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O mercado editorial brasileiro, cujo faturamento somou R$ 2,5 bilhões em sua última medição, 
em 2004, está confiante que a 19 edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que será 
realizada de 9 a 19 de março, será uma poderosa alavanca para os negócios do setor. Esta é 
considerada a maior edição da Bienal - posicionada também como o terceiro maior evento do 
segmento no mundo - e nela foram investidos R$ 18 milhões. O evento, inclusive, terá a maior 
campanha publicitária de sua história, orçada em R$ 2 milhões.  
 
Criada pela Light Comunicação, a campanha é composta de cinco painéis iluminados, 150 
outdoors em São Paulo e cidades próximas e anúncios impressos. Terá ainda um filme de 30 
segundos para TV, que será divulgado regionalmente pela Rede Globo, além de spots de rádio.  
 
Ao todo, a feira vai abrigar 320 expositores, representando cerca de 900 selos editoriais, que 
estarão reunidos numa área de 57 mil m². Participam editoras de 12 países estrangeiros, número 
também recorde. Durante a bienal serão lançados 3 mil livros e expostos 1,5 milhão de 
exemplares de 210 mil títulos diferentes. Serão realizadas 310 horas de atividades culturais e 425 
sessões de autógrafos. A expectativa dos organizadores é receber um público de 800 mil pessoas.  
 
O setor livreiro brasileiro vendeu 288,6 milhões de livros em 2004, 12,5% a mais do que em 2003 
(embora o número de títulos editados, que somaram 34.858, tenha ficado 2% baixo de 2003). Ao 
todo são 530 editoras ativas no País, assim consideradas aquelas que produzem pelo menos cinco 
títulos ou 10 mil exemplares por ano. O País tem um índice de leitura de 1,5 livros/per capita, 
enquanto países mais desenvolvidos alcançam médias acima de 10 livros/per capita/ano.  
 
Para o presidente da CBL, Oswaldo Siciliano, o setor atravessa um período de crescimento e o 
tamanho desta bienal é uma prova disso. Siciliano destaca ainda o fato da feira ter chegado ao 
Pavilhão de Exposições do Anhembi, o maior e mais tradicional complexo de feiras de negócios da 
América Latina.  
 
"Levamos quase 20 anos para chegar aqui", comenta. O contrato com a São Paulo Turismo 
(SPTur), empresa responsável pela administração do Anhembi, irá até 2010, com possibilidade de 
renovação. Por causa da agenda lotada do Anhembi, a bienal, que seria realizada em abril, foi 
antecipada para março. "Ficou muito próxima do carnaval, mas em compensação mais distante da 
Copa", diz Siciliano.  
 
A bienal é promovida pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e realizada pela segunda vez 
consecutiva pela Francal Feiras. Patrocinam o evento, com valores que variam de R$ 80 mil a R$ 
650 mil, a Petrobras, Siciliano.com; Votorantim Celulose e Papel e a IBEP Gráfica.  
 
A Votorantim, por meio do Instituto Votorantim, braço social da empresa voltado para o 
atendimento aos jovens, patrocina o projeto "Fala, Professor", em que 6 mil professores de todos 
os níveis educacionais assistirão palestras. Para Sergio Vaz, diretor da área de negócios da VCP, 
"um evento como a bienal faz parte dos negócios de uma empresa que fabrica papel".  
 
A Petrobras, além do patrocínio geral de R$ 600 mil, investe outros R$ 300 mil em bônus para 
compras de livros pelos alunos das caravanas escolares. "O incentivo à leitura por meio da 
valorização e divulgação do livro é decisivo para que o setor assuma papel de co-autor do 
processo educacional." O ingresso custa R$ 10, pode ser comprado pela internet e há um sistema 
que permite abatimentos na compra de livros, uma promoção da SPturis, que promove uma 
campanha de doação.  
 
 



 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


