dedutível em livros. Contudo, 6 notícias com esse mesmo tema – 

“Negócio da Livraria Lello” – afirmam que a ligação entre a Livraria e a história do Harry 

Potter também contribuiu para a sua sobrevivência, devido ao grande número de fãs da 

saga que procura o espaço livreiro para turismo literário. 

 

 

Relativamente ao género jornalístico das notícias analisadas, concluiu-se que o 

género mais utilizado de entre a amostra recolhida é a notícia (45%), que está ligada 

maioritariamente a temas relacionados com os eventos da Livraria Lello. 

A notícia é um género jornalístico que informa, sendo normalmente constituída por 

um pequeno texto escrito numa linguagem simples e direta. 

Este género jornalístico foi o mais utilizado no período de tempo em análise para a 

divulgação de eventos que decorreram na Livraria Lello, informando os leitores da data 

e horas do evento, bem como o que iria acontecer nesse evento. 

45%

28%

23%

2% 2%

Género Jornalístico

Notícia

Reportagem

Crónica

Artigo de opinião

Entrevista

Gráfico 3 - Os géneros jornalísticos das notícias 
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O segundo género jornalístico mais utilizado durante o período de tempo da amostra 

recolhida foi a reportagem, constituindo 28% do número total. 

A reportagem é um género que tem como objetivo informar o leitor sobre um 

determinado tema de forma aprofundada, podendo recorrer a elementos de outros géneros 

jornalísticos, como a entrevista ou a opinião. 

Este género jornalístico foi utilizado na amostra de notícias recolhida, sobretudo, 

para tratar temas relacionados com os eventos da Livraria Lello. Todavia, a reportagem 

não informava o leitor apenas sobre quando ou o que iria acontecer no evento. Para além 

disso, explicava a razão de certos acontecimentos durante o evento e utilizava elementos 

de outros géneros jornalísticos, nomeadamente a entrevista, quer para divulgar mais 

informações sobre o lançamento de um livro e sobre o seu autor, quer para divulgar, por 

exemplo, a presença de figuras respeitadas e célebres no aniversário da Livraria Lello. 

De um total de 60 notícias analisadas, 14 notícias ou 23% correspondiam ao género 

jornalístico “Crónica”. 

A crónica consiste num texto criativo, de leitura fácil, que pode abordar diversos 

temas. 

Neste caso, as crónicas abordam unicamente dois temas, o turismo típico – o de 

visitar museus, jardins, a Livraria Lello, etc. –, ou o turismo literário da saga do Harry 

Potter – em que o interesse do turista reincide sobre espaços intimamente vinculados ao 

livro e à autora.  

Existem ainda dois outros géneros jornalísticos verificados nos resultados das 

notícias analisadas, o artigo de opinião e a entrevista. 

O artigo de opinião é um texto de carácter opinativo, no qual o autor manifesta o 

seu ponto de vista quanto a um determinado tema.  

No único artigo de opinião1 observado na amostra recolhida, o autor brasileiro 

exprime a sua opinião relativamente ao turismo das duas grandes cidades de Portugal – o 

Porto e Lisboa. Manifesta ainda a sua opinião face à cidade portuense e ao que de melhor 

 
1 Disponível em https://www.cartacapital.com.br/cultura/portugal-sem-ostentacao/ 
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tem para oferecer, como por exemplo a Livraria Lello. 

A entrevista assumiu somente 2% do total de notícias examinadas. 

A entrevista pode ser incorporada numa notícia ou numa reportagem, ou pode ser 

apresentada de forma isolada. Contudo, para ser considerada como género jornalístico 

deve ser divulgada isoladamente com um formato de pergunta e resposta. 

Na amostra recolhida, verificou-se apenas uma entrevista, na qual o entrevistado 

era um editor alemão, Daniel Kampa. No decorrer da entrevista, o entrevistador interroga 

o editor sobre qual seria a livraria que considerava mais bonita, ao que respondeu que 

seria a Livraria Lello. No entanto, Daniel Kampa afirma que a sua beleza condenou a 

Livraria Lello, justificando que esta perdeu a sua alma devido ao excesso de turistas que 

a visitam e devido à implementação do sistema de vouchers de entrada. 

 

 Relativamente aos países de origem das notícias, como se pode constatar no 

Gráfico 4, Portugal é o país que mais notícias divulgou acerca da Livraria Lello, 

constituindo 62% do total de notícias. 
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Os outros países presentes nos resultados constituem os restantes 38% das notícias 

analisadas. Contudo, nenhum desses países tem um destaque significativo no número de 

notícias divulgadas. 

Como é possível observar a partir do Gráfico 4, os países que divulgaram 2 notícias 

sobre a Livraria durante o período de tempo da amostra recolhida foram o Reino Unido, 

o Brasil e a Alemanha. 

Os restantes países, como os Estados Unidos da América, a França, a Espanha, etc., 

apenas divulgaram 1 notícia relacionada com a Livraria Lello. 

É também importante referir e perceber que dos 21 países presentes nos resultados 

do gráfico, 9 deles fazem parte da Europa. Ou seja, 47 notícias (78%) do total de 60 

notícias analisadas no presente estudo de caso, pertencem a países europeus. 

Pode deduzir-se que isso talvez se deva ao crescimento do turismo nacional, ao 

maior interesse dos portugueses e da imprensa portuguesa pela cultura, e à proximidade 

entre Portugal e os restantes países europeus, facilitando as viagens à cidade portuense e, 
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consequentemente, a visita à Livraria Lello. 

A partir do Gráfico 5, é possível verificar e concluir que existem temas comuns a 

todos os países de origem das notícias. No entanto, existe um tema que apenas é 

comunicado pela imprensa nacional – os eventos organizados na Livraria Lello. 

A decisão da Livraria divulgar este tipo de noticias somente junto da imprensa 

portuguesa tem um propósito, o de atrair o povo lusitano a este espaço livreiro, uma vez 

que uma das preocupações da Livraria Lello é a de ser vista, pelos portuenses e os 

portugueses, como mais do que apenas um espaço turístico bonito, mas também como um 

espaço onde podem ser comprados livros e onde se pode enriquecer a cultura através da 

participação em eventos (apresentações de livros, concertos, teatros, etc.). 

Apesar da Livraria Lello ser divulgada como um espaço cultural em Portugal, o 

mesmo não acontece na imprensa estrangeira. Contudo, essa prática deveria ser alterada, 

e a Livraria deveria procurar transmitir a sua verdadeira essência à imprensa estrangeira, 

para que os turistas procurassem a Livraria não só pela sua beleza e fama, mas também 

pela sua oferta de livros, pela excelência do seu serviço de atendimento e especialização 

dos funcionários livreiros. 

Das 37 notícias de origem portuguesa, 30 estão relacionadas com o tema “Eventos”, 

seja com o subtema da apresentação de livros ou do aniversário da Livraria Lello.  

Ainda na imprensa nacional, apenas 7 notícias de origem portuguesa apresentam a 

Livraria Lello como um espaço turístico, sendo que 4 dessas notícias associam o turismo 

da Livraria à famosa saga do Harry Potter, 2 notícias retratam a Livraria como um local 

obrigatório a visitar no Porto e 1 notícia aborda a evolução do negócio da Livraria Lello, 

explicando que essa evolução se deveu, sobretudo, ao aumento de visitantes na Livraria. 

Só uma notícia de origem portuguesa está relacionada com o negócio da Livraria 

Lello, mencionando a implementação do sistema de vouchers de entrada como método 

de sobrevivência deste espaço livreiro. 

Ou seja, Portugal divulga maioritariamente a Livraria como espaço cultural e 

livreiro, e não como espaço turístico. 
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No entanto, os restantes países consideram a Livraria Lello como um espaço 

turístico ou um espaço de turismo literário associado à história do Harry Potter e da sua 

autora J. K. Rowling. Isto é, estes países consideram que a Livraria é uma atração turística 

do Porto, e não um espaço de comércio de livros. 

Existe ainda uma minoria de 2 notícias de origem alemã e irlandesa que abordam o 

tema “Turismo” de forma negativa, expondo que o excesso de visitantes está a destruir a 

essência da Livraria Lello. 

 

3.3. Conclusão do Estudo de Caso 

A pergunta inicial – “De que forma é percecionada a Livraria Lello pelos meios de 

comunicação?” – levou-me à procura de respostas. 

A análise das notícias levada a cabo no presente estudo de caso revelou que os 

meios de comunicação portugueses e os meios de comunicação estrangeiros não 

percecionam a Livraria da mesma forma. 

Os resultados da análise revelaram que a Livraria Lello é entendida como um 

espaço cultural pelos meios de comunicação nacionais, que divulgaram repetidamente, 

durante o mês de dezembro e o mês de janeiro, os eventos que tiveram lugar na Livraria 

nesse período. 

É importante referir que o aniversário da Livraria Lello foi o evento mais 

comunicado neste período de tempo e o único evento comunicado durante os primeiros 

13 dias de janeiro, devido à sua importância e devido ao que esse evento representa. 

Todos os anos, o aniversário da Livraria Lello é um marco importante na cidade do 

Porto. Esta data representa a história da cidade e a história do mercado livreiro. É o dia 

em que a Livraria celebra a sua criação e a sua evolução. É um evento de que a Livraria 

se orgulha e, por isso, procura divulgá-lo junto da imprensa portuguesa. 

Os resultados da análise também revelaram que a Livraria Lello é entendida pelos 

meios de comunicação internacionais como um espaço turístico, uma atração da cidade 
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do Porto. 

A imprensa internacional divulga, sobretudo, notícias sobre a Livraria enquanto 

espaço turístico de uma beleza arquitetónica que vale a pena visitar. 

De forma a que os meios de comunicação estrangeiros modificassem a sua opinião 

quanto à Livraria Lello, sugeria duas mudanças de estratégia.  

A Livraria Lello pretende alcançar o público português com os seus eventos, para 

que estes se fidelizem enquanto clientes. Mas os seus eventos poderiam ser igualmente 

interessantes para um público estrangeiro, que identifica a Livraria apenas como atração 

turística. 

Neste sentido, penso que seria uma mais valia se a Livraria organizasse 

ocasionalmente eventos em inglês para abranger outro público – os turistas –, 

comprovando a existência do carácter cultural deste espaço junto dos visitantes 

estrangeiros. 

Além disso, e tendo em conta os países de origem que mais se destacam entre os 

visitantes – Espanha, Alemanha, Itália, Reino Unido, França, Polónia, Holanda, EUA, 

Brasil, China, Japão e Coreia do Sul –, a Livraria Lello deveria ponderar alcançar a 

imprensa destes países, divulgando-se não só como um espaço turístico, mas também 

como um espaço cultural e livreiro. 

Relativamente à Livraria enquanto espaço livreiro, não existem notícias que 

revelem a verdadeira essência deste espaço centenário. A imprensa foca-se noutros 

aspetos da Livraria Lello que vendem melhor – a sua beleza, a sua relação com a história 

do Harry Potter e os eventos que organiza. 
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Capítulo 4 – O Estágio Curricular na Livraria Lello 

 

4.1. A Cronologia 

O estágio curricular no Departamento de Marketing da Livraria Lello surgiu no 

âmbito da área de especialização de Cultura e Ciência, do Mestrado de Ciências da 

Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

O estágio teve a duração de quatro meses, período compreendido entre 24 de 

setembro de 2018 e 18 de janeiro de 2019. 

O estágio curricular prolongou-se até janeiro, de modo a poder estar presente na 

altura do aniversário da Livraria Lello – a 13 de janeiro – e poder participar na celebração 

dos 113 anos da Livraria. 

O estágio e o relatório foram orientados pelo professor Paulo Faustino. A escolha 

de orientador recaiu no facto de eu ter desenvolvido um breve estudo de caso sobre a 

Livraria Lello, no contexto da unidade curricular de Marketing Cultural lecionada por 

este professor, que se mostrou interessado nesta instituição cultural e no trabalho 

desenvolvido na sua unidade curricular. 

O plano de estágio acordado com a minha anterior orientadora da Livraria Lello, 

que saiu desta instituição na minha primeira semana de estágio, englobava as seguintes 

categorias de tarefas:  

o Apoio na vertente da comunicação cultural;  

o Acompanhamento de ações de relações públicas junto de entidades de 

turismo, com as embaixadas e consulados;  

o Articulação com embaixadas e consulados para a organização de eventos; 

o Gestão de redes sociais.   
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4.2. O Estágio Curricular 

Ao longo do estágio curricular desenvolvi inúmeras tarefas, algumas da área de 
comunicação e do marketing, e outras de apoio a outras áreas. 

Algumas tarefas desenvolvidas não foram totalmente ao encontro do plano de 
estágio, o que se deveu, sobretudo, à mudança de orientador da instituição no início do 
meu estágio curricular e também ao aparecimento de novas necessidades no dia-a-dia da 
Livraria. 

De modo geral, as tarefas centraram-se na criação de conteúdo cultural, na criação 
de conteúdo para o blogue da Livraria Lello, e no apoio na organização de eventos. 

A primeira tarefa desenvolvida no estágio insere-se, precisamente, na criação de 
conteúdo, tendo escrito e traduzido os textos para o website da Livraria Lello, para 
atualizar esta plataforma e inovar o conteúdo online da Livraria. 

Ainda neste âmbito, elaborei, por exemplo, um texto sobre o livro “O 
Principezinho”, de Antoine de Saint-Exupéry para acompanhar a exposição temporária 
de duas primeiras edições limitadas e assinadas deste livro, cuja inauguração foi em 
outubro, na Livraria Lello.  

Além disso, também dei várias vezes apoio na criação de conteúdos para dias 
celebrados pela Livraria, como o Dia Nacional da Alemanha, o Dia da Implantação da 
República, o Dia das Nações Unidas, entre outros. Este apoio consistia na pesquisa de 
autores ou personalidades importantes e de citações dos mesmos que se enquadrassem 
no dia em questão.  

Ainda como criação de conteúdos, elaborei um texto institucional de apresentação 
da Livraria Lello, explicando o que é esta Livraria, a sua história, descrevendo os novos 
espaços da Livraria e as suas funções, e promovendo a programação cultural da Livraria 
Lello. 

Na área da comunicação, desenvolvi press releases e newsletters, como por 
exemplo, para o evento que decorreu no dia 17 de novembro, em que seriam 
apresentados dois volumes da coleção “Rituais com Máscara”, sobre os costumes festivos 
de Miranda do Douro e de Mogadouro, com a presença de vários grupos tradicionais de 
máscara, dos autores dos livros e dos presidentes das câmaras das duas regiões. 

E também na área de comunicação, elaborei notícias para serem partilhadas e 
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publicadas no website da Livraria Lello e nas suas redes sociais. As duas notícias 
elaboradas eram sobre o escritor António Lobo Antunes, galardoado com o Prémio 
Bottari Lattes Grinzane, e a outra notícia era sobre a morte do escritor Stan Lee a 12 de 
novembro. 

Além disso, ainda na área da comunicação, entrevistei a autora Clara Macedo 
Cabral, na sua mais recente apresentação de um livro – “A Inglesa e o Marialva” – na 
Livraria Lello, a 19 de outubro de 2018.  

Relativamente ao blogue, o Porto by Livraria Lello, este tem como principal intuito 
transmitir aos seus leitores o que é o Porto e o melhor que tem para oferecer – a 
gastronomia, os eventos, as atividades que podem ser feitas na cidade, etc.  

Neste sentido, depois de me ser apresentado o blogue da Livraria, comecei a 
elaborar artigos, quer em português quer em inglês, para serem publicados no Porto by 
Livraria Lello. Desenvolvi artigos sobre o que fazer em dias de chuva, os melhores wine 
bars da cidade, sobre cidades a uma hora de viagem do Porto, sobre a arte dos azulejos 
portugueses, sobre algumas curiosidades da cidade do Porto, entre outros artigos. 

Este blogue possibilitou uma aprendizagem aprofundada sobre métricas 
relacionadas com a gestão de redes sociais, procurando perceber o que pode ou deve ser 
feito para os artigos terem um maior número de visualizações, alcançando mais leitores. 
E, além disso, aprendi a trabalhar com a plataforma do blogue, o Wordpress, de forma a 
conseguir ter alguma independência na hora de publicar artigos no blogue. 

Relativamente ao apoio na organização de eventos, ajudei na elaboração da 
exposição de “O Principezinho”, que foi desenhada e pintada à mão pelos funcionários 
do Departamento de Marketing da Livraria Lello. 

Para dar apoio na organização de eventos, também fiz várias vezes um trabalho de 
follow up após o envio de press releases, newsletters e convites.  

O follow up consistia em acompanhar e dar continuidade aos e-mails enviados, 
procurando perceber o feedback dos recetores – jornalistas e convidados – à informação 
enviada, isto é, se tinham recebido e se iriam estar presentes, e, no caso da imprensa, se 
queriam agendar entrevistas com autores e artistas presentes nos eventos. 

Por exemplo, para o evento de celebração do Dia Mundial do Fado, no dia 27 de 
novembro, que contou com a presença da fadista Patrícia Costa e de tunas académicas, 
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foi levado a cabo um follow up junto da imprensa portuguesa e junto das tunas, neste 
último caso, para as convidar a aparecerem neste evento e a participarem numa atuação 
com a fadista, cantando o Fado da Livraria Lello. 

Como apoio em eventos, também participei na XX edição do Salão Internacional 
do Livro Infantil e Juvenil de Pontevedra, no dia 2 de outubro, em que estive a receber 
os visitantes e convidados no Espaço Vozes Vivas, onde decorreu o evento, explicando 
resumidamente em que consistia, para atrair mais pessoas a presenciarem este evento 
na Livraria Lello. 

No âmbito deste apoio na organização de eventos, procedi a uma atualização das 
bases de dados da Livraria Lello para que fossem enviados corretamente os postais de 
Natal e os convites para o 113º. aniversário da Livraria.  

Apesar de não ser uma função da área de comunicação ou de marketing, o 
Departamento de Marketing da Livraria Lello gere o sistema de som do Espaço Vozes 
Vivas, a sala onde ocorrem os lançamentos de livros e restantes eventos que acontecem 
na Livraria. Desta forma, ensinaram-me a gerir o sistema de som.  

Posto isto, desenvolvi um manual sobre a utilização do sistema de som do Espaço 
Vozes Vivas, para que fosse mais fácil e simples para futuros funcionários 
compreenderem o funcionamento do som desta sala. 

 

4.3. Os Contributos 

A Livraria Lello foi, verdadeiramente, um local de aprendizagem e crescimento, 
onde tive a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos que adquiri ao longo do 
meu percurso académico e onde aprendi o que é trabalhar em equipa. 

Aprendi, tanto com as situações em que me deram a oportunidade de mostrar o 
meu valor, como com as situações em que errei ou com os erros dos outros colegas. 

Estar num ambiente de pressão diária, onde todos se ajudavam mutuamente, 
revelou-se uma experiência rica e importantíssima. Procurei, por isso, absorver o 
máximo deste estágio curricular. 

Por estas razões, esta experiência fez-me crescer tanto a nível profissional, como a 
nível pessoal. 
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Tive a sorte de realizar o estágio curricular na Livraria Lello, um espaço centenário 
e tão conceituado, e de pertencer a uma equipa que acreditou no meu potencial e me 
confiou diferentes tarefas.  

Ao longo do estágio curricular, pude dar apoio ao Departamento de Marketing da 
Livraria Lello através do desenvolvimento de inúmeras tarefas diferentes. Procurei 
sempre esforçar-me ao máximo em cada tarefa. Tentei sempre perceber os meus erros e 
minimizá-los, melhorando a cada erro.   

Foi através da execução de diferentes tarefas, que compreendi que a área  

Durante os meses de estágio, fiz o que estava ao meu alcance para contribuir para 
uma melhor comunicação da Livraria Lello.  

O estágio possibilitou uma maior compreensão da esfera literária, permitiu-me 
conhecer melhor a literatura portuguesa e adquirir um novo interesse por esta área. 

Além disso, o dia-a-dia vivido na Livraria permitiu-me também encarar de forma 
diferente o turismo, percebendo que este potencia a economia local e a economia do país. 
Contudo, é importante apostar no turismo, sem nunca descurar os habitantes da cidade. 
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Considerações Finais 

As questões teóricas que foram abordadas no presente relatório revelaram-se 
essenciais para a compreensão da realidade atual da Livraria Lello. 

A indústria do livro tem sofrido alterações ao longo dos últimos anos, sobretudo 
devido ao aparecimento da internet e das mudanças que isso provocou nos hábitos de 
compra e nos hábitos de leitura da sociedade, e devido à emergência das grandes 
superfícies comerciais e cadeias de livrarias que vieram alterar a comercialização do 
livro, tal como foi explicado detalhadamente nas questões teóricas. 

A Livraria Lello é uma livraria independente. Contudo, a sua situação atual é 
diferente das restantes livrarias independentes tradicionais, que veem o seu negócio 
afetado devido às alterações que ocorreram no mercado livreiro. 

Ao contrário das restantes livrarias independentes, a Livraria Lello assistiu à 
expansão do seu negócio de comércio de livros, pois esta não é apenas mais uma livraria 
tradicional, tendo sido reconhecida também como uma atração turística pela sua beleza 
e como um espaço de eventos culturais. 

A Livraria tem desenvolvido novas estratégias de negócio e de marketing, 
adaptando-se às mudanças (tecnológicas, do mercado do livro e da cidade do Porto) que 
ocorrem à sua volta. 

A Livraria tirou proveito dos seus pontos fortes em favor do seu negócio – como a 
sua beleza arquitetónica, o seu carácter turístico e a sua ligação aos livros do Harry 
Potter. Ou seja, foi desta forma e com a implementação do sistema de vouchers, que a 
Livraria Lello se conseguiu erguer novamente depois de ter enfrentado uns momentos 
difíceis antes de 2015.  

E assim, ao invés do que tem vindo a acontecer às pequenas livrarias do restante 
setor livreiro, a Livraria Lello não se viu obrigada a fechar as portas e encerrar a sua 
atividade. Pelo contrário, o seu negócio e as suas vendas têm aumentado 
significativamente ao longo dos últimos anos. 

A Livraria Lello tem procurado manter-se moderna e adaptar-se aos dias de hoje. 
E, para continuar a evoluir, é essencial que a Livraria usufrua mais ativamente das novas 
tecnologias e dos novos meios de comunicação – as redes sociais –, de forma a conseguir 
expandir o seu negócio a públicos novos e mais jovens, e dar a conhecer os seus eventos 
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e atividades, bem como os novos livros que estão a ser comercializados na Livraria. 

Além disso, poderia ser uma vantagem a adesão da Livraria Lello à venda de livros 
eletrónicos, uma vez que o número de pessoas que utiliza este meio digital para ler está 
em constante crescimento.  

Numa era digital, é cada vez mais difícil o livro competir com as novas tecnologias 
pela atenção do público. E, cabe à Livraria Lello, juntamente com o restante mercado do 
livro, incutir o interesse pela leitura e incentivar a sociedade a adotar hábitos regulares 
de leitura, sensibilizando para os benefícios inerentes a essa prática. 

A Livraria Lello tem vindo a assumir um papel importante no mercado do livro e 
em Portugal, revelando a sua voz poderosa e a sua influência neste setor. A Livraria deve 
procurar utilizar esse ponto a favor das livrarias tradicionais e da evolução do mercado 
livreiro, esforçando-se por alcançar melhores condições, preços mais competitivos e 
maior igualdade entre as grandes superfícies e as pequenas livrarias independentes. 

Ao longo do desenvolvimento do relatório e da análise do estudo de caso, 
compreendi a dualidade que a Livraria vive diariamente entre espaço cultural e livreiro 
e espaço turístico. No entanto, estas particularidades não devem ser consideradas 
opostas ou incompatíveis, pois complementam-se e fazem da Livraria um espaço de 
sucesso. 

De acordo com as palavras da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes 
Godinho, “as receitas do setor aumentaram 45% nos últimos três anos em Portugal, que 
está a conseguir chegar a novos mercados” e, além disso, “o turismo está a mudar [...] em 
Portugal, que deixou de ser um destino meramente de verão e está a ser mais sustentável 
ao longo de todo o ano” (Lusa, 2019). 

Logo, se a tendência será o contínuo crescimento do turismo em Portugal, também 
o Porto, e consequentemente, a Livraria Lello sentirão esse aumento do número de 
turistas. 

Neste sentido, a Livraria Lello continuará a ter uma forte presença de turistas 
estrangeiros no seu espaço centenário. E, por isso, deverá continuar a abraçar esta sua 
particularidade de espaço turístico, promovendo o turismo tradicional e o turismo 
literário na Livraria. 

Contudo, é imprescindível que a Livraria procure aliar cada vez mais o seu carácter 
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turístico ao seu carácter cultural e livreiro, criando novas estratégias, como por exemplo, 
eventos culturais direcionados para o público estrangeiro. 

A Livraria Lello é um espaço centenário que continua a revelar-se, todos os dias, 
como uma livraria atual, que vive em “perfeita sintonia com o seu tempo”, “conseguindo 
manter o seu espírito jovem e irreverente” ao longo dos seus 113 anos de existência 
(Livraria Lello, 2018). 

Atualmente, a “Livraria Lello, para além de uma das livrarias mais belas do mundo, 
é um espaço culturalmente enriquecedor”, é o ponto de “encontro de todos os leitores 
com a cultura e a literatura” (Livraria Lello, 2018).  
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Anexo 1 – Grelha de análise da amostra de notícias recolhida entre 1 de dezembro de 2018 e 13 de janeiro de 2019 
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