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Sua solução em produção editorial

PUBLISHNEWS, REDAÇÃO, 17/06/2021

“Acho muito difícil a
pessoa agir com
absoluta
naturalidade com o
biografo no pé.”
FERNANDO MORAIS
Escritor brasileiro
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'O influenciador' é uma biografia não autorizada que narra a história
de um dos maiores nomes do digital do país

A BR75 desenvolve soluções personalizadas
de criação e edição de texto, design gráfico
para publicações impressas e em outras
mídias e coordena sua produção editorial.
Cuidamos de todas as etapas, conforme as
necessidades e características de seu
projeto, e sua empresa ganha em eficiência
e qualidade. Quer saber mais? Fale com a
gente ou agende uma visita!

Um dos jovens empresários mais bem-sucedidos do país e com
rara vocação para negócios digitais, Felipe Neto construiu nos
últimos anos uma trajetória vertiginosa, bem diferente de
quando se lançou no YouTube em 2010. Defendeu bandeiras,
comprou brigas, mudou de lado e bateu de frente até com o
presidente da República. Impulsionado por 70 milhões de
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seguidores, tornou-se uma voz política atuante, temida por
adversários e seguida por uma multidão. Na obra Felipe Neto: o
influenciador (Máquina de Livros, 216 pp, R$ 49), sua história é revelada em detalhes,
da infância no subúrbio do Rio de Janeiro ao reconhecimento como uma das cem
personalidades mais influentes do mundo, passando por fracassos, sucessos e embates
memoráveis. O livro fala ainda sobre como Felipe descobriu cedo a forma de produzir
conteúdo para jovens descontectados dos meios tradicionais; aborda passagens como
o combate a censura na Bienal do Livro Rio, numa reação contundente organizada em

Matérias relacionadas
A autobiografia impessoal de Annie
Ernaux
Considerado por muitos o principal livro de
Annie Ernaux, 'Os anos' foi finalista do
International Booker Prize 2019. Na obra,
as recordações pessoais da autora se
mesclam à história do mundo.

apenas 24 horas; os bastidores dos ataques (digitais e reais) que sofreu de
bolsonaristas; e como foi parar no The New York Times com um vídeo-editorial contra

Todas as nuances de Euclides da Cunha

o presidente, que repercutiu no mundo inteiro. O influenciador é uma biografia não

Publicada pela Todavia, biografia sobre o
intelectual traz sua trajetória recontada em
todos os seus lances de realização e tragédia

autorizada – embora com inúmeras entrevistas e que foi acompanhada de perto por
Felipe e sua equipe – escrita por Nelson Lima Neto que, apesar do sobrenome, não
tem qualquer parentesco com o biografado.

Neste perfil biográfico, a autora Ann
Heberlein entrelaça a vida e a obra de
Hannah Arendt
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