
23ª Bienal Internacional 

do Livro de São Paulo 2014



Terceiro maior evento editorial do mundo – atrás apenas da Feira do Livro de Frankfurt e 

da Feira Internacional do Livro de Turim –, a Bienal do Livro de São Paulo oferece a 

centenas de milhares de visitantes acesso a uma programação cultural intensa e 

diversificada. 

A 22ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, com promoção da Câmara Brasileira do 

Livro (CBL) e organização da Reed Exhibitions Alcantara Machado, trouxe programação 

abrangente, mesclando literatura com diversão, negócios, gastronomia e cultura.  

Veja porque a Bienal tornou-se um sucesso de público nos últimos anos...



» Números de 2012

» Perspectivas Bienal 2014

» Evolução de Negócios

» Pacote de Oportunidades 



NÚMEROS DE 2012



De 19 a 29 de agosto de 2012 – Parque de Exposições do Anhembi

• 753.866 visitantes 

• 480 expositores 

• 60 mil m2 de exposição

• 1.100 selos editoriais

• 1.340 horas de programação 

cultural

• 120 mil alunos de escolas 

públicas e particulares



PERSPECTIVAS 2014



De 22 a 31 de agosto de 2014 – Parque de Exposições do Anhembi  

• 800 mil visitantes 

• 480 expositores nacionais e 

internacionais

• 60 mil m2 de exposição

• 150 mil alunos de escolas públicas 

e particulares



PILARES

Salão de Ideias

Principal atração cultural da Bienal receberá convidados 

nacionais e internacionais, mesclando assuntos diversos, 

sempre em sintonia com o público adulto, jovem e infantil. 

Escola do Livro

A proposta do espaço é falar sobre diversas questões que 

envolvem o “saber” e o “ensinar”. O espaço pretende 

aperfeiçoar os profissionais das várias áreas que 

frequentam a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. 



Infantil

Espaço para atividades 

educativas e oficinas, com 

cantinho da leitura para os 

pequenos e com ações 

interativas.

Espaço B2B

Espaço criado para o expositor 

realizar reuniões com estrutura 

para transformar as suas 

relações de negócios.

PILARES

Cozinhando com 

Palavras

Espaço dedicado à arte da culinária, onde 

renomados chefs-autores apresentarão 

aulas-show interativas em cozinhas 

cenográficas. A cozinha também se 

transformará em mesa de debates que 

abrigará bate papos sobre diversos temas 

ligados à culinária e à literatura.



CONGRESSO DO LIVRO DIGITAL

O Congresso Internacional CBL do Livro Digital é realizado desde 2010 com o 

objetivo de trazer ao nosso setor discussões e reflexões sobre a dinâmica do 

mercado e das novas tecnologias de conteúdo.

Recebemos cerca de 2 mil profissionais, entre proprietários, diretores e 

gerentes das principais editoras e livrarias do país, além de profissionais da 

área de TI e da imprensa especializada.

Participaram das 4 edições, 38 palestrantes internacionais e 51 nacionais.

Em 2014, será realizado no dia 21 de agosto, no auditório Elis 

Regina, como parte das atividades direcionadas aos profissionais 

que a 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo oferecerá.



Com o objetivo de enriquecer a diversidade da Bienal do Livro de São Paulo, a CBL 

está articulando parcerias com diversas instituições:

PARCEIROS



EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS



» Organização e Promoção

» Eventos do Livro

» Evolução dos Negócios



Líder mundial em organização de eventos de negócios e consumo

• Mais de 440 Feiras em 36 Países 

• 90 mil Expositores 

• 6 milhões Visitantes por ano

• 44 Setores da Economia

• 2.500 funcionários 

• 35 escritórios ao redor do mundo

ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO 



EVENTOS DO LIVRO 

Tokyo International Book Fair



m2

13,3%

11,7%

EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS

41%



R$ Negócios

Em milhões de Reais

49%

20%

EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS



PACOTE DE OPORTUNIDADES



PACOTE DE OPORTUNIDADES

Preço até 31/01

M2 da área livre R$ 634



A Bienal tornou-se um espaço de marketing, comunicação e relações comerciais 

que detém as condições ideais para gerar mais e melhores oportunidades de 

negócio, do que quaisquer outros eventos semelhantes que juntam oferta e procura.

Cada vez mais aberta a novidades, a feira deverá ganhar Novos Setores como:

MOTIVOS PARA EXPOR

• Gráfica

• e-Books

• Games

• Acessórios para Leitura

• Papelaria

• Comics

• Geeks



 Projeta e consolida a imagem do setor pela qualidade e credibilidade

 Potencializa a geração de novos negócios.

 Marca a agenda estratégico-comercial do setor editorial no Brasil.

 Participar do maior evento cultural da América Latina.

 Participação das principais editoras e distribuidoras do setor.

MOTIVOS PARA EXPOR



OBRIGADA!


