ANL Rumo aos 40 anos
Na manhã desta terça-feira a Associação Nacional de LivrariasANL, em sua Assembleia Geral Ordinária, apresentou seu
Relatório de Atividades, exercício de 2017. Todo o trabalho
desenvolvido pela ANL ao longo de suas várias gestões é motivo
de grande orgulho e dirigido a seus associados, pelos quais ela
trabalha com muito empenho. Foram muitos os desafios e,
mesmo em meio a tantos deles, conseguiu desenvolver
enumeras atividades em benefício da classe livreira e em prol do fomento ao livro e à leitura.

Palavra do Presidente – Em 2017 fechamos nosso primeiro ciclo a frente da ANL e demos início, em novembro
último, a mais um mandato na busca do aprimoramento do nosso trabalho que, entre suas várias ações, tem o
objetivo de reposicionar o livreiro no mapa institucional do setor. É de fundamental importância procurar os
melhores caminhos dessa inserção, que nos permitam dialogar em pé de igualdade, tanto com o Poder Público
como com as demais entidades de classe nas áreas da produção, comercialização e mediação da leitura.

Contando com o apoio dos membros da diretoria executiva e de nossos associados, em 2017 fizemos o máximo
em prol dos associados, dentro das possibilidades da ANL. Durante esse percurso, desenvolvemos as seguintes
ações: campanha para incrementar o número de associados; desenvolvimento da Convenção Nacional de
Livrarias; crescimento e fortalecimento na presença da ANL em Feiras de livros e festivais literários nacionais e
internacionais; apresentamos ações concretas para a promoção do empreendedorismo no
setor livreiro; fortalecemos as relações com as principais entidades do setor livreiro e editorial; e intensificamos
as relações com o poder público. Todas essas ações terão continuidade nesse novo biênio.

Assinamos em dezembro último, o Acordo de
Cooperação para o Programa Cartão do Educador,
entre a Secretaria Municipal de Educação de São
Paulo (SME), a Associação Nacional das Livrarias
(ANL) e a Câmara Brasileira do Livro (CBL). Poder
público, livrarias e editoras investem na formação
do professor mediante o Cartão do Educador.
Defendemos que Professores com mais acesso ao
livro serão educadores com melhor formação.

Nossa 27ª edição da Convenção, segundo a opinião dos nossos próprios apoiadores e patrocinadores, foi um dos
melhores eventos realizado pela ANL. Também registramos um alto índice de aprovação por parte do público
presente, principalmente pelas temáticas escolhidas para o evento de 2017.
Já elaboramos a proposta para o desenvolvimento do curso de pós-graduação, em parceria da Fundação Escola
de Sociologia e de São Paulo - FESP-SP, obtendo a aprovação inicial de nossos associados e do mercado livreiro
em geral, demonstrando efetivo interesse.

A ANL iniciou os preparativos para o desenvolvimento do próximo levantamento de dados e o lançamento do
Anuário Nacional de Livrarias 2018, com o Diagnóstico do Setor Livreiro e o Levantamento do banco de dados das
livrarias brasileiras. O objetivo é modernizar a ferramenta de dados através de um Aplicativo que seja um
facilitador aos associados da ANL e a cadeia do livro em geral. A Associação tem plena convicção sobre a
importância do investimento em pesquisas. A análise e interpretação dos dados são ferramentas fundamentais à
tomada de decisões, tanto para os empresários do setor como o de novos empreendedores.

Como fica demonstrado, ações proativas não faltaram. Das megastores às lojas especializadas, das universitárias
ao comércio online, buscamos os melhores caminhos para nos comunicarmos com o mercado, para que o
empreendedor possa atender as exigências do consumidor contemporâneo e dar sustentabilidade ao seu
negócio.
Bernardo Gurbanov - Presidente da ANL

Na ocasião a empresa Yandeh, parceira da ANL, fez a apresentação de sua
nova plataforma digital destinada ao segmento livreiro e editorial, a BookInfo.
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