Projeto Anuário Nacional de Livrarias e Guia das Livrarias Cariocas
são apresentados na 27ª Convenção Nacional de Livrarias

Neste segundo dia da 27ª Convenção de Nacional de Livrarias 2017, que termina hoje 30 de agosto, no Rio de Janeiro –
RJ foi apresentado o Projeto do Anuário Nacional de Livrarias e o lançamento do Guia das Livrarias Cariocas.
Produto único no setor livreiro brasileiro, o Anuário vem suprir as necessidades de comunicação do mercado do livro,
mostrando onde estão e quais são as livrarias do Brasil. Além de um extenso banco de dados de todas as livrarias, sócias
ou não da ANL.
“Ele traz estatísticas, gráficos e tendências que movem o
universo do livreiro; informações que possibilitam a formação
de novos contatos e negócios para todos os envolvidos na
cadeia do livro. O seu principal objetivo é oferecer ao mercado
editorial e livreiro o mapeamento das livrarias existentes no
país, identificando-as em todas as cidades brasileiras. Desta
forma ele se torna uma ferramenta que poderá contribuir,
também, com futuras ações empresariais ao mercado, assim
como no apoio de ações governamentais ao setor.”, apresentou
Bernardo Gurbanov, presidente da ANL.
Com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2018,
quando a Associação Nacional de Livrarias completa 40 anos, o
Anuário trará uma completa listagem das livrarias brasileiras; diagnóstico atualizado do setor; livrarias por segmentos;
relação das associações do setor; e o aplicativo de geolocalização de livrarias, o diferencial dessa edição. Gurbanov
destacou a importância dessa ferramenta, que atenderá tanto ao público profissional, como ao consumidor final, que
identificará a livraria mais próxima de sua localização.
Finalizando seu apresentação, Bernardo ressaltou a importância do mercado participar, incentivar e patrocinar o
Anuário Nacional de Livrarias.

Guia da Livrarias Cariocas
Nesta mesma manhã foi lançado o Guia da Livrarias Cariocas. Esta é a
primeira vez que se edita um Guia de Livrarias da Cidade do Rio de
Janeiro com a localização de cada uma no mapa, a segmentação do
acervo e todas as informações sobre o serviço como horário de
funcionamento. Com essas informações já foram publicados apenas
alguns Guias de Sebos, como o Guia dos Sebos das Cidades do Rio de
Janeiro e São Paulo, de Antonio Carlos Sechin, editado pela Nova
Fronteira em 2003.
A apresentação do Guia coube a
Antonio Carlos de Carvalho,
presidente da Associação Estadual de Livrarias do Rio de Janeiro – AEL-RJ.
Durante a apuração entre 2016/17 foram inauguradas 9 livrarias na cidade. A Leitura inaugurou uma loja, em Bangu,
outra na Barra e outras três no Aeroporto Tom Jobin. A rede Hudson também inaugurou 2 lojas no Aeroporto Tom
Jobin e a rede Saturno inaugurou uma loja no Meier. No centro foi inaugurado o sebo Sábias Palavras.
Também houve a reinauguração da Leonardo da Vinci no Centro depois de fechada para reforma durante meses.
Neste mesmo período foram fechadas 5 livrarias, mas também traz as novidades com as aberturas de livrarias.

“No total o Guia traz 204 livrarias, divididas em 4 regiões. O centro, onde estão
concentradas 60 livrarias, permanece como área de maior bibliodiversidade do Brasil,
apesar de ter perdido várias livrarias nos últimos anos, principalmente sebos. A Zona
Norte vem em segundo lugar em número de livrarias no Rio, com 62 que, no entanto
estão distribuídas por 21 bairros numa área muitas vezes mais extensa que o Centro;
em terceiro lugar está a Zona Sul, com 54 livrarias distribuídas por 12 bairro; já a
Zona Oeste é a região carioca com menor número de livrarias, 28, mas que estão
distribuídas em apenas 6 bairros e onde houve um crescimento nos últimos anos
devido ao povoamento da Barra da Tijuca.”, descreveu o presidente Antonio Carlos.
O guia ainda destaca que, das 204 livrarias existentes hoje no Rio, 25% tem acervo
geral e as restantes são especializadas, sendo que apenas 4 livrarias são
especializadas no público infantil, um reflexo das aberturas de seções infantis nas
grandes livrarias.
“As religiosas são 23 e refletem uma mudança na linha espiritual do carioca. As
livrarias evangélicas estão em maior número com 13 lojas enquanto que as católicas
são apenas 6, as espíritas 4 e judaicas uma. Temos, para finalizar, as livrarias técnicas,
que são 32, que contemplam desde o ensino de idiomas a temas acadêmicos como direito, geografia e informática.”,
finaliza ele.
Na manhã deste último dia, os demais temas abordados na 27ª Convenção Nacional de Livrarias foram:
Empreendedorismo cultural nas livrarias; Marketplace – o presente e o futuro das vendas online, e Com a palavra, o
CEO. Na última parte da Convenção temos: O livro e os meios de comunicação; Distribuição e logística: soluções

para uma melhor circulação do livro; e fechando a 27ª Convenção Nacional de Livrarias, o painel Projeto de
Lei 49/2015 – Política Nacional do livro e regulação de preços, com Antonio Carlos de Carvalho – presidente
da AEL-RJ; Bernardo Gurbanov – presidente da ANL; Luis Antonio Torelli – presidente da CBL; Marcos
Pereira – presidente do SNEL; e Mansur Bassit – secretário da economia da cultura MinC.
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