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Em um país carente de boas notícias, a Bienal do Livro Rio 
estará sempre nas páginas dos jornais. Isso é óbvio. Mas 
a edição deste ano tinha pela frente um novo capítulo 
na sua história. O desafio era valorizar sua essência: seu 
conteúdo plural e diverso. A Bienal precisava começar a 
carregar o valor de um festival de cultura. Mais do que 
um evento especial no calendário da cidade, era preciso 
reposicionar a Bienal como uma agenda fundamental 
para qualquer cidadão, do ponto de vista do seu 
desenvolvimento e da construção de um país melhor.   

A XIX edição da Bienal do Livro Rio é um marco. Não 
somente pela lamentável polêmica sobre a censura dos 
livros, mas porque o festival extrapola o Riocentro e 
começa a invadir a cidade e a envolver a população. O 
trabalho de comunicação centrou esforços nos meses 
que antecederam o festival. A meta era buscar espaços 
qualificados e diversificados para reforçar seus atributos 
e mostrar que a população estaria ali representada, 
qualquer que fosse seu interesse.

Diante de uma crise que nenhum planejamento de 
comunicação poderia especular em seus cenários, a 
Bienal esteve ancorada em sua fortaleza. O maior evento 
de cultura do país sai fortalecido. E pronto para mais um 
capítulo.

Apresentação 



O maior festival 
de cultura do país

Ouvimos nosso público e redesenhamos 
o espaço para que todos vivenciem 
o universo literário com conforto. Os fãs 
adolescentes e os youtubers  trouxeram 
uma ideia de que a Bienal estava 
focada no público jovem, mas, na 
verdade, trazemos em nossa essência 
o propósito de oferecer conteúdo 
diverso e de qualidade, com a máxima 
representatividade que pudermos 
alcançar. A Bienal, portanto, volta a ser 
um programa para todas as famílias.

“

“

Tatiana Zaccaro 
Diretora da Bienal do Livro Rio
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7.756 
Publicações 
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O maior festival 
de cultura do país
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Bienal Social
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As pessoas de periferia não se 
veem nos conteúdos literários. 
Está na hora de tirar a literatura do 
pedestal, democratizar o acesso.

“ “

Otávio César Junior 
Escritor e livreiro do Alemão



343 
Publicações 
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Bienal Social A leitura foi um baluarte 
para mim, conseguiu me 
desvincular da cultura do 
tráfico. Com o livro, passei 
a ver o mundo, raciocinar 
de forma diferente.

“

“

Gerson Moreira
Escritor
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A Bienal do Livro Rio tem 
como propósito ser uma 
plataforma de conhecimento 
e conteúdo para que os 
estudantes descubram infinitas 
possibilidades de sonhar, 
através dos livros e histórias. 
Há uma grande preocupação 
social para que todos os 
professores e estudantes da 
rede pública tenham acesso à 
Bienal como sendo um local 
de aprendizado. Por isso, 
fizemos o caminho inverso e, 
pela primeira vez, decidimos 
levar autores para uma troca 
de experiências nas escolas, 
provocando o envolvimento 
dos alunos com a Bienal antes 
do festival em si.

“
“

Bruno Pereira Henrique 
diretor de Marketing e Conteúdo da Bienal



Adulto
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A Bienal não é só para vender 
livros, é uma experiência 
emocional.

“ “

Laurentino Gomes
Escritor



495 
Publicações 
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Adulto
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Eu tinha na memória lembranças 
de uma visita à Bienal no passeio 
da escola. Os corredores 
cheios ainda são os mesmos, a 
ansiedade dos jovens leitores 
para encontrar o autor preferido. 
A Bienal é estímulo à leitura 
na essência. E estar aqui anos 
depois é muito emocionante 
porque esse festival continua 
sendo  representativo e 
significativo para tanta gente, 
assim como um dia foi para mim, 
ainda menino.

“

“

Fernando Neumayer 
Produtor



Infantil
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É o momento do encontro mágico, 
meu, com os leitores. Aproxima mais 
nossa relação e fico sabendo o que 
acharam, a crítica que podem fazer e 
como podem me orientar.

“
“

Mauricio de Souza 
Cartunista e escritor



   

347 
Publicações 
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Quando a gente começa a contar 
uma história a criança já para e 
começa a prestar atenção. Acho 
que é a própria magia da história 
que conquista o leitor.

“ “

Ana Maria Machado, 
Escritora

Infantil
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Jovem
A Bienal é uma grande festa, né? Eu 
particularmente encaro a leitura mais 
como solidão, um momento para 
justamente escapar dos ruídos do 
mundo. Mas entendo que para uma 
adolescente ou para uma criança isso 
seja diferente. Vivenciar uma festa 
para celebrar a leitura atinge o leitor 
jovem para que depois, em outra fase 
da vida, ele possa se deliciar com 
momentos solitários entre ele e o 
livro. Foi isso que me fez trazer minhas 
filhas até aqui.

“

“

Luciana Jablonski 
Professora
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300 
Publicações 
Arena #SemFiltro 
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Jovem
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Tudo começou na Bienal 2001, 
quando eu pedia às pessoas 
dois minutos de atenção em 
troca de um pirulito e usando 
uma peruca vermelha. Um 
filme passa na minha cabeça, 
que bom que não desisti do 
meu sonho. É aqui que faço 
o que mais amo: autografar 
livros e ganhar os melhores 
abraços do mundo. Obrigada, 
Bienal, essa festa faz parte da 
minha história.

“

“

Thalita Rebouças
Escritora



Educação

Sabemos que abrir um livro hoje, 
muitas vezes, parece mais difícil do 
que era para os nossos pais. Nossos 
cérebros se viciaram em estímulos 
eletrônicos, fracionados e efêmeros. 
A modernidade, que trouxe tantas 
conquistas e opções, nos afastou dos 
livros e do imperecível. Mas é preciso 
resistir. É preciso ler.

“

“

Marcos da Veiga Pereira 
Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros
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339
Publicações 
Fórum da Educação
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Educação

Esta é a primeira vez que venho 
à Bienal. Acho muito importante 
ler e faço isso todo dia antes de 
dormir, porque me ajuda a 
enfrentar o dia seguinte, 
a leitura tem o poder de 
transformar a vida das pessoas.

“

“

Ludmylla Sodré dos Santos 
Aluna da 8ª série da  Escola Municipal Bernardo de Vasconcellos

Quando começo a ler um livro 
mergulho num outro mundo, 
como se fosse uma realidade 
paralela. Uma boa história 
tem esta capacidade de levar 
para outros lugares. Às vezes, 
estou chateado com alguma 
coisa, começo a ler e esqueço os 
problemas.

“

“

João Vitor Paulino
Morador de São Paulo
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Crise X 
Oportunidade

Foi incrível estar com vocês! 
Mesmo com todo o transtorno 
ocorrido, o saldo final como um 
todo foi mágico!  Conseguimos 
mostrar para aqueles que nos 
oprimem que juntos somos 
mais fortes!

“

“

Daniel Moraes
Lura Editoria
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4.518
Publicações 
positivas/reativas

46Bienal do Livo 201945



A Bienal Internacional do Livro Rio é a 
oportunidade que temos, a cada dois anos, para 
nos reunir, encontrar nossos públicos, nos inspirar 
e debater livremente sobre todo e qualquer tema, 
sem restrições e com empatia. Um evento de 
conteúdo qualificado e diverso, reconhecido 
nacional e internacionalmente como o maior 
festival cultural do Brasil.

Nos últimos dias, a Bienal se tornou um 
abrigo democrático, ao lado de 600 mil pessoas 
que prestigiaram o evento, contra as insistentes 
tentativas de censura. Se engana quem pensa que 
o alvo era a Bienal Internacional do Livro. O alvo 
somos todos nós cidadãos brasileiros, pois não 
precisamos ter quem determine o que podemos 
ler, pensar, escrever, falar ou como devemos nos 
relacionar. O brasileiro não precisa de tutor. Precisa 
de educação para que cada um possa fazer suas 
escolhas com consciência e liberdade.

Foi com alívio e muito orgulho que recebemos 
as duas decisões de ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) neste domingo (8/9) impedindo 
que a Bienal Internacional do Livro continuasse 
sofrendo assédio à literatura e aos seus leitores. 
Do contrário, se criaria uma jurisprudência 
que colocaria todos os eventos culturais, 
autores, editoras e livrarias do Brasil à mercê do 
entendimento do que é próprio ou impróprio a 
partir da ótica de cada um dos 5.470 prefeitos do 
país.

Encerramos essa edição histórica da Bienal 
Internacional do Livro Rio com o coração cheio de 
orgulho e determinação. A Bienal não acaba hoje. 
Ela seguirá com cada um de nós todos os dias. O 

Texto Manifesto
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R$ 238.727.927
Equivalência 

comercial
festival foi memorável. Deu voz e ouvidos a todos 
os públicos. Reuniu e celebrou a cultura junto 
com autores, artistas, pensadores, lideranças de 
movimentos sociais, pastor evangélico, monge 
zen-budista, jornalistas, acadêmicos, ativistas, 
chef de cozinha e muitos outros.

Viva a Bienal do Livro Rio! Via a cultura! Viva a 
liberdade e a democracia!
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Outras 
Entregas
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+30
Influenciadores mobilizados 
em 24 horas

13,9 milhões 
De seguidores somados



301.409 
Visualizações no Instagram

64.824.700
Audiência Impactada
(soma dos seguidores dos perfis)

Newsletter
Bienal 
Box
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Bienal 

+ 100
Stories Criados



Resultados
Gerais
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Vocês fizeram um trabalho 
primoroso. Parabéns.“ “

Ancelmo Góis
Colunista do Jornal O Globo



Que honra trabalhar com uma 
equipe tão dedicada e atenciosa com 
as editoras. Vocês foram sempre 
muito parceiras, obrigada por todo o 
apoio e aprendizado! 
Que venha 2021!

“

“

Vanessa Boquimpan 
Assessoria de Comunicação Editora Intrínseca

Resultados Gerais

Publicações na Mªidia

Mídia 
Internacional

Mídia 
Nacional

Mídia 
Regional

263 
Colunas 

Registradas

R$ 354.474.433 
Equivalência 

Comercial

31 
Capas

Registradas

7.756
Publicações

Alcance
Regional

4.497

508

2.760

500

508

221

191

3.068

Tipo de mídia

 

5.671

1.021

565

565

Online

Rádio

Televisão

Impresso

58Bienal do Livo 201957



60Bienal do Livo 201959

A proximidade com as 
assessorias das editoras e 
patrocinadores foi o grande 
diferencial do trabalho de 
comunicação da Danthi. 
Nós nos sentimos parte 
do universo Bienal, como 
sempre deveria ser. Nunca 
tinha visto esse modelo de 
trabalho em outros eventos 
literários.

“

“

Jô Ribes
Instituto Pró-Livro

Menções & Polêmicas Editorias

42%
Menções 
Proativas/Positivas

58%
Polêmica 

Censura/Crivella

3.238 Notícias / R$ 122.220.960 4.518 Notícias / R$ 238.727.927

*401 notªicias apresentaram posicionamento da Bienal

1.208

1.519

178

138

116

79

Nacional

Sudeste

Centro-Oeste

Sul

Nordeste

Norte

Alcance por Região

2.033

1.262

329

369

372

141

2.027

646

297

268

Online

Rádio

Televisão

Impresso

Tipo de Mídia

3621

396

269

232

Divulgação geral/evento

Café Literário

Programação Infantil

Bienal Social

Forúm da Educação

Arena #SemFiltro

5.932

495

347

343

339

300

Patrocinadores

R$ 2.554.605 
Equivalência 
Comercial

221
Publicações 
que citam
patrocinadores

Citações gerais de patrocínio de 
Microsoft e/ou Itaú

Fórum de Educação com 
Citação à Microsoft

Ferramenta Microsoft que 
auxilia na alfabetização de 
crianças com autismo e dislexia

104

88

82

Anúncio do Itaú como 
patrocinador master
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Principais Menções
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