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SUPLENTES

Vitor Tavares – Livraria Loyola – SP

Magda Krauss – Livraria Saber e Ler – SP

Edimar Elias Custódio – Livraria e Editora Santuário - SP
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CONSELHO FISCAL 2020-2021

Edson Adriano Pedroso – Livraria Paulus – SP

Nivaldo Madureira de Almeida Junior - Livraria Pedagógica – SP

Marcus Vinícius Barili Alves   - SP
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Bernardo Gurbanov

Prezados diretores e associados

Nos aproximamos de mais um final de mandato, desta vez referido ao período 
2020-2021.
Um biênio marcado pela pandemia do Covid-19 que alterou dramaticamente as práticas 
do mercado livreiro, os hábitos de consumo e as formas de circulação do livro físico.

Como todas as situações extremas, esta nova realidade colocou a prova a 
capacidade de adaptação dos profissionais do setor e da sociedade em geral.
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A partir de meados de março de 2020 e durante boa parte do segundo semestre do mesmo 
ano, a queda no faturamento das livrarias afetou profundamente a cadeia de pagamentos, porém, 
em grande medida a situação foi lentamente se recompondo.

Renegociações junto aos fornecedores foram concretizadas, legislações de apoio à economia 
criativa foram sancionadas e atitudes solidárias intra-mercado foram viabilizadas contribuindo 
para a preservação do ecossistema do livro.

A ANL teve ativa participação, nem sempre visível aos olhos dos associados, nas articulações 
políticas e na construção das legislações de emergência que acabaram atenuando as 
consequências econômicas geradas pela pandemia.
          Do mesmo modo, e agora sim, concretizando ações visíveis, geramos uma série de lives que 
possibilitaram o protagonismo de livreiros de todas as regiões do país, transmitindo experiências locais e 
estimulando o intercâmbio profissional.

Atendemos inúmeros pedidos de entrevistas por parte da imprensa escrita, radial, televisiva e das 
mídias digitais, transmitindo e analisando semanalmente a evolução da situação das livrarias e de suas 
estratégias de sobrevivência.

Podemos afirmar que atualmente a ANL é uma das principais referências nacionais no que se refere à 
formação de opinião sobre o varejo do livro e o estímulo à leitura.
Leia o texto completo, acesse o link abaixo:
https://docs.google.com/document/d/1m7vYrW01LD5bhrYP4NzDGAFwWaYwUBwPkz_I5y4UyGM/edit?usp=sharing
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APRESENTAÇÃO
Apresentamos o Relatório de Atividades 2020/2021.

Caro Associado,

2020 e 2021, anos atípicos para nós e para o mundo.

Período difícil para todos, com muitas perdas, pessoas queridas se foram 
devido a pandemia do coronavírus. Em meio a diversas turbulências de 
todas as formas, a economia claramente seria afetada, portanto, os 
livreiros e a maioria dos empresários do mercado do livro também  foram 
atingidos. Mas não entregaram os pontos, pelo contrário, arregaçaram as 
mangas, trabalharam muito, fizeram investimentos, apostando no futuro 
promissor do mercado livreiro e sobreviveram.



ANL
A Associação Nacional de Livrarias-ANL, entidade de classe que representa o 
mercado livreiro brasileiro completou em maio de 2021, 43 anos de existência.

Ao longo da trajetória da ANL, foram muitos os desafios. Alcançamos várias metas 
traçadas, outras nem tanto, porém podemos destacar que contamos com os 
esforços de inúmeros profissionais do mercado livreiro, ao longo destes 43 anos 
dedicados à frente da ANL. Todos os envolvidos trabalharam com empenho, 
buscando o benefício da classe livreira, desenvolvendo ações para a promoção do 
livro e o incentivo à leitura, de norte a sul de nosso país, através de um trabalho 
constante em seus negócios.  À todas as livrarias brasileiras, associados ou 
não-associados, queremos aqui dar os parabéns a cada livreiro e suas equipes que 
mantiveram a esperança de dias melhores!



Apresentamos as ações institucionais da ANL em 
conformidade com nosso Estatuto, referentes a 
esse Relatório de Atividades:

❑ Projeto de Lei 2604/20

❑ Semana de Biblioteconomia da FESPSP

❑ Sobre a tradicional Convenção Nacional de Livrarias 

❑ GFK  e os dados do setor livreiro

❑ Campanha “ Estamos prontos para novas histórias”

❑ Projeto Retomada das Livrarias, “Todos unidos pelo projeto 

retomada” 9



Outras ações ainda a destacar:

❑ SÉRIE DE LIVES INSTAGRAM ANL, na Campanha “Estamos prontos 

para novas histórias”

❑ MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL  Órgão julgador: 2ª Vara da Fazenda 

de Belém  Última distribuição : 28/07/2020

❑ Simpósio Internacional Por uma Lei da Bibliodiversidade

❑ CAMPANHA NOVOS ASSOCIADOS

❑ ANL na Mídia
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Participação da ANL
Semana de Biblioteconomia da FESPSP

Tradicional evento da Faculdade de Biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo- FESPSP, a Semana de Biblioteconomia da FESPSP, ofereceu 
ao público, palestras, oficinas e exposições. A Semana, contou a presença de Bernardo 
Gurbanov, presidente da Associação Nacional de Livrarias-ANL, e aconteceu entre 
os dias 09 e 13 de março de 2020, na FESPSP, em São Paulo/SP.

A apresentação de Gurbanov, no dia 11 de março, teve o tema “A importância do 
bibliotecário no mercado editorial”, com a participação de Sergio Reis Alves, editor na 
Editora Cosmos e a mediação da Profa Dra. Tânia Callegaro, docente da FaBCI. 
“Durante a Semana de Biblioteconomia da Fundação, vamos refletir sobre as conexões entre a formação 
acadêmica e o comércio do livro, no campo da mediação da leitura.” ressaltou o presidente da ANL 
na ocasião.
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Semana de 
Biblioteconomia 
da FESPSP
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ANL colabora com as propostas 
apresentadas no
Projeto de Lei 2604/20

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS) apresentou em 
13/05/2020 na Câmara dos Deputados o PL 2604/20.

O texto propõe a alteração da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, que 
institui a Política Nacional do Livro, para estabelecer medidas a vigorar em 
período de calamidade pública.

O Projeto de Lei propõe dentre outras medidas, a criação de linhas de 
financiamento para empresas do setor.
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Destaque dos artigos:
No artigo 1 § 3º determina:
Durante o período da calamidade pública, serão concedidas, sempre referenciadas pela menor taxa de juros 
em vigor: I. linhas de crédito para empresas do setor editorial, por instituições financeiras e agências de 
fomento públicas, para refinanciamento de empréstimos existentes com instituições públicas ou privadas; II. 
linha de crédito específica para pequenas e médias livrarias e sebos, até o limite de um milhão de reais, 
para aquisição de estoques de livros que visem à manutenção da oferta nos pontos de venda; III. linha de 
crédito específica para informatização de inventário e elaboração de estrutura para comercialização digital, 
até o limite de cem mil reais.

No artigo 2 propõe:
Parágrafo único. Na vigência de calamidade pública, a tarifa postal para a remessa de livros brasileiros de 
até cem pacotes por mês será equivalente à tarifa para Impresso Normal de até 20 gramas e, acima de cem 
pacotes, será cobrada a tarifa do Registro Módico, com prorrogação por noventa dias dos vencimentos 
previstos em contrato.”

No artigo 14 § 1º estabelece:
Na vigência de calamidade pública serão criados programas para manutenção e ampliação do número de 
livrarias, sebos e pontos de venda no País, ouvidas as administrações estaduais e municipais competentes, 
com medidas que assegurem a redução do custo fixo desses pontos.
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS contra ato atribuído a(o) Presidente da 
Comissão de Seleção de Chamamento Público da Secretaria de Estado de Cultura do Pará, 
visando a nulidade da decisão que declarou sua exclusão do procedimento de 
chamamento público regulamentado pelo “EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2020” (Processo Administrativo nº 2020/36285 – SECULT), cujo objeto consiste na 
“Seleção de Organização da Sociedade Civil para, por meio de Acordo de Cooperação 
com o ESTADO DO PARÁ.

Projeto Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes 2020, especificamente os eventos: 
24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes; Festa Literária de Parauapebas; Festa 
Literária de Marabá e Festa Literária de Santarém”. Sobre decisão: “Diante das razões expostas, DEFIRO 
A LIMINAR e suspendo o procedimento de chamamento público regulamentado pelo “EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 001/2020” (Processo Administrativo nº 2020/36285 – SECULT), no estado em que se encontra, 
estendendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes, cominando multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de 
descumprimento (art. 297, do CPC). “Marisa Belini de Oliveira - Juíza de Direito, respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da Capital

 

 Ação de Mandado de Segurança com 
pedido de liminar impetrada por ANL



ANL participou do
Manifesto em defesa do Livro
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Confira na íntegra o texto do manifesto criado pelas entidades 
representativas do livro no Brasil, contrário ao projeto taxação do livro 
que integra a reforma tributária do Ministério da Economia. 
#defendaolivro
 

Em virtude do projeto de reforma tributária proposto pelo Ministério da Economia, ora em 
tramitação no Congresso Nacional, as entidades representativas do livro no Brasil, 
signatárias deste Manifesto, consideram urgentes e necessárias as seguintes 

ponderações: Confira

https://todavialivros.com.br/visite-nossa-cozinha/manifesto-em-defesa-do-livro


Símbolo do encontro entre os pares do  mercado 
livreiro e editorial
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EM 2020 e 2021  não foi possível  desenvolver nosso tradicional 
evento, por motivos alheios a nossa vontade,  porém destacamos a 
edição 2019. 
A Convenção 2019, moveu fortemente a entidade, nossos associados, 
patrocinadores e todo o setor livreiro, gerando excelentes resultados 
positivos pós evento. 

A edição  foi motivo de orgulho e satisfação por parte de todos os 
envolvidos.

CONVENÇÃO 
NACIONAL DE 
LIVRARIAS

https://www.anl.org.br/v1/29a-convencao-nacional-de-livrarias-video/


C
O
N
V
E
N
Ç
Ã
O
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A 29ª Convenção Nacional de Livrarias aconteceu nos dias 28 e 29 
de agosto de 2019, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Hotel 
Windsor–Barra da Tijuca.

Mesmo tratando-se do ano 2019, não poderíamos deixar de citá-la, 
pois foi um evento de importância ímpar para a ANL e de extrema 
relevância para seus participantes, em seus depoimentos logo após, 
e tivemos bons reflexos desta experiência pois foi extremamente 
enriquecedor aos participantes.

Sob o tema “A livraria sustentável” e organizada pela 
Associação Nacional de Livrarias - ANL, a Convenção buscou 
possibilitar a troca de experiências, apresentou novas metodologias 
de administração para o varejo, e inúmeros dados de prospecção 
aconteceu em 2020 e 2021.



GFK 
E OS DADOS DO 
SETOR LIVREIRO
 
UMA PARCERIA 
COM A ANL
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Parceria ANL
GFK LÍDER EM INTELIGÊNCIA DE MERCADO

A ANL e a GFK, uma das empresas líderes em Inteligência de Mercado no mundo, 
disponibilizaram mensalmente pelo site da ANL, um retrato sobre o comportamento 
do varejo no mercado do livro no Brasil. 

Uma parceria que desenvolve-se desde 2011.

Por vários anos a GFK participou de nossas Convenções, trazendo ao mercado 
dados sobre o varejo do livro. Foram também responsáveis pelo último Diagnóstico 
ANL do Setor Livreiro, apresentado em 2013. Sabemos que os números do 
mercado são ferramenta primordial para o negócio do livro, destacou Bernardo 
Gurbanov, um dos mais entusiastas incentivadores desta parceria.
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O patamar de descontos sofreu aumento 
em outubro de 2020 e chegou a 21,2%
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O volume caiu 1% no ano acumulado enquanto o preço médio e o faturamento retraíram 
2% e 3%. Outubro mostrou recuperação do mercado, com crescimento de 35% em 
unidades e 30% em faturamento contra o mesmo período do ano passado.

O patamar de descontos sofreu aumento em outubro e chegou 21,2%, patamar superior 
aos 18,8% registrados no ano passado. No ano acumulado, o patamar está 3,3 p.p. 
maior, 15,2% ante 18,5% em 2019.

O canal especializado (Livrarias) cresce 4% em faturamento no ano impulsionado pelas 
vendas online. Outros canais retraíram 20%.

Ciências e Literatura Estrangeira foram os gêneros com destaque positivo. Direito e 
Concurso público foram os negativos.

Acesse aqui as informações dos dados em nosso Portal

https://www.anl.org.br/docs/GfK_Mercado_de_Livros_Jan_2021_ANL.pdf
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Ref.: Encerramento do painel de Books para o Brasil da GFK e de sua parceria com 
a Associação Nacional de Livrarias-ANL

Em dezembro de 2012 iniciava, oficialmente, a parceria da GFK Brasil com a ANL. O Diagnóstico ANL do Setor Livreiro 
2012 — desenvolvido, nesta edição, em conjunto com a GfK Brasil foi apresentado no jantar de confraternização da 
ANL, com total cobertura da mídia nacional.

A partir desta data a GFK passou a participar de todas as nossas Convenções anuais e intensificar cada vez mais essa 
união, que possibilitou ao mercado conhecer o varejo do livro no Brasil. União, esta, reconhecida pela imprensa 
nacional como fonte confiável de informação.

Em janeiro de 2018, A ANL e a GFK passam a disponibilizar mensalmente, pelo site da ANL, um retrato sobre o 
comportamento mensal do varejo no mercado do livro no Brasil. Se passaram 9 anos dessa vitoriosa parceria que 
termina com o encerramento do painel de Books para o Brasil por iniciativa unilateral da GFK.

 A ANL deseja a todos os colaboradores da GFK que estiveram conosco nesses anos, muito sucesso em seus novos 
desafios. Sabemos da falta que o varejo do livro sentirá desses diagnósticos sobre o setor, e esperamos que dentro em 
breve novas parcerias possam ser celebradas.

Seguiremos, nós da ANL, no desafio de tornar o varejo do livro um mercado saudável e transparente em seus números. 

Associação Nacional de Livrarias



Projeto 
Retomada das 
Livrarias

Todos unidos 
pela retomada 
das livrarias no 
Brasil
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Esforços que deram 
grandes resultados!

O Projeto Retomada das Livrarias nasceu da união de 
esforços entre a Câmara Brasileira do Livro (CBL), a 
Associação Nacional de Livrarias (ANL), o Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e importantes 
players do mercado editorial do país. A iniciativa foi lançada 
em junho de 2020, com o objetivo de arrecadar fundos para 
ajudar financeiramente as micros e pequenas livrarias, tão 
importantes para o setor e para a economia.

O projeto selecionou 53 livrarias do Brasil que dividiram 
igualitariamente o valor arrecadado pela campanha. 

Clique aqui e confira as empresas selecionadas.
25

http://cbl.org.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Livrarias-Selecionadas-Projeto-Retomada.pdf


O Projeto selecionou 53 
livrarias de 13 estados
"Mesmo com todos os esforços e profissionalismo demonstrados pelos livreiros, 
nesse momento da pandemia, a quebra de faturamento, de modo geral, foi 
dramática. Dramática ao ponto de comprometer a continuidade dos negócios por 
falta de capital de giro, essencial para seu normal funcionamento.” Ressalta 
Bernardo Gurbanov, presidente da ANL.

Foram selecionadas 53 livrarias de 13 estados, localizadas nas cinco regiões.

O primeiro aporte de R$ 5 mil foi efetuado dia 13 de agosto, o segundo no dia 10 de 
setembro de 2020, aos selecionados.O Projeto Retomada recebeu a inscrição de 
213 livrarias, e arrecadou à época R$ 365,7 mil. 

Participaram da seleção as editoras:Companhia das Letras, Melhoramentos, 
Record e WMF Martins Fontes. As Distribuidoras: Catavento, Disal, Inovação e 
Loyola; e Rede Livraria Leitura.

O Projeto foi coordenado por Alexandre Martins Fontes, proprietário da WMF 
Editora e Livraria Martins Fontes.
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CAMPANHA 
“Estamos prontos para novas histórias”



CAMPANHA 
“Estamos prontos 
para novas histórias”

A Campanha teve como principal objetivo engajar o público no retorno às 
atividades das lojas físicas, bem como promover o apoio coletivo entre livrarias, 
distribuidoras, editoras e livreiros, os quais estavam preparados, prontos para receber 
novamente os leitores, seguindo os protocolos de segurança e saúde, devido a 
pandemia do coronavírus.

 A ação “Estamos prontos para novas histórias”, configurou-se como um movimento 
social aberto a todos que apoiam a educação e a leitura no país. A ANL, enquanto 
instituição de classe, busca ser canal de integração de toda a cadeia produtiva editorial 
até o leitor.  



Agenda de lives 
“Estamos prontos 
para novas histórias”

A ANL através do seu Instagram @livrariaanl e demais mídias sociais, buscou 
reunir todos os canais e pessoas envolvidas com o mercado editorial, para ampliar 
a divulgação de novidades, organizou ainda uma agenda de Lives e outras ações 
online, para que seus associados livreiros e também livrarias não-associadas, 
pudessem integrar a campanha e interagir.



Campanha celebra 
as festas de final de 
ano com as livrarias 
associadas.

A Associação Nacional de Livrarias - ANL apoia ações de livreiros que busquem, através 
de seus clientes, incentivar a leitura e a paixão pelo livro e pela livraria. Não foi diferente 
com a Livraria Saber e Ler, um dos mais aconchegantes espaços de livro da cidade de 
Campinas, interior de São Paulo.

A livreira e diretora da ANL, Magda Krauss, uma batalhadora pelo setor, escreve uma 
carta lúdica ao Papai Noel e sugere a ele o livro como uma opção de presente, ressalta 
que se prestigie aquela livraria de seu bairro. Um espaço especial, cuidado com carinho 
pelos apaixonados por livros. Acesse o vídeo.

https://www.anl.org.br/v1/estamos-prontos-para-novas-historias-deseja-boas-festas/


Lançamento oficial 
Agenda de lives 
“Estamos prontos para 
novas histórias”, contou com 
o apoio do Publishnews.



Abrindo a Série de lives 
pelo Instagram da ANL,  
na campanha digital, 
participaram do encontro 
no dia 14 de dezembro de 
2020 os associados, 

 Silvana Rovani da 
Livraria Delta 

e Gilmar Junior da 
Distribuidora 
e Livrarias A Página.

https://www.anl.org.br/v1/o-mercado-no-sul-do-pais-video/


O Mercado Livreiro 
do Sul do País
O Mercado no Sul do País
Debates sobre como as diversas regiões do Brasil estão escrevendo suas novas histórias no mercado do livro.
A série de lives da Associação Nacional das Livrarias (ANL) trouxe, em dezembro de 2020, o debate sobre o 
mercado no sul do país, com Silvana Rovani, proprietária das Livrarias DELTA, localizada na cidade de Passo 
Fundo/RGS, há mais de 30 anos no mercado, coordenadora da Feira do livro de Passo Fundo, faz parte também 
da Setorial da Literatura do município; e Gilmar Cosmo Jr., diretor da A Página Distribuidora e Livraria, com 
centros de distribuição em Curitiba e Porto Alegre e fecharam o ano de 2020 com 10 livrarias.

Os profissionais abordaram temas como: panorama geral da região Sul, a visão do livreiro e do distribuidor; como 
atuam nos canais alternativos; o que a livraria mais necessita neste momento e para o próximo ano; além de nos 
trazerem experiências próprias, nesse momento de tantas transformações. Também ressaltaram o papel e a 
importância das ações da ANL, no contexto atual.



Dia 31 de março de 2021, 
com o tema
Mercado do Livro
Região Sudeste

 Marcus Teles
Livrarias Leitura

Gerson Ramos 
Editora Planeta



O varejo do livro no 
Sudeste do país

A série de lives da Associação Nacional das Livrarias (ANL) traz, nesta quarta-feira 31 de 
março de 2021, Gerson Ramos, Diretor Comercial da Editora Planeta e Marcus Teles, 
Presidente da Rede Leitura de Livrarias.

Os profissionais trarão temas relevantes, como: panorama geral da região Sudeste, a visão 
do livreiro e do editor; de que modo usar, positivamente, os canais alternativos de vendas e 
de divulgação; necessidades essenciais das livrarias, neste momento de grandes mudanças 
e distanciamento social com lojas fechadas.



Dia 14 de abril de 2021, 
com o tema
O varejo do livro e suas 
novas vertentes

 Daniel Rodrigues
Livraria Leitura

e Eduardo Cunha da 
Yandeh

https://www.anl.org.br/v1/o-varejo-do-livro-e-suas-novas-vertentes/


O varejo do livro e 
suas novas vertentes
O varejo do livro e suas novas vertentes

O tema Varejo do livro e suas novas vertentes, trouxe no 14 de abril de 2021, para a série de lives da 
Associação Nacional das Livrarias (ANL) um panorama de como as livrarias vêm lidando com o 
atendimento ao leitor de uma forma híbrida, fisica e on-line, imposta pelas circunstâncias neste último ano 
e, de como foi a adaptação para os livreiros, independente do tamanho de seu negócio. Um bate-papo, 
que contou com a presença Eduardo Cunha – Diretor da Yandeh e Daniel Rodrigues –Sócio e Diretor TI da 
Rede Leitura de Livrarias.

Entre os vários assuntos, destaque para o estoque, a curadoria, logística, troca de informações atualizadas 
sobre o estoque e seus pares, tecnologia acessível a todos, independente do porte da loja, adequações do 
negócio nas plataformas disponibilizadas aos livreiros em geral, os prós e os contras dessa opção de 
e-commerce e, a importância de se manter o metadados dos livros atualizados, por parte das Editoras.



Série de lives região 
Nordeste 
No dia 20 de abril de 2021

Rayane Alcoforado
da Livraria
Praça de Casa Forte

e Cadu Perol da 
Delivrory.



O Nordeste do País

Live ANL - O Nordeste do País

A série de lives da Associação Nacional das Livrarias (ANL) apresentou no dia 20 de abril 
de 2021 a live sobre a região Nordeste do país, com Carlos Eduardo Marques Perol, diretor 
da DeLivrory e Rayane Alcoforado, Gerente Administrativa da Livraria Praça de Casa Forte 
– Recife/PE, os profissionais trouxeram temas relevantes, como: panorama da região 
Nordeste; a visão do livreiro e dos profissionais do livro que atuam nas várias frentes do 
varejo do livro; as necessidades e as soluções essenciais das livrarias, neste momento de 
grandes mudanças e distanciamento social com lojas físicas fechadas.



Série de lives região 
CENTRO-OESTE
No dia 28 de abril de 2021

Iris Borges
Diretora da
Arco-Iris Livros

e Cadu Perol da 
Delivrory.

https://www.anl.org.br/v1/os-destaques-do-mercado-do-livro-no-centro-oeste/


Os destaques do 
mercado do livro no 
Centro-Oeste

A jornalista e editora Clara Arreguy e a escritora e livreira Iris Borges, marcaram sua presença na 
série de lives da ANL. O encontro, que aconteceu no dia 28 de abril de 2021, trouxe temas relevantes sob 
a perspectiva das várias vertentes do mundo do livro, entre eles: o distribuidor, autor, editor e livreiro, 
principalmente os que atuam de forma independente. Como cada um deles defronta-se com este momento 
de grandes mudanças, quais as ações e soluções encontradas para o dia a dia do varejo do livro.

Clara Arreguy, jornalista e escritora, é diretora da Outubro Edições e falou suas experiências como 
escritora e editora independentes e de como levar essas edições até o leitor, que muitas vezes não 
encontra espaço nos meios convencionais de venda de livro.

Iris Borges, escritora e livreira, e diretora da Arco-Íris Livros e vice-presidente do Instituto Casa de Autores 
– DF, trouxe sua vasta vivência de mais de 40 anos no mercado do livro e suas passagens pelas principais 
Associações ligadas ao mercado do livro.



REGIÃO NORTE
No dia 05 de Maio de 2021

Diego Saldanha
GEP Livraria e Distrib.
Palmas- TO 

E Wagner Alonso
LIvraria Solar do Leitor
Belém - PA

https://www.anl.org.br/v1/o-norte-do-pais-mostra-sua-forca-no-mercado-do-livro/


O Norte do país 
mostra sua força no 
mercado do livro

A série de lives “O Varejo do Livro de Norte a Sul do Brasil”, da Associação Nacional das Livrarias 
(ANL), que aconteceu nessa última quarta-feira 05 de maio de 2021 às 19h00, no instagram 
@livrariasanl, encerrou sua primeira fase. Os encontros são parte projeto “Estamos prontos para 
novas histórias”.

O bate-papo foi com o livreiro Wagner de Lima Alonso da Livraria Solar do Leitor, localizado 
em Belém/PA e Diego Alves Saldanha, Supervisor Administrativo da Rede GEP Livraria de 
Palmas/TO. Conhecemos como os livreiros, os distribuidores e demais profissionais do Norte do 
país, estão enfrentando esse momento tão crítico. Suas necessidades específicas, ações de 
logística e intensificação de suas mídias sociais.

Nessa live, os profissionais falaram de forma clara e realista sobre esse momento, através de suas experiências e 
ações que levaram as empresas a superarem as dificuldades do momento e os levaram a resultados 
surpreendentes.



ALTA PERFORMANCE
Livrarias em transformação

A série de lives da Associação Nacional das Livrarias (ANL) trouxe em 1 de setembro de 2021 no 
instagram da ANL @livrariasanl, Raul Candeloro, fundador e diretor da Editora Quantum, para o tema 
Alta Performance - Livrarias em transformação. A live teve a mediação de Nivaldo Madureira de Almeida 
Junior, diretor da ANL e da Livraria Pedagógica Paulista.

Autor de mais de 15 livros sobre vendas, suas palestras e workshops. Fundador da revista VendaMais – 
www.vendamais.com.br – hoje uma das maiores revistas de vendas do Brasil, com um site que reúne 
artigos da área. Desde então, Raul tem dedicado sua vida a apoiar pessoas, times e empresas a criar 
mudanças que tenham resultado imediato.

O profissional trouxe temas relevantes, em sua apresentação, como: a busca pela excelência em vendas, 
a necessidade de profissionalizar a gestão em vendas, os 10 maiores erros em vendas, 8 dicas para a Alta 
Performance em Vendas, entre outros.

 



LIVE
01 de Setembro de 2021

Palestrante convidado
RAUL CANDELORO

E NIVALDO MADUREIRA
Livraria Pedagógica - SP

https://www.anl.org.br/v1/livrarias-em-transformacoes/


LIVE
17 de Setembro de 2021

Convidada
Profa. Dra. Marisa Midori, 
da Universidade de São Paulo

e  Bernardo Gurbanov
PRESIDENTE DA ANL



A POLÍTICA NACIONAL DO LIVRO 
E A REGULAÇÃO DE PREÇOS -

PLS DO SENADO 49/2015

A Profa. Dra. Marisa Midori Deaecto, da Universidade de São Paulo Escola 
de Comunicações e Artes (ECA) - Depto. de Jornalismo e Editoração (CJE), 
Prog. de Pós-Grad. em História Econômica – FFLCH; e Bernardo Gurbanov, 
presidente da ANL, proprietário da Editora e Livraria Letraviva e consultor para 
o mercado editorial nacional e internacional, em uma conversa sobre a Política 
Nacional do Livro e a regulação de preços - PLS do Senado 49/2015.

 Confira.

https://www.anl.org.br/v1/regulacao-de-precos/


NOSSOS AGRADECIMENTOS AOS PROFISSIONAIS QUE 
APOIARAM  A CAMPANHA DIGITAL  
“ ESTAMOS PRONTOS PARA NOVAS HISTÓRIAS” 
E ESPECIALMENTE A PARCERIA DO SESI-SP EDITORA. 

A ANL pôde contar com o apoio de profissionais que, de 
forma gratuita, trouxeram contribuições de valor inestimável 
ao mercado. Todas as lives estão disponíveis nas mídias da 
ANL. Um arquivo que já fez história. A campanha digital 
“Estamos prontos para novas histórias” foi desenvolvida com 
o apoio e parceria da SESI-SP Editora. A Associação 
aproveitou os encontros para reiterar a importância das 
associações de classes, que são uma base de grande valor 
para a representatividade de seu segmento.



SIMPÓSIO INTERNACIONAL
POR UMA LEI DA 
BIBLIO-DIVERSIDADE

O encontro aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de outubro, 
tem a organização do Instituto de Estudos Avançados 
(IEA/USP); Institut des Amériques (IdA), Pôle Brésil; 
Consulado Francês - Programa Cátedras 
Franco-Brasileiras no Estado de São Paulo; e da 
Embaixada da França no Brasil. Com a curadoria de 
Livia Kalil (IdA-Sorbonne Nouvelle); Profa. Dra. Marisa 
Midore Deaecto (ECA e IEA/USP); e Patrícia Sorel 
(Université Paris-Nanterre, Pôle Métiers du Livre), o 
evento será totalmente online: www.iea.usp.br/aovivo.

.

 Confira.

http://www.iea.usp.br/aovivo
https://www.anl.org.br/v1/regulacao-de-precos/


A Lei do Preço Fixo-Único ou Lei do Preço Comum? Somos “Por uma Lei da 
Bibliodiversidade”. A questão tem sido debatida sob a ótica do mercado, quando, na 
verdade, ela tem uma abrangência muito maior, dada a natureza do livro na economia de 
bens culturais, e de seu papel na formação dos leitores. Ao celebrar os 40 anos da Lei 
Lang*. O Seminário buscou construir um diálogo de inestimável relevância para a 
sociedade, reforçando o vínculo histórico entre a França e o Brasil, com vistas na 
construção de políticas públicas para o livro, a começar pela regulação do mercado 
editorial.

*Há 40 anos a Lei Lang ou Lei do Preço Fixo-Único do Livro mobilizava a sociedade francesa pela regulação do preço do livro. Houve 
uma campanha de massa para a formação da opinião pública e os profissionais do livro se viram unidos em função de uma só pauta. A 
Lei foi aprovada por unanimidade pelas duas câmaras francesas, em 10 de agosto de 1981. Na época, venceu o projeto em combate à 
concorrência desleal contra as livrarias, em resposta às grandes redes varejistas que apenas despontavam no mercado. A vitória da Lei 
Lang despertou o debate sobre o Preço Fixo-Único do livro em todo o mundo, ou, pelo menos, nos países mais afeitos às francesias e 
onde a fragilidade das livrarias ia de par com a rarefação dos leitores e as incertezas do mercado. Hoje o debate atinge em cheio os 
profissionais do livro no Brasil e, em especial, o público leitor. O projeto de lei “Política Nacional do Livro e Regulação de Preços” (PL 
49/2015), em tramitação no Senado, acende um alerta: é preciso lançar luz sobre as condições desiguais de produção, comércio e 
distribuição dos livros em um país desigual e com dimensões continentais. (texto divulgação).

Para mais informações e programação completa:
http://www.iea.usp.br/eventos/lei-lang-40-anos-depois

http://www.iea.usp.br/eventos/lei-lang-40-anos-depois


           Em 2021, nos despedimos de um dos nossos fundadores, e um 
dos mais ativos militantes em defesa do livreiro, do livro, da leitura 
e da Educação. José Xavier Cortez. 

Em uma homenagem do setor e do Senado,  a Lei do Preço 
Fixo ou Comum, se aprovada, se chamará Lei José Xavier Cortez.

HOMENAGEM A 
JOSÉ XAVIER CORTEZ



O que mudou no mundo do livro

Paulo Addair do canal Paponet, Youtube

Bernardo Gurbanov, presidente da ANL - Associação Nacional das Livrarias, conversou com 

Paulo Addair do canal Paponet, Youtube, sobre o que mudou no mundo do livro. No seu varejo, 

no comportamento do leitor, nas adequações de toda a cadeia que superou um dos anos mais 

difíceis para o comércio físico e, mostrou que o profissional do livro e o, próprio livro, sua 

capacidade de superação.

https://www.anl.org.br/v1/o-que-mudou-no-mundo-do-livro/

https://www.anl.org.br/v1/o-que-mudou-no-mundo-do-livro/


Lançamento da 
CAMPANHA
NOVOS ASSOCIADOS

https://www.anl.org.br/v1/mais-uniao-para-o-mercado-livreiro/


NOVOS
ASSOCIADOS 
2020-2021

Livraria Delta - RS
Instituto NeuroSaber - PR
AB Editora - GO
Livraria Bicho que Lê - RJ
Zamboni Books - SP
Círculo Livraria - SP
Selecta Livros - SP
Livraria da Tarde - SP
Livraria Simples - SP
Livraria Leitura - DF
Catavento Dist. -SP

https://www.anl.org.br/v1/mais-uniao-para-o-mercado-livreiro/


Portal ANL e
Redes Sociais
Embora alguns ventos desfavoráveis, 
devido a pandemia do coronavírus, nós 
intensificamos os trabalho de divulgação em 
nossas redes sociais e no Portal ANL. 

Referência de informações para o setor 
livreiro.

https://www.anl.org.br

https://www.instagram.com/livrariasanl/htt
ps://www.facebook.com/livrarias.anl

https://www.youtube.com/channel/UCRnTN
6i1ao8_H4FCvzUNEVA 55

https://www.anl.org.br/
https://www.instagram.com/livrariasanl/


ANL e a 
repercussão na Mídia 
Nacional e 
Internacional 
Durante a atual gestão foram concedidas uma inusual 
quantidade de entrevistas para a imprensa nacional e 
internacional. Algo em torno  de 130 matérias citaram a 
ANL e seu Presidente.  Registramos solicitações de 
diversos meios de comunicação, desde jornalistas 
iniciantes até os mais prestigiosos veículos nacionais e 
agências internacionais.

Todos foram atendidos com a mesma postura e respeito, 
sempre esclarecendo para a opinião pública o papel da 
livraria dentro do ecossistema do livro 

Entre outubro de 2019 e dezembro de 2020 = 86 
entrevistas. 

2021=  46 entrevistas. 
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O Livro é caro?
O preço médio de um livro no Brasil é de R$ 42,07, 

de acordo com o Painel do Varejo de Livros no 

Brasil. Você sabe tudo o que está por trás da 

produção de um livro e tudo o que afeta o seu 

preço? Confira no nosso vídeo exclusivo!

57

https://www.anl.org.br/v1/o-livro-e-caro/
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O mercado se reinventa!  A ANL na CNN

Segundo o presidente da ANL, Bernardo Gurbanov, que participa da matéria da CNN Brasil, a pandemia tem 
impulsionado as vendas online, chegando a atingir o pico de 40% a 45% no faturamento de algumas 
empresas. “Logicamente, as grandes têm vantagem nisso, mas também as pequenas vêm inovando, 
promovendo eventos online com os clientes e fazendo as vendas também dos livros físicos pela internet”, 
explicou. Confira
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https://www.cnnbrasil.com.br/business/livrarias-se-reinventam-em-meio-a-pandemia-do-novo-coronavirus/


Entrevista
Jornal O Globo
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As livrarias brasileiras 
e a Mídia Internacional

61



62

Mídia 
Internacional
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Nosso agradecimento
a todos os Associados 

mais uma vez!😉
Gestão 2020-2021 

Associação Nacional de Livrarias



Acreditar no futuro é o 
que nos move até ele.
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