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Resumo 
 
Um dos modos de circulação dos livros impressos, especialmente no século XX, foram 
os clubes de assinantes. Os serviços de curadoria e de expedição direta por meio dos 
Correios fizeram sucesso, principalmente depois da II Guerra Mundial, e continuam 
fazendo até hoje. É o que mostra o caso do Leiturinha, um clube de assinantes 
contemporâneo que levanta questões sobre modos de circulação do livro, curadoria, 
formação de leitores e tecnologias digitais que afetaram toda a rede da produção editorial, 
incluindo a distribuição e o consumo. Neste trabalho, após uma visita técnica à sede da 
empresa, na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, analisamos brevemente o clube de 
assinantes Leiturinha, especializado no público infantil.  
 
 
Palavras-chave 
 
Produção Editorial; Leiturinha; Clube de Assinantes; Distribuição. 
 
 
 
Clubes de livros por assinatura 

Clubes de livros por assinatura fazem parte da história de leitura de muitas pessoas. Seja 

nos lares brasileiros, seja em sebos, muitos volumes ainda estampam marcas de clubes de 

de livros cuja adesão era feita por meio de assinaturas com pagamentos mensais ou planos 

específicos. Esses clubes oferecem, em primeira instância, uma “curadoria”4, isto é, uma 

seleção de obras recomendadas por uma equipe especializada, mas também por alguém 

de renome ou um especialista que possa angariar a confiança dos leitores5.  

Thompson (2013) trata desse fenômeno contemporâneo, mostrando e analisando 

casos recentes e já multimidiáticos, tais como o da apresentadora norte-americana Oprah 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Docente do PPG em Estudos de Linguagens do CEFET-MG, linha IV, Edição, Linguagem e Tecnologia. 
anadigitalpro@gmail.com 
3 Mestrando do PPG em Estudos de Linguagens do CEFET-MG, linha IV, Edição, Linguagem e Tecnologia. 
rafercar@gmail.com 
4 Não nos deteremos aqui na questão da curadoria, mas para uma mirada sobre o tema nas artes, ver Obrist (2014). 
5 No Brasil de hoje, um caso passível de análise é também a Tag Experiências Literárias, cujo público-alvo são leitores 
adultos. As estratégias de curadoria e adesão são outras, mas semelhantes. Para conhecer o serviço, ver 
<https://taglivros.com/>. 
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Winfrey, que goza de enorme influência sobre os hábitos de consumo e de leitura entre 

os estadunidenses. Utilizando seu programa de TV, ela praticamente pauta a venda de 

livros no país, sendo assediada por muitas editoras, que obviamente desejam ser lidas e 

recomendas pela apresentadora. O clube de leitura de Winfrey oferece uma “curadoria”, 

recomendando obras e tratando delas em um espaço privilegiado na televisão. Obras por 

ela indicadas são publicadas com “selos” que agregam valor simbólico ao livro, que sai 

em listas de mais vendidos e outros tipos de mecanismo de circulação e legitimação.  

Em moldes mais tradicionais, segundo Milton (2002, p. 17), “Os clubes de livros 

têm enorme importância no mercado livreiro da Europa e da América do Norte. Estima-

se que sejam responsáveis por até 30% do total das vendas de livros. Contudo, devido à 

necessidade de um grande número de sócios para obter êxito, dificilmente subsistem em 

países onde a quantidade de leitores é baixa”. Neste caso, o Brasil provavelmente seria 

um território arriscado para este tipo de empreendimento, o que nem sempre se confirma. 

Os clubes de livros trazem, segundo Milton (2002), vantagens para o leitor: 

oferecem as obras por preços mais baixos em relação às livrarias; fazem a remessa postal, 

o que poupa o leitor de ir até elas (e, de outro ângulo, é importante em áreas distantes de 

livrarias, como infelizmente ocorre muito no Brasil); toma para si o trabalho de 

recomendar títulos mensais, “de tal maneira que os leitores não precisem escolher, pois 

para muitas pessoas a escolha é um tanto desconcertante” (p. 18).  

Essa escolha “desconcertante” pode ser traduzida tanto em termos de uma 

dificuldade de se localizar em um mapa muito amplo de publicações contemporâneas6, 

de saber o que pode ser bom, adequado ou de qualidade, mas também pode significar 

outros argumentos, como falta de tempo do leitor ou uma simples comodidade. São 

argumentos revelados, por exemplo, em pesquisas como a Retratos da Leitura no Brasil 

(FAILLA, 2016). Um serviço de curadoria encontra espaço, portanto, entre aqueles que 

desejam ler e preferem confiar em algum serviço de seleção e envio.  

Anteriormente à Segunda Grande Guerra, clubes em outros países foram bem-

sucedidos. Um deles foi o Left Book Club, com 57 mil sócios (MILTON, 2002). Nos 

anos 1990, Milton (2002) menciona a existência de centenas deles, a maioria relacionados 

com grandes grupos editoriais, isto é, criados ou sustentados por grandes editoras que 

regiam essa relação entre as recomendações, as vendas e o leitor. Hoje em dia, muitos 

                                                 
6 Os “livros demais” de que trata Zaid (2004). 
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desses clubes estão relacionados a nichos ou segmentos de mercado, tais como a ficção 

científica ou a religião, e, por que não considerar, os livros infantis. 

O mercado ligado aos clubes de assinantes teve altos e baixos no decorrer do 

século XX, inclusive no Brasil. Por aqui, o Clube do Livro teve início em 1943 e foi 

extinto em 1998, após uma trajetória bem-sucedida, que envolveu também sua compra 

por grupos editoriais maiores. O Círculo do Livro, nascido em 1973, é uma associação 

entre a editora Abril e o grupo alemão Bertelsmann, um dos maiores do mundo. Por estar 

relacionado a editoras, ele obtinha licenças dos editores para publicar as obras, muitas 

vezes com um projeto gráfico exclusivo.  

A inspiração dos clubes ao redor do mundo, mas especialmente no Brasil, 

parece ter sido o nova-iorquino Book-of-the-month Club, fundando em 1926 por Harry 

Schermann (MILTON, 2002). Nos anos 1930-40, período de ouro da edição e da tradução 

no Brasil, o escritor Monteiro Lobato também entrou para a história editorial brasileira 

por tentar ampliar o mercado e atingir um público maior. Milton (2002) atribui o 

surgimento e o sucesso do Clube do Livro à influência do cinema americano entre os 

brasileiros, que passaram a conhecer e a gostar de narrativas traduzidas. Além disso, “o 

bloqueio naval dos países ocupados pelos nazistas impedia que livros franceses e revistas 

chegassem à América Latina” (MILTON, 2002, p. 11), ensejo para que a indústria 

editorial nacional investisse em si, por meio também de traduções de romances 

estrangeiros para mercados de massa.  

Como já mencionado, o Clube do Livro foi o primeiro do Brasil e começou a 

funcionar em 1943, presidido por Mário Graciotti. Publicava livros mensais a um terço 

do preço de livraria. Em 1973, foi comprado pela editora Revista dos Tribunais, em 

seguida pela Ática. Até que surgiu a concorrente Círculo do Livro, da editora Abril e 

Bertelsmann, que contou com mais de 500 mil sócios em dez anos (MILTON, 2002). O 

discurso de venda do Círculo era o de que os brasileiros formariam uma biblioteca em 

casa, com qualidade, e isso enriqueceria nossa educação e semearia a vontade de comprar 

mais livros. Esse seria um dos fundamentos do progresso do Brasil.  
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Fig. 1: Imagem de dados do Círculo do Livro com licença da Companhia Melhoramentos, que 
compôs, imprimiu e encadernou a obra.  

 

 

 

 

Fonte: Mercado Livre.  

 

Milton (2002) elenca seis modelos de funcionamento de clubes de livros: (a) Um 

catálogo mensal é enviado aos sócios, com livros recomendados para escolha. Os sócios 

podem não comprar nenhum; (b) Um catálogo mensal enviado sem recomendação de 

livros. Havia um número mínimo de livros a serem comprados por ano; (c) Seleções do 

clube são enviadas aos sócios, sem que possa haver a devolução dos livros; (d) Ingresso 

dos sócios mediante uma taxa e recebimento de livros escolhidos pelo clube; e (e) 

Pagamento de taxa de adesão e recebimento de livros à vontade. 

Na atualidade, alguns clubes existem em moldes que misturam os tradicionais 

serviços às novas possibilidades tecnológicas, mas todos muito semelhantes ao 

funcionamento descrito em (c). Neste trabalho, nos determos no clube Leiturinha, sediado 

na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, onde também ocorre um festival literário 

consolidado, o FliPoços7. Vejamos a história desse clube, certamente bem-sucedido por 

aliar a experiência de outros clubes anteriores a recursos tecnológicos e ao contexto 

brasileiro atual, tanto em relação à oferta de um serviço de curadoria para crianças quanto 

no que toca uma oportunidade vislumbrada dentro de uma grave crise político-econômica 

pela qual o Brasil passa desde 2012, que afeta também, duramente, a indústria editorial. 

 

  

                                                 
7 Nossos agradecimentos a Joubert Amaral, editor da editora Gulliver, por proporcionar a visita técnica em que 
conhecemos a casa onde funciona o Leiturinha, assim como sua prestimosa equipe, durante o Festival Literário de 
Poços de Caldas em 2017. 
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Leiturinha8 

 O Leiturinha9 iniciou suas operações em maio de 2014 e teve como sócios os 

engenheiros Guilherme Martins, Luiz Castilho e Rodolfo Reis. Segundo seus fundadores, 

a ideia era resgatar o hábito de as famílias lerem livros para seus filhos. No website do 

clube, declara-se que  

A Leiturinha nasceu da vontade de ajudar as famílias a transformar nossos 
pequenos em grandes leitores. Nós acreditamos que o hábito da leitura é um 
processo que deve ser desenvolvido antes mesmo da primeira infância. 
Acreditamos também que esta é a forma mais saudável e gostosa de reunir a 
família em um completo momento de carinho e dedicação. (LEITURINHA, 
2016, online). 

 

Depois de um investimento inicial de R$ 900 mil, o clube deu início às suas 

atividades e vem apresentando um aumento significativo no número de assinaturas, hoje 

mais de sessenta mil, em mais de 4600 cidades brasileiras. Em 2016, recebeu o aporte 

significativo de uma importante empresa de tecnologia, a Movile10, responsável pela 

plataforma PlayKids, de conteúdo para crianças. Em apenas 3 anos de funcionamento, o 

serviço alcançou cerca de 60 mil assinantes e tem planos ambiciosos para o ano de 2018: 

dobrar esse número. Com uma equipe efetiva que se aproxima de uma centena de 

funcionários, a maioria atuando no marketing e na expedição, talvez isso seja possível. 

Nesse curto período de vida, o clube de livros para crianças já foi case na imprensa e em 

revistas especializadas, o que também traz retorno para sua legitimação (Fig. 2). 

O Leiturinha caracteriza-se por ser um clube de assinaturas de livros infantis, 

fazendo uma curadoria específica para faixas etárias recortadas, que vão dos 0 aos 10 

anos de idade. Uma equipe predominantemente formada por psicólogas – e não 

profissionais das Letras – faz a seleção das obras enviadas pelas editoras11. No início da 

                                                 
8 Ver: <www.leiturinha.com.br>. Acesso em: 28 jun. 2017. 
9 Para matérias jornalísticas, ver: <http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2016/09/clube-de-assinatura-de-
livros-infantis-quer-se-tornar-referencia-em-pocos.html> ou < https://startupi.com.br/2016/09/clube-de-assinatura-de-
livros-infantis-recebe-aporte-de-r3-milhoes/>. Acesso em: 29 jun. 2017.  
10 Ver, por exemplo: <http://exame.abril.com.br/pme/clube-de-livros-infantis-recebe-aporte-de-r-3-mi-da-movile/>. 
Acesso em: 29 jun. 2017. Ou <http://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2016/11/apos-aporte-leiturinha-tenta-
repetir-sucesso-do-playkids.html>   e 
<https://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2016/08/12/estes-engenheiros-vendem-livros-em-
papel-para-criancas-e-faturam-milhoes.htm>. Acesso em: 29 jun. 2017. 
11 Este é um dado que merece investigação: o tipo de curadoria feito por esses clubes fica à mercê dos assinantes de 
maneira tal que uma curadoria mais “ativa” ou a efetiva apresentação de obras de cunho literário pode restar 
comprometida. É uma questão a se pensar, especialmente em relação ao “politicamente correto” e aos gostos de uma 
clientela que acessa diretamente a plataforma, inclusive para reclamar e eventualmente promover “linchamentos 
virtuais”, como se vê em outros casos. O clube de livros A Taba, também dirigido a crianças, parece ter uma 
preocupação com esse aspecto. Ver o site deles em: <https://loja.ataba.com.br/#como-funciona>. Acesso em: 4 de jul. 
2017. Agradecemos ao prof. Pablo Araújo uma conversa sobre isto.  
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operação do clube, não era tão fácil angariar a confiança das grandes editoras, chamando 

a atenção para o processo de compras do Leiturinha. O crescimento da empresa, no 

entanto, dá alguma noção de como o clube se ampliou, certamente por fazer parte de um 

sistema que atravessa uma forte crise.  

 

Fig. 2: Screenshot do site do Leiturinha, onde ficam frases legitimadoras saídas na mídia. 

 
 Fonte: <http://www.leiturinha.com.br/>  

 

 O livro infantil é um dos segmentos mais comprados por meio de editais de 

governo, que, no entanto, estão estagnados desde pelo menos 201312. Sem essas compras, 

a maior parte das editoras passa a se preocupar com outros canais de vendas, o que 

certamente favorece a relação com um clube de assinaturas tal como é o Leiturinha. Em 

2017, já era concorrido conseguir a indicação de uma obra para os assinantes, sendo que 

editoras menores entravam em disputa com grupos editoriais mais consolidados. A 

operação que alimenta o negócio depende de uma parceria com editoras, o que ocorre da 

seguinte forma: as editoras enviam livros para a curadoria do Leiturinha, que seleciona 

as obras. Segue-se então a definição de quantos livros serão comprados para envio e por 

que preço, para cada faixa etária e conforme o plano de assinatura. Esse número pode ser 

muito conveniente para casas editoriais, especialmente as de menor porte. Há ainda a 

                                                 
12 A interrupção das compras governamentais foi divulgada pela imprensa, como se vê, por exemplo, em: 
<https://extra.globo.com/tv-e-lazer/com-menos-compras-do-governo-mercado-de-livros-encolhe-9282920.html> ou 
em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/214230-atrasos-em-compras-de-livros-pelo-governo-amplia-crise-
no-setor.shtml>. Acessados em: 1º jul. 2017. 
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possibilidade de um livro ser selecionado para a plataforma digital ou ainda como 

“exclusividade”. Este último caso ocorre quando o livro ainda não foi impresso, isto é, 

não foi lançado no mercado amplo e pode ser impresso exclusivamente para o clube, 

chegando ao leitor antes de chegar às livrarias, com um selo “exclusividade Leiturinha”13.  

Como vimos, os clubes de assinaturas de livros já existem há muitos anos no 

Brasil, não sendo uma novidade no ramo livreiro ou para o público. No entanto, 

considera-se que o clube com sede em Poços de Caldas seja o primeiro do Brasil dirigido 

ao público infantil (de 0 a 10 anos de idade). Os três sócios da Leiturinha são engenheiros 

e pais. Segundo eles, a intenção era para que o clube fosse um projeto paralelo, já que 

exerciam outras atividades. No entanto, a empresa cresceu tanto que todos passaram a se 

dedicar exclusivamente a ela. Hoje, a sede conta com cerca de 80 funcionários, divididos 

nos setores de curadoria, marketing e expedição, além da diretoria, simpaticamente 

instalados em uma casa de vários andares (Fig. 3). 

 
Fig. 3: Organização interna do clube Leiturinha. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

O serviço consiste em oferecer assinaturas para o recebimento de livros de literatura 

infantil em casa. São estes os planos mensais:  
  

                                                 
13 Em julho de 2017, há rumores de que o Leiturinha esteja prestes a abrir sua própria editora. 

Curadoria
•Responsável pelo recebimento e pela 

seleção dos livros do mês, conforme a 
faixa etária do assinantes

Marketing
•Responsável pelas assinaturas, tanto 

as novas quanto a manutenção das 
adesões antigas

Expedição
•Responsável pelo recebimento dos 

livros, empacotamento dos kits e 
envio aos assinantes
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Fig. 4: Planos de assinatura do Leiturinha. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

 Além dos livros, o assinante recebe uma carta pedagógica (cuja função é orientar 

os pais ou familiares na leitura para suas crianças), brindes, acesso à plataforma digital, 

tudo embalado em um pacote especial, oferecendo ao assinante um produto colorido e 

esteticamente atraente para as crianças, além da “surpresa”, já que os livros de cada mês 

só são descobertos quando chegam. 

 No website, a linguagem adotada é acessível, alegre e didática, com clareza e 

objetividade, facilitando aos visitantes que desejam obter informações sobre o clube. 

Além das informações sobre os planos de assinatura, o site enfatiza o lado pedagógico do 

Leiturinha, mostrando que a proposta é orientada e embasada por pedagogos e psicólogos, 

ou seja, um projeto que não somente dá ênfase à ideia de inovação e tecnologia, mas 

também presta atenção ao produto que será entregue aos assinantes, tanto em relação ao 

conteúdo quanto à apresentação. 

 Ainda na questão tecnologia, é interessante notar que o Leiturinha é todo baseado 

na internet. Não há outra possibilidade de assinatura. Toda a transação é feita no meio 

eletrônico, por cartão de crédito e boleto bancário. Portanto, o clube faz uma aproximação 

entre tecnologia, pedagogia e leitura literária. Não foi o objetivo deste trabalho, mas é de 

se investigar o caráter literário das obras selecionadas, que podem se enviesar pelo 

meramente paradidático, em vários casos.  

 A proposta do Leiturinha não se vende por apenas entregar um ou dois livros pelos 

Correios, mas por prover o assinante e sua família de momentos íntimos, de formação, 

educação e arte. Isso diferencia o clube e o especializa no público infantil, muito embora 

o pagante sejam os pais, que também exercem pressão sobre as escolhas da curadoria. A 

Pl
an

o 
1 •01 livro infantil 

selecionado 
•01 carta pedagógica com 

dicas de atividades
•Brindes que estimulam o 

desenvolvimento
•Benefícios em várias lojas 

pelo Clube de Vantagens
•Programa de pontos 

Embaixadores Leiturinha

Pl
an

o 
2 •02 livros infantis 

selecionados 
•01 carta pedagógica com 

dicas de atividades
•Brindes que estimulam o 

desenvolvimento
•Biblioteca digital com 

milhares de livros e vídeos
•Benefícios em várias lojas 

pelo Clube de Vantagens
•Programa de pontos 

Embaixadores Leiturinha

Pl
an

o 
3 •02 livros infantis 

selecionados para seu(s) 
pequeno(s)

•01 carta pedagógica com 
dicas de atividades

•Brindes que estimulam o 
desenvolvimento

•Frete grátis
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proposta inclui a plataforma “Leiturinha Digital”, por meio da qual o assinante tem acesso 

a um acervo completo de vídeos e livros infantis por meio de um computador ou 

dispositivo móvel. Os itens podem ser baixados das plataformas App Store, Google Play 

e computadores (acesso via navegador). 

 Também como estratégia para estimular a contratação do serviço, o Leiturinha 

associou-se a uma série de empresas, dos mais diversos ramos, oferecendo descontos em 

farmácias, lojas de roupas, sapatos, tênis, esportivas, fotográficas entre outras (eram 75 

parceiros, conforme informações no site, até julho do corrente ano).  

O clube de assinantes Leiturinha alimenta também um projeto filantrópico ligado 

à doação de livros para instituições previamente selecionadas. Não é a empresa que doa 

seus livros, mas ela incentiva e mobiliza os leitores a doarem os livros que já não usam 

mais. Para isso, não é preciso ser assinante do clube. Qualquer pessoa ou empresa pode, 

mediante cadastro, doar livros para instituições escolhidas pela empresa ou pela própria 

pessoa. O papel do Leiturinha, no caso, é a distribuição desses volumes. Os livros doados 

são enviados, sendo que o clube contribui com a organização, embalagem, triagem de 

instituições e transporte do material. 

 
De crises e oportunidades 

 O Leiturinha traz em seu bojo questões que relacionam elementos do livro, sua 

circulação, seu consumo e a tecnologia, atuando justo em um momento em que a crise 

gera uma oportunidade de negócio. A conciliação entre um discurso de formação de 

leitores, de comunhão familiar e de consolidação de práticas letradas hoje inseridas em 

um cenário em que o livro compete com jogos, celulares e outras mídias, e um 

conhecimento em tecnologia e o redesenho de um antigo modelo de negócio resulta em 

um clube de leitura bem-sucedido, ágil e que já conquistou visibilidade.  

Unir o mercado do livro infantil a esses elementos, em um momento de omissão 

do Estado no abastecimento de escolas, bibliotecas e outros setores potencialmente 

consumidores, certamente deu condições para que o Leiturinha deixasse de ser apenas 

uma ideia ou que fosse uma startup natimorta.  

Atualmente, o clube se expande, contrata, reavalia seus processos e ambiciona 

crescer em taxas muito superiores a outros segmentos do mercado. Também é de se 

mencionar a relação do clube com os livros digitais, em uma plataforma que foi 
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implantada, mas que, ao que parece, não mostrou resultados satisfatórios, devolvendo o 

foco aos livros impressos entregues pelos Correios.  

 

Fig. 5: Screenshot da página de que explica a operação de doação de livros do Leiturinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: < http://amigosdaleiturinha.com.br>  
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Considerações finais 

 Neste breve trabalho, mostramos um caso de sucesso, o clube de assinantes 

Leiturinha, considerado o primeiro do Brasil dirigido ao público infantil. O nascimento e 

a atuação deste clube estão, obviamente, ligados ao momento político e econômico que o 

Brasil vive, desde pelo menos o ano de 2012, assim como às condições de circulação do 

livro nos dias que correm. É digna de nota a existência deste empreendimento no interior 

de Minas Gerais, mas não por acaso na cidade de Poços de Caldas, polo turístico regional, 

onde também ocorre um dos mais consolidados festivais literários brasileiros, o 

Flipoços14. Este tipo de negócio, que relaciona diversos elementos das redes do livro, 

merece esforços de compreensão e explicitação, especialmente dentro do campo dos 

estudos do livro e da edição. 
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