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Oi!
Se você é como nós, provavelmente já se perguntou como será o futuro dos livros.
Nos últimos anos, vimos grandes redes de livrarias como a Saraiva e a Cultura
fecharem as portas em várias unidades do Brasil, além de empresas mundiais
como a FNAC retirarem todas as suas atividades do país. Será que essas empresas
fizeram o suficiente para sobreviver num mercado editorial tão digitalizado?

Afinal, qual o impacto que a digitalização teve no mercado editorial literário? Hoje
temos diversas opções de leituras que satisfazem cada tipo de leitor: livros físicos,
livros digitais, áudio-livros... Será que esses formatos se conflitam? Pensando nisso,
decidimos utilizar a modalidade de Market Trends para tentar descobrir como serão
as próximas tendências do mercado editorial literário, perante a digitalização.

Tudo certo para mergulhar no universo da leitura? Então vamos lá ;)
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Com o avanço da tecnologia durante os anos muitos produtos e marcas foram se adaptando ao
desenvolvimento do mercado. Alguns produtos que antes eram populares, hoje se tornaram meros objetos de
coleção como as vitrolas e discos de vinil. Será que os livros levarão o mesmo caminho? Isso nos leva a um
questionamento: "Qual será o futuro dos livros?". Diante disso, buscamos tendências que estão dentro desse
mercado e listamos nossos objetivos para o desenvolvimento desse projeto.

1 LEVANTAR INFORMAÇÕES SOBRE COMO SE COMPORTA O MERCADO
LITERÁRIO ATUAL.

OBJETIVOS

2 IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES QUE A DIGITALIZAÇÃO
TROUXE PARA O MERCADO LITERÁRIO.

3 ANALISAR QUAL É O ATUAL PONTO DE VISTA DE ESCRITORES LITERÁRIOS
SOBRE O MERCADO EDITORIAL.

4 TRAÇAR PERFIS DE CONSUMIDORES DE LIVROS E SEU PROCESSO DE DECISÃO
DE COMPRA NOS FORMATOS FÍSICO, DIGITAL E ÁUDIO. 

5 ANALISAR OS PRINCIPAIS INFLUENCERS LITERÁRIOS A PARTIR DE FORMATOS
DE CONTEÚDOS, NÚMEROS DE SEGUIDORES E ENGAJAMENTO.

APONTAR TENDÊNCIAS DO MERCADO LITERÁRIO COM RECOMENDAÇÕES
MERCADOLÓGICAS PARA AUTORES E EDITORAS.

6

Para construir esse relatório, foram feitos levantamentos de dados secundários para delimitar o
tema e definir os objetivos. Também foram coletados dados primários de natureza quantitativa e
qualitativa, além de uma análise de engajamento de influencers literários.

METODOLOGIA

Foi composta pela definição do tema e objetivos do projeto, que servem para guiar como o projeto seria construído. Os
objetivos estão disponíveis na introdução desse relatório, e a conclusão de cada um deles se encontra nas últimas
páginas.

A PRIMEIRA ETAPA

Na pesquisa de dados secundários, foram analisados artigos, publicações e notícias sobre o mercado literário. A busca
foi realizada através do Google, buscando por temas como mercado literário, perfil dos leitores brasileiros e livros digitais.
Foram analisados notícias, pesquisas, artigos e publicações de sites como G1, Estadão, SNEL (Sindicato Nacional dos
Editores de Livros), Wikipédia, entre outros sites de relevância na Internet. Também foram analisados alguns perfis com
conteúdos literários nas redes sociais, assim como dados de lojas online. Essa busca contribuiu para a análise de temas
relevantes para o projeto, assim como o aprofundamento sobre como o mercado literário mudou nos últimos anos, por
conta da digitalização.

A SEGUNDA ETAPA



Foi realizada uma pesquisa exploratória qualitativa, através do método de Entrevista em Profundidade, entre os dias 12 a 18
de setembro de 2022. A pesquisa foi aplicada a 9 leitores que consumiam um ou mais dos seguintes formatos de leitura:
livros físicos, livros digitais, áudio-livros; ou que eram assinantes de clubes de assinatura de livros. O objetivo da pesquisa
era obter informações do processo de decisão de compra de livros, entender como os formatos de leituras e serviços de
leitura digitais impactaram nas leituras de livros físicos, assim como entender o perfil atual do leitor. Foram construídos 3
tipos de roteiros, validados pela professora orientadora desse projeto, que variavam de 12 questões orientadoras sobre o
consumo geral de livros, 12 para livros digitais, 9 para audiolivros e 11 para respondentes assinantes de clubes de assinatura.
As respostas obtidas nessa etapa serão exibidas como comentários ao longo dos conteúdos, em forma de citação.

A QUARTA ETAPA
Nesta etapa, também foi feita uma visita à 41ª Semana Literária SESC e 20ª Feira do Livro da Editora UFPR, que aconteceu em
Curitiba/PR, entre os dias 12 a 17 de setembro de 2022. No dia 17 de setembro, visitamos alguns dos estandes de livrarias e
sebos, e conversamos com 6 expositores que estavam na feira, por um tempo médio de 10 minutos. Algumas conversas
obtidas serão exibidas como comentários ao longo dos conteúdos e temas, como forma de citação, para dar
embasamento às informações.

A TERCEIRA ETAPA

Foi construída uma pesquisa quantitativa, realizada através da plataforma online Qualtrics, com 60 perguntas. Foi
realizado um pré-teste com 6 pessoas para validação da pesquisa, e após ajustes, ela foi liberada para o público-geral
responder. O período de coleta foi entre os dias 29 de setembro de 2022 a 6 de outubro de 2022.

A amostragem foi não probabilística, por conveniência. Após o encerramento da pesquisa, foi feita uma limpeza na
base de respostas, com a exclusão de não-leitores, onde o número final de respostas válidas foi de 336. Os resultados
desta pesquisa serão divididos e apresentados em quatro principais assuntos do projeto: o perfil do leitor, livros físicos,
livros digitais, clubes de assinatura e audiolivros, podendo também aparecer como dados em outros temas do projeto.

A QUINTA ETAPA

Na quinta etapa, foram realizadas entrevistas com especialistas para comprovação dos temas abordados. Desta vez,
foram entrevistados alguns escritores literários, e o critério de seleção utilizado para selecionar essas pessoas foi
procurar os escritores com livros mais vendidos e mais lidos da Amazon Kindle. Após a seleção, entramos em contato
com cada um dos escritores escolhidos, onde 4 aceitaram responder à pesquisa, sendo elas: Luiza Ranuzzi, Lavínia
Rocha, Giovanna Melgaço, e Maria Freitas. 

Para a pesquisa, então, foi construído um roteiro de 15 perguntas, para entender um pouco mais sobre a visão das
escritores sobre o mercado literário nacional. As entrevistas ocorreram entre as datas 3 de outubro de 2022 a 7 de
outubro de 2022. Há um tópico exclusivo neste projeto para apresentar as respostas obtidas na pesquisa, e em outros
temas do projeto algumas citações das falas das escritoras serão exibidas, como comentários dos assuntos tratados.

A SEXTA ETAPA

Por fim, na última etapa do projeto, foi realizada uma análise de engajamento de perfis literários. Esses perfis analisados
foram escolhidos sob o seguinte método de escolha: foram extraídos os influencers literários mais conhecidos, sob uma
pré-seleção na pesquisa, e também os mais citados espontaneamente. Em seguida, foi analisado através da
plataforma Hypeauditor, o nível de engajamento de cada perfil literário no Instagram. Essa análise de engajamento na
plataforma foi realizada no dia 15 de outubro de 2022. Os resultados dessa análise e mais detalhes sobre o cálculo de
engajamento serão apresentados no tópico exclusivo sobre influencers literários.

Também houve uma conversa com Ramiro Pissetti, no dia 21 de outubro de 2022, para validação com o especialista.
Ramiro é pesquisador, editor, autor, e organizador de livros e estudos nos âmbitos social, cultural e tecnológico. Assina
como coautor de produções editoriais de marcas como Sesi Nacional, Sistema Fiep, Ministério da Indústria, Apex Brasil,
Federação da Indústria de Ceará, Comunitas, entre outras. Foi convidado para uma entrevista, pois possui uma grande
experiência em produções do setor literário, e pôde contribuir com opiniões e pontos de vistas, que viraram tópicos
desse relatório.

A SÉTIMA ETAPA
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Notas OK

Conheça o livro "O começo de
tudo" por Robin Schneider

Você sabe em qual ano o
primeiro ebook foi lançado?

A

B

C

D

1971

1993

2006

2011

O COMEÇO DE TUDO

Muitos setores evoluíram com o desenvolvimento tecnológico
e o setor literário é um dos que se adaptou e vem se
atualizando diariamente. O livro digital, também conhecido
como e-book ou livro eletrônico, é uma publicação digital que
pode ser encontrada em vários formatos na Internet. Pode ser
lido no computador, no celular ou em um e-reader: um
aparelho específico para leitura de e-books. 

A ideia do livro digital teve início no século passado em
1945, logo após a 2º guerra, pelo engenheiro e cientista
americano Vannevar Bush (1890-1974). Bush acreditava
que o mundo possuía um conhecimento gigantesco, e
que isso deveria estar tudo junto em um único lugar,
para que as pessoas pudessem ter acesso a esses
conteúdos de forma rápida e eficaz. Então, em julho de
1945, Bush dá a ideia de uma máquina que seria capaz
de armazenar e mostrar livros e documentos
depositados em um tipo de microfilme. Tem como nome
Mémex (Memory Extension), considerado o nosso
primeiro leitor, que era capaz de armazenar qualquer
documento através de um microfilme, podendo também
anexar anotações feitas a mão, memorandos,
fotografias, entre outros materiais.

26 anos depois, no ano de 1971, Michael Hart, conhecido
também como o “criador do livro digital” digitou a Declaração
da Independência dos Estados Unidos, e esse foi o primeiro
documento eletrônico da história da humanidade. 

Algum tempo depois ele fundou o Projeto Gutenberg, a
biblioteca digital mais antiga existente, que disponibiliza livros
de domínio público. O Projeto foi o precursor de muitos outros
sites que disponibilizam livros digitais gratuitamente.
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O primeiro leitor de livros do mundo

Modelo em tamanho real do
Memex, construído em 2014 por
Trevor F. Smith e Sparks Web
FONTE: ELEARNING INDUSTRY

https://www.amazon.com.br/Come%C3%A7o-Tudo-Robin-Schneider/dp/8581633935
https://www.amazon.com.br/Come%C3%A7o-Tudo-Robin-Schneider/dp/8581633935
https://www.amazon.com.br/Come%C3%A7o-Tudo-Robin-Schneider/dp/8581633935


Kindle
Primeiro e-reader que

é conectado à
Internet. O sucesso de
vendas nesse produto

se deve a grande
variedade que se tem

de títulos dentro da
Amazon.

E não temos como falar de leitores, sem falar dos e-readers. O primeiro foi tecnicamente o Memex,
porém não era considerado um e-reader, pois não era digitalizado.

Linha do tempo dos primeiros e-readers até o primeiro modelo com conexão a Internet

Dynabook
Aparelho portátil de

2kg, criado pela Sony,
tinha um teclado e a
tela cinza. Seu layout
influenciou o modelos

dos notebooks hoje
em dia.

1968 1992 1998 2006 2007

BookMan Sony
Contava com um
compartilhamento

para CDS,
armazenamento
interno e teclado.

Rocket Ebook
Primeiro e-reader da

forma que
conhecemos hoje,
com um monitor
luminoso preto e

branco com
capacidade de 16MB.

Sony Reader
Primeiro e-reader com
a tecnologia de tinta
eletrônica, também

conhecida como E-ink
ou ePaper, que deixa a
visão mais confortável.

A Amazon atualmente é uma gigante no comércio eletrônico, mas você sabia que ela se iniciou
com a venda de livros?

A empresa foi fundada em 1994, em Seattle, e desde seu início, a empresa foi sempre um
destaque entre seus concorrentes: tinha um catálogo repleto de livros, por conta de parcerias
com grandes livrarias dos Estados Unidos. Três anos depois de sua fundação, a Amazon já tinha
conquistado mais de 2,5 milhões de livros no catálogo e 148 milhões de dólares em vendas.
O Kindle foi introduzido no mercado pela Amazon há 15 anos, e essa foi a grande sacada da
Amazon, tanto que até hoje o Kindle continua sendo um campeão de vendas dessa grande
empresa. No seu ano de lançamento, o estoque do Kindle só durou 5 meses. Desde seu
lançamento em 2007, foi estimado que a Amazon vendeu mais de 10 milhões de leitores Kindles
ao redor do mundo.

E POR FALAR NELA.. .
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https://www.cnbc.com/2017/11/20/jeff-bezos-on-the-10th-anniversary-of-the-amazon-kindle.html


Não é de se questionar o sucesso do Kindle: com ele, é possível ler dezenas de livros por
valores mais baixos, sendo necessário apenas um investimento maior para comprar esse
leitor digital, que hoje pode variar de R$449 a R$1349, dependendo do modelo escolhido.
Mas ainda assim, a longo prazo, o valor de um livro físico poderia representar igualmente
o valor de 4 a 10 livros digitais. 

Com os leitores digitais, muito se fala sobre uma possível crise no mercado de
livros impressos. Na visão de Ricardo Perez, gerente-geral de livros da Amazon do
Brasil, em entrevista ao  Estadão, não se deve pensar que o eBook irá substituir o
livro impresso, e sim pensar nos dois formatos como uma forma de
complementação de leitura: “Não é uma questão de um formato contra o outro,
mas sim de complementação em nome da democratização da leitura e
possibilidades que cada tecnologia oferece”.

Mas será mesmo que os formatos de
leitura não se conflitam?

 
No próximo tópico será discutido sobre o

mercado editorial brasileiro.
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Notas OK

Conheça o livro "Herdeiros da
Lenda" por Fernando Pissuto
TrevisanBRASILEIROS DA

LENDA
Nos séculos após o descobrimento do Brasil, os livros em si,
eram usados de forma evangelística, e os portugueses não
tinham interesse em fundar uma editora. Só após a
ocupação holandesa, em 1643, que o holandês Pieter
Janszonon ficou responsável pela tipografia em Recife, mas
ele acabou falecendo antes de o projeto ser concluído, e isso
só atrasou os primeiros registros literários do país.

Por volta de 1700, existiu
supostamente a primeira
impressora do Brasil, que
teve como tipógrafo um
jesuíta chamado Antônio
da Costa, porém não há
prova da existência
dessa impressora. 

Já no ano de 1747, no Rio de Janeiro, existem
vestígios de alguns folhetos emitidos pelo
tipógrafo Antônio Isidoro da Fonseca. Antônio foi
um grande tipógrafo em Lisboa, que precisou
sair do país após problemas com a inquisição.
Com essa mudança, pediu autorização a
Portugal para que pudesse abrir seu negócio de
impressões, porém o pedido foi negado, o que
fez com que todos os exemplares nacionais
fossem emitidos na Europa.

Alguns anos depois, no ano de 1972, já existiam pelo
menos duas livrarias no Brasil. Os livros disponíveis
eram de medicina e de religião, e a maioria do acervo
disponível era contrabandeado. Os proprietários dessas
livrarias na época eram conhecidos como livreiros (que
hoje leva uma conotação diferente, e refere-se a
livrarias que trabalham com tipos específicos de livros).

Quando a família real chegou aqui no Brasil, as coisas
começaram a mudar. Eles trouxeram consigo 60 mil
exemplares de livros da Biblioteca Real, criada em 1810,
que hoje é conhecida pelo nome Biblioteca Nacional,
localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Em 1818, o país já contava com cerca de 15 livrarias.

FONTE: WIKIPÉDIA

https://www.amazon.com.br/Herdeiros-lenda-Fernando-Pissuto-Trevisan-ebook/dp/B09PRSMNY9
https://www.amazon.com.br/Herdeiros-lenda-Fernando-Pissuto-Trevisan-ebook/dp/B09PRSMNY9
https://www.amazon.com.br/Herdeiros-lenda-Fernando-Pissuto-Trevisan-ebook/dp/B09PRSMNY9


Hoje as 10 maiores editoras são:

1

2

3

Grupo Companhia das Letras

Grupo Editorial Record

Sextante

4

5

6

Intrínseca

Grupo Editorial Alta Books

Rocco

7 DarkSide Books

8

9

10

Editora Globo

HarperCollins Brasil

Editora Gente
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Avançando alguns anos, no século XX, tivemos
algumas editoras e livrarias de destaque em todo o
Brasil. A maior editora era a francesa Granier, onde,
inclusive, o escritor Machado de Assis e outros
grandes nomes da Academia Brasileira de Letras
publicam suas obras. Na mesma época, tivemos a
editora José Olympio, fundada no ano de 1931 e nas
décadas de 30 e 40 já era a maior editora do país,
com 2 mil títulos publicados e 5 mil edições sendo
veiculadas.

A partir da década de 80, houve um
crescimento tanto em quantidade de
editoras, quanto de livrarias, assim,
muitas editoras foram incorporadas
a outras, paralelamente ao tempo
que surgiam grupos novos.

A verdade é que o país começou
lentamente no ramo literário, mas
hoje é um dos maiores consumidores
de livros do mundo.

Vamos dar uma olhada em como se
comportou o cenário literário no
Brasil nos últimos anos?

FONTE: MYBEST



Notas OK

Conheça o livro "Tudo pode
mudar" por Jill MansellTUDO  PODE  MUDAR

Em 2021, foram vendidos cerca de 409 milhões de exemplares de livros, sendo 31,6%
vendidos em livrarias, e 23% vendidos em livrarias exclusivamente virtuais. Ainda
podemos ver, então, que a relevância em vendas das livrarias físicas é maior que as
livrarias digitais.

Fonte: Relatório Painel do Varejo de Livros no Brasil Resultados 2022 X 2021 Nielsen BookScan e SNEL.

Dados mais recentes divulgados pela SNEL e pela Nielsen BookScan
mostram que o número de livros vendidos no Brasil no primeiro
semestre de 2022 foi menor quando comparado ao mesmo período
de 2021. Foram registrados a venda de cerca de 3,83 milhões de
livros em 2022, em contraste aos 3,89 milhões vendidos em 2021. É
uma variação percentual pequena: -1,68%.

Mas o fato curioso é que mesmo com essa diminuição na venda de
exemplares, o faturamento foi maior. O lucro da venda de livros de
janeiro a junho de 2022 ficou registrado na casa dos R$1,15 bilhões,
versus os R$1,04 bilhões do mesmo período de 2021, significando um
aumento de 10,96%. Isso significa que há uma desaceleração no
processo de compra de livros, e um aumento de ticket médio na
compra de livros. 

Quanto ao número de publicações feitas no Brasil,
com os passar dos anos houve uma oscilação, com
aumentos positivos:

Dados: Nielsen e SNEL

2016
2017 2018 2019

2020

08

118.179

Publicações literárias feitas no Brasil

139.523 143.868 135.221
150.231

Mesmo com números crescentes, o brasileiro está no quadro da
população que não lê um livro há mais de 5 anos, representando
uma parcela de 48% da população, equivalente a 100 milhões de
pessoas.

https://www.amazon.com.br/Tudo-pode-mudar-Jill-Mansell/dp/6555653833
https://www.amazon.com.br/Tudo-pode-mudar-Jill-Mansell/dp/6555653833
https://www.amazon.com.br/Tudo-pode-mudar-Jill-Mansell/dp/6555653833
https://snel.org.br/primeiro-semestre-de-2022-fecha-com-numeros-positivos-mas-a-variacao-continua-em-ritmo-decrescente/


ONDE ESTÃO OS MAIORES FÃS
DE LITERATURA NO MUNDO?

FONTE: ISBN E UNESCO

1º Reino Unido

2º Itália

3º Rússia

8º Brasil

...

Nos últimos anos, houve uma mudança muito grande no consumo de livros, com o
surgimento de novos formatos de leitura, como os livros digitais, e audiolivros, para ter
um exemplo. Especialistas do ramo literário dizem que hoje existe uma geração que "vem
fazendo livro de forma diferente, e mais conectadas a um tipo específico de público".
Vamos dar uma olhada em como se comporta o leitor atualmente?
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O interesse por literatura estrangeira e ficção
conquista muitos leitores nos últimos tempos.

Em 2021, por exemplo, dos 10 livros mais
vendidos no Brasil, de acordo com dados da
Yandeh, 5 deles são livros de ficção: A garota
do lago por Charlie Donlea com 196.231 vendas,
Box de livros do Harry Potter por J. K. Rowling
com 193.756 vendas, Torto arado por Itamar
Vieira Junior com 188.933 vendas, A revolução
dos bichos por George Orwell com 171.891
vendas, e Os sete maridos de Evelyn Hugo por
Taylor Jenkins Reid com 160.039 vendas.

E QUAIS SÃO AS CIDADES MAIS LITERÁRIAS DO BRASIL?

A cidade com a maior
parcela de leitores do
Brasil fica no Nordeste,
com 64% de leitores.

J O Ã O  P E S S O A

Em segundo lugar, a
capital do estado do
Paraná, tem cerca de 63%
de leitores em sua
população.

C U R I T I B A

A capital do vasto estado
do Amazonas, fica em
terceiro lugar com 62% da
população com hábitos
de leitura.

M A N A U S
Por último lugar, um dos
maiores centros comerciais
do mundo, possui 60% de
sua população considerada
leitora.

S Ã O  P A U L O

A capital do estado do
Pará, é uma cidade
portuária, e tem como
quantidade de leitores 61%
de sua população.

B E L É M

FONTE: INSTITUTO PRÓ-LIVRO 



Renda Média
R$1591,65

Dos respondentes
possuem renda
acima de R$5.000,00

Situação Financeira

A maioria dos leitores respondentes da Pesquisa pertence
ao gênero feminino (79,80%), seguido pelo masculino
(19,1%), e em seguida pelos não-binários (0,09%)

A maior parte dos respondentes reside na
Região Sul do país (50,3%), seguida pela
Região Sudeste (28,27%), Região Nordeste
(12,5%), Região Centro-Oeste e Norte (4,46%)
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Grau de instrução escolar

Referente ao grau de instrução dos
participantes, a maioria possui Superior
Completo (35,71%) e Incompleto (34,52), em
seguido do Ensino Médio Completo (19,94%)

A maioria dos respondentes pertence
às faixas de 16 a 22 anos (41,67), e de
23 a 29 anos (33,04%).

PERFIL DO LEITOR DA AMOSTRA A seguir, serão apresentados os resultados da
pesquisa quantitativa realizada para esse projeto.
Os resultados apresentados referem-se ao
processo de decisão de compra, formatos de
leitura, frequência de leitura, gêneros literários
preferidos, e dados demográficos de leitores.
Alguns dados secundários também serão
apresentados, como forma de explicar os
resultados obtidos.

12%



58,51%
Livros físicos

36,01%
Livros digitais

5,48%
Audiobooks
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Quando perguntados sobre qual tipo de leitura os respondentes consomem, a maioria
disse consumir livros através de livros físicos (58,51%), em seguida livros digitais
(36,01%), e por fim, audiobooks (5,48%).

Formatos de leitura

Os leitores pedem indicação de livros?

Sim

Não

Onde busca indicações?

Quando perguntados se pedem indicações de livros,
a maioria dos respondentes respondeu que pedem
indicações (73,51%).

Logo abaixo podemos ver as principais fontes de
indicações de livros: Em primeiro lugar, os
respondentes pedem indicações com amigos, e logo
em seguida, aparecem respostas que são totalmente
digitalizadas: em segundo lugar, buscam em perfis
literários nas redes sociais, e em terceiro lugar,
buscam em grupos na Internet.

Geralmente os amigos já me recomendam livros antes de eu buscar, mas às vezes
eu peço, porque eu acho que meus amigos já sabem mais ou menos, ou lêem as
mesmas coisas que eu, então eu gosto de perguntar. São pessoas mais próximas e
as chances de eu gostar de um livro que eles indicam é bem maior do que uma
blogueira, que eu teria que pesquisar o livro.

M, entrevistada na Pesquisa Qualitativa

https://www.youtube.com/watch?v=kHooArf2Gr0


Gênero literário favorito

Quando perguntados sobre o gênero literário favorito, a categoria Romance ficou em primeiro
lugar, com 23,71%, em seguida de Fantasia/ficção científica, com 18,01% e logo depois Suspense,
com 11,28%.

Dentre as principais menções na opção aberta da pergunta "Outros", encontramos os gêneros:
religiosos, livros acadêmicos, autoajuda, desenvolvimento pessoal, técnicos, criminal, biografia, hot
(eróticos), entre outros...

Por que o romance lidera o mercado literário?
Segundo estudos da romancista e psicóloga Keith Oatley, da Universidade de Toronto,
cientificamente, no hemisfério esquerdo do cérebro, ao realizar a leitura de um livro de ficção, por
exemplo, focaliza a sensação de percepção, memória e raciocínio, trazendo conforto, e diminuição
do estresse.

Quer mais uma prova de que os gêneros, principalmente o romance, domina o mercado literário?
Em uma pesquisa realizada em 24 de agosto de 2022, dos 10 eBooks mais vendidos na loja oficial
do Kindle na Amazon, 9 eram do gênero romance.

Top eBooks mais vendidos
na loja oficial do Kindle
(Amazon), em 24 de
outubro de 2022.
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35,42%
Capa

26,19%
Tema do livro

24,40%
Sinopse

6,55%
Autor

5,06%
Avaliações

0,89%
Preço

0,89%
Outro fator

0,60%
Quantidade de páginas

Tem um mercado que é só de romances, é um nicho que tem gente ganhando
muito dinheiro nisso, é um mercado enorme. Você ganha por leitura de página,
então na Amazon, cada página lida, você ganha X, e tem gente que publica
livros enormes.

Lavínia Rocha, escritora entrevistada na Pesquisa Qualitativa

Um adendo bem interessante também é o grande público dos livros de Romance Dark (Hot ou
Erótico). Os livros desse estilo possuem conotação sexual explícita, detalhada, que envolve o enredo
com cenas de sexo presente entre os personagens da dramaturgia. Percebe-se que as mulheres
são as maiores consumidoras desse tipo de livro, segundo uma monografia publicada por Mariana
de Lima, com o tema O consumo da Literatura Erótica: Um estudo sobre o perfil do leitor duranta a
Pandemia COVID-19.
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Primeira coisa que chama atenção em um livro

Embora seja o fator que mais
chama a atenção dos
respondentes da pesquisa
quantitativa, a capa do livro não
é o fator principal que faz um
leitor comprá-lo, ou baixá-lo.

Na verdade, o fator principal
que faz um leitor adquirir um
livro é a Sinopse (41,96%)

Principal fator de aquisição

Alguém julga o livro pela capa?

Isso é mais que óbvio, comprovado pela pesquisa quantitativa realizada: 35,42% dos respondentes
afirmaram que a capa é a primeira coisa que chama atenção em um livro.

Agora que você sabe um pouco mais sobre o perfil atual dos leitores
literários, vamos dar uma olhada nas principais transformações e
acontecimentos deste mercado nos últimos anos?

https://www.youtube.com/watch?v=kHooArf2Gr0


Enquanto a produção de um livro
emite cerca de 4 kg de gases
nocivos à atmosfera, um e-reader
como o Kindle, da Amazon, emite
168 kg desses gases ao longo de seu
ciclo de vida.

Fonte: Revista Super Abril, 2016

Contando que quem tem um Kindle não divide, tona-se um
objeto pessoal, então mais pessoas irão adquirir ao longo dos
anos. E não esqueça que sempre há uma troca contínua do
aparelho para uma geração mais nova. [...] Além disso, é
necessário gastar 50 vezes mais combustível fóssil para produzir
um e-reader, em comparação aos livros impressos, mesmo
contanto os gastos energéticos como a iluminação para a leitura.

Fonte: Revista Ciclo Vivo, 2012

Notas OK

Conheça o livro "Sigilos em
papel" por Gisele SilvaLIVROS

      PAPELEM

Várias mudanças de hábito vem ocorrendo de uns anos para cá, e uma delas é a utilização
dos e-readers (leitores digitais) para ler obras. Muitas pessoas acreditam que os leitores
digitais são mais "sustentáveis" e "ecologicamente correto" do que consumir livros físicos,
afinal, eles gastam papéis para serem produzidos, e os livros digitais, não. 

Mas será que os livros digitais são realmente
mais ecológicos que os livros físicos? 

A resposta parece óbvia, porém não é. Um e-reader libera
200 a 250% a mais de CO2 na atmosfera, do que uma
biblioteca, por exemplo. É preciso ter em vista que, assim
como a indústria gráfica, a produção de e-readers
também demanda recursos como água e energia elétrica,
além de emitir gases do efeito estufa na atmosfera. 

A opção mais sustentável, na verdade, depende
muito da quantidade de obras lidas por ano. 

Qual modo de leitura é mais sustentável? 
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Segundo a Greenpeace, se o leitor lê em torno de 30 livros em 365 dias, o mais
indicado são os livros físicos. Para aqueles que consomem de 60 a 90 títulos
anualmente, prefira os e-books. Isso se deve porque, em grande quantidade, o
impacto ecológico dos livros físicos pode chegar a ser superior aos livros digitais,
se o hábito de leitura for recorrente.

https://www.amazon.com.br/Sigilos-em-papel-Gisele-Silva-ebook/dp/B0B6RVN1KZ
https://www.amazon.com.br/Sigilos-em-papel-Gisele-Silva-ebook/dp/B0B6RVN1KZ
https://www.amazon.com.br/Sigilos-em-papel-Gisele-Silva-ebook/dp/B0B6RVN1KZ


Notas OK

Conheça o livro "Não Culpe A
Vodka" por Mari CaldeiraNão culpe os leitores

Em 2017, a Livraria Cultura decidiu fechar todas as lojas da
recém-adquirida FNAC do Brasil. Pouco tempo depois, em
2018, a Livraria Saraiva, outra gigante do comércio
literário, também pediu uma recuperação judicial. Por
conta da falta de capital de giro e grandes dívidas,
importantes editoras nacionais acabaram infelizmente
fechando as portas.

Com a deterioração do
cenário econômico
brasileiro e o encolhimento
dramático do mercado
editorial como um todo,
encolhimento da ordem de
40%, ficou claro para mim
que não seria mais possível
manter lojas físicas com
fraco desempenho, muito
menos lojas que
trouxessem prejuízos.

Sérgio Herz, presidente da
Livraria Cultura, em
entrevista a Exame

Neste meio tempo, tivemos a ascensão da Amazon no
mercado literário, que fez com que as livrarias
tradicionais quisessem conter o seu crescimento
disparado. Porém, as ações não geraram resultado
algum: A Amazon disparou em vendas e no ano de 2017 já
vendia de tudo, podendo assim concorrer com outros
mercados varejistas.

Mas, qual o real motivo para a falência das livrarias?
Será que a Amazon foi a culpada de tudo?

O primeiro deles é que o crescimento da tecnologia no setor
literário teve, sim, sua parcela de responsabilidade, mas
antes disso, o mercado já não ia muito bem. O alto custo de
livros físicos, em alguns casos, acaba impedindo os
consumidores de comprarem livros. A Amazon criou essa
ponte de acessibilidade ao consumidor, dando ao brasileiro
mais oportunidades para ingressar nesse universo mágico
que é a literatura.
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Muitos se questionam se a falência de l ivrarias se deve aos novos
hábitos de consumo dos leitores,  mas, a crise no mercado literário,  na

verdade, não se originou de leitores,  mas sim do próprio mercado.

Essa quebra das editoras e livrarias se deve a dois fatores.

Diante disso, temos o segundo motivo: A forma era se adaptar ao mercado, e é aí que
surgem os livreiros. Como a Amazon veio e abriu muito o mercado literário, os livreiros
pensaram em manter a exclusividade, fechando seus nichos, e criando uma experiência “a
mais” para o cliente. Muitas das livrarias são dedicadas a gêneros específicos, alcançando
apenas pessoas que gostam realmente do tema. Mas será que essa tática não diminuiu
mais ainda a participação de mercado das livrarias?

https://www.amazon.com.br/N%C3%A3o-Culpe-Vodka-Mari-Caldeira-ebook/dp/B0B4LWH89D
https://www.amazon.com.br/N%C3%A3o-Culpe-Vodka-Mari-Caldeira-ebook/dp/B0B4LWH89D
https://www.amazon.com.br/N%C3%A3o-Culpe-Vodka-Mari-Caldeira-ebook/dp/B0B4LWH89D
https://www.youtube.com/watch?v=kHooArf2Gr0


Notas OK

Conheça o livro "Através dos
seus Olhos" por Ana FrançaATRAVÉS DOS

SEUS OLHOS 

De acordo com dados divulgados pela Universidade
de Brasília (UnB), de 1990 a 2004, cerca de 93,9% dos
romances publicados por grandes editoras nacionais
pertenciam a autores brancos. A representatividade
era algo praticamente extinto no mercado literário:
não existia grande espaço para as minorias. Mas
desde 2004 até hoje, muita coisa mudou. 

A CNN publicou uma matéria em seu site em julho de
2022, dando ênfase que a diversidade na literatura foi
um verdadeiro destaque na 26ª Bienal do Livro de São
Paulo no ano. O evento anual, que tinha sido pausado
com a pandemia do Covid-19, voltou a ser presencial
no ano de 2022, e contou com diversas palestras que
traziam temas de representatividade de pessoas com
deficiência, negras, indígenas, e LGBTQIA+.

Segundo especial istas do mercado, como Fernando Baldraia,  editor de diversidade
da Companhia das Letras,  em entrevista a O Globo, acredita que a missão do

mercado editorial  se tornou: divulgar autores que não recebem a devida atenção,
e atentar a debates sobre diversidade e como representá-la na literatura.

E a busca por diversidade não se dá apenas em
escritores, mas também nas histórias contadas.
Podemos observar que a diversidade étnica-racial,
sexual, e de gênero é uma grande pauta buscada na
sociedade nos últimos anos, e o universo dos livros
não ficam de fora dessa. O leitor está cada vez mais
buscando histórias que geram identificação.

Vejo o leitor hoje em dia no Brasil um
leitor jovem, antenado, com pautas
de minorias, pautas sociais, uma
galera que cobra, uma galera que
não se satisfaz com qualquer livro cis,
hétero, branco.

Maria Freitas, escritora entrevistada
na Pesquisa Qualitativa

DIVERSIDADE
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https://www.amazon.com.br/ATRAV%C3%89S-DOS-SEUS-OLHOS-Fran%C3%A7a-ebook/dp/B0BH8C3WDY
https://www.amazon.com.br/ATRAV%C3%89S-DOS-SEUS-OLHOS-Fran%C3%A7a-ebook/dp/B0BH8C3WDY
https://www.amazon.com.br/ATRAV%C3%89S-DOS-SEUS-OLHOS-Fran%C3%A7a-ebook/dp/B0BH8C3WDY
https://www.youtube.com/watch?v=kHooArf2Gr0


Mas, para os escritores que não desejam receber um "não" de editoras, e
nem querem desembolsar financeiramente um fundo para lançar seus
próprios livros físicos, há uma saída: a autopublicação online.

Quem busca por novos títulos, seja em livrarias e lojas físicas ou online,
provavelmente se deparar com um cenário recorrente: nas listas de livros mais
vendidos, encontram-se títulos internacionais, traduzidos e publicados no país. A
publicação desses títulos que vêm de fora do país interessam editoras, pois a
maioria já são obras conhecidas no mercado literário, e autores com carreiras
deslanchando ou consolidadas.

A falta de interesse em títulos nacionais também parte das editoras, que não arriscam em
nomes brasileiros. Mas, nos últimos anos, as editoras (e também os leitores) vêm
valorizando vozes nacionais, a fim de mudar esse mercado literário internacionalizado.

LITERATURA NACIONAL

O mercado hoje é um mercado propício e aberto. Eu estava lendo que é muito
caro traduzir um livro, então as editores estavam focando muito na literatura
nacional, porque você não precisa da tradução. Outra coisa é as
comunidades literárias no TikTok e no Instagram, tem havido um movimento
para fortalecer a literatura nacional.

Lavínia Rocha, escritora entrevistada na Pesquisa Qualitativa
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PUBLICAÇÃO

Publicar um livro é um sonho para muitas pessoas, mas há um obstáculo a ser ultrapassado
para ir para as prateleiras pelo menos: saber o que as editoras procuram. A verdade é que
hoje, investir em novos autores pode ser muito mais arriscado para editoras do que parece.
Isso porque grandes livrarias geralmente recebem dezenas de títulos e organizam uma
curadoria para verificar quais obras merecem ser publicadas.

Quando você paga é muito fácil, você vai atrás
de uma editora e paga. Mas quando você não
paga, é muito difícil, porque ninguém quer
investir em uma pessoa desconhecida, é muito
dinheiro que se gasta, e todo mundo quer
venda certa, toda editora. Por isso que eu falo
muito hoje em dia, que ter um público é
importante, ninguém pega ninguém do nada
mais, precisa ter algo ali atrás disso.

Lavínia Rocha, escritora entrevistada na
Pesquisa Qualitativa

Os editores não querem então perder
tempo (nem dinheiro), ensinando a
profissionalizar autores, e ajustando
obras precisem de retrabalhos para ir
para publicação. É claro que as ações
de marketing podem ajudar muito a
alavancar as vendas de um livro,
porém se a história não tem elementos
o suficiente para fazer com que o
público goste, pode acabar numa
página em branco. Há quem diga, que
criar uma comunidade online pode ser
muito proveitoso, e até facilitar
processos de publicação.

https://www.youtube.com/watch?v=kHooArf2Gr0
https://www.youtube.com/watch?v=kHooArf2Gr0


O custo baixo de publicar livros digitalmente atrai cada vez
mais aspirantes à escrita, e possibilita também que esses
novos autores consigam alcançar seus públicos-alvo com mais
facilidade. Existem algumas plataformas que são destaque
hoje quando o assunto é autopublicação. Vamos dar uma
olhada nas principais?

Notas OK

Conheça o livro "Estava Escrito"
por Maurício de CastroEstava escrito

Antes, a publicação de um livro era algo inimaginável para
novos autores, pois o custo de pedir unidades de livros
físicos para uma gráfica era alto. E mesmo não optando
por publicar um livro independentemente, ao publicar um
livro com uma editora, apenas 10% do preço de um livro
físico fica com autores, segundo matéria publicada pelo
G1. Para se ter ideia, o preço médio de um livro em 2022 é
R$44,26, então um escritor lucraria apenas R$4,42.

Uma das principais plataformas de autopublicação atual, é
o Kindle, da Amazon. O Kindle possui a Kindle Direct
Publishing, uma plataforma exclusiva para fazer a gestão
de livros publicados. A Amazon também faz a publicação
do livro na versão física, se o autor desejar. Nesse caso, é
cobrado uma taxa de impressão, acima do valor de venda
previsto.

Além do preço que pode ser estipulado, se o autor decide
publicar o livro no Programa KDP Select, a obra fica
disponível no Kindle Unlimited, um tipo de assinatura de
livros digitais.
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A KU, que é a 'Netflix de livros', você
recebe por página lida, mas assim,
é uma vergonha o tanto que eles
pagam por pagina lida. Está
R$0,007, é menos de R$0,01. Então,
se você tem um livro de 100
páginas, e a pessoa ler até o final,
você recebe R$0,70. Então, o meu
livro, que tem 500 páginas, eu
recebo R$ 3,50. Só que a vantagem
é o volume, muito gente tem a
assinatura, então muita gente lê.

Maria Freitas, escritora entrevistada na
Pesquisa QualitativaE a vantagem do baixo custo de publicações digitais não

trouxe vantagem apenas para escritores, mas também
para os leitores: a aquisição de livros se tornou muito mais
barata. Segundo uma leitora que foi entrevistada pelo
jornal catarinense ND MAIS em 2022, as leituras digitais se
tornaram muito acessíveis para quem se interessa por
vários títulos: “Eu não tinha condições de comprar todos os
livros que eu queria e a Internet oferece essa vantagem
para mim”.

https://www.amazon.com.br/Estava-Escrito-Mauricio-Castro/dp/8563808737
https://www.amazon.com.br/Estava-Escrito-Mauricio-Castro/dp/8563808737
https://www.amazon.com.br/Estava-Escrito-Mauricio-Castro/dp/8563808737
https://www.youtube.com/watch?v=kHooArf2Gr0


Para novos escritores ou escritores independentes, também há soluções simples para
autopublicação, como a plataforma Clube de Autores. A plataforma hoje conta com dois tipos de
serviços para escritores: publicação de ebook ou de livro impresso sob demanda. O processo de
publicação é completado em alguns minutos: o escritor faz seu cadastro, simula a publicação,
preenche os dados técnicos e especificações sobre o livro, sobe o livro no arquivo em Word,
carrega ou cria a capa do livro, escolhe uma margem de lucro para cada formato, e por fim,
seleciona em quais livrarias e lojas parceiras deseja publicar também seu livro.
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O Wattpad é uma plataforma de leitura onde permite que usuários leiam e escrevem suas próprias
histórias. Em termos de interatividade, ela se destaca muito: é possível interagir com outros leitores,
e citar e comentar trechos específicos da história. Segundo a própria plataforma, hoje o Wattpad
tem mais de 90 milhões de leitores espalhados pelo mundo.

O Wattpad se caracteriza muito pela publicação de fanfics, e muitas dessas histórias também vão
para as telinhas como obras de entretenimento (veja o tópico Alerta de Adaptação neste relatório).
Inclusive, o próprio Wattpad possui uma iniciativa para publicar autores da plataforma, chamada
Wattpad Books, que trabalha com editoras parceiras, para levar as histórias da Internet para o
papel.

PLATAFORMA
TEM CUSTO PARA

PUBLICAR?
TRAZ GANHOS
FINANCEIROS?

POSSUI PLATAFORMA
DE EDIÇÃO?

PUBLICA LIVROS
FÍSICOS?

Vantagens e Desvantagens das plataformas: 



Notas OK

Conheça o livro "As Extraordinárias
Cores do Amanhã" por Emily X. R.
Pan

As extraordinárias cores
da Inteligência Artificial

Você sabia que a Inteligência Artificial também é uma das
tecnologias utilizadas no mercado literário? Segundo Ramiro
Pissetti, pesquisador, editor, autor e organizador de livros; as
ferramentas que utilizam a IA, hoje, são capazes de produzir
livros, construir capas, redigir artigos, e muito mais.
Vem com a gente saber melhor como ela é aplicada no
universo da literatura!
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Uma área que a Inteligência Artificial pode ajudar bastante é a seleção de publicações. Em uma
editora chegam muitos manuscritos novos, mas nem todos estão aptos para serem publicados,
seja por conter plágio, seja por não estar tão bem estruturado ou simplesmente por não atingir a
linha editorial da empresa. O computador pode analisar as obras automaticamente, relatando
qual pode ter mais chance de dar certo editorialmente.

Outra solução para o mercado literário, é a IA GPT-3, uma inteligência artificial capaz
de escrever livros, e-mails, textos, artigos, notícias, receitas médicas e até escrever
petições jurídicas. Em 2020 o GPT-3 escreveu uma resenha de 2 mil caracteres sobre
o Iphone 11 Pro para o jornal “O Estadão”.

Uma escritora que já faz uso dessa tecnologia é a Jennifer Lepp, romancista e também
professora, que ensina o uso dessa tecnologia para outros escritores, através do
aplicativo Sudowrite. A sua utilização pode ajudar os escritores a produzir, mas para
Lepp, em entrevista ao site The Verge, esse avanço é natural e agora fica a critério dos
escritores utilizarem ou não essa tecnologia. 

A IA também é utilizadas para fazer imagens e capas de
livros! Para exemplo nacional, temos uma história em
quadrinhos, idealizada pelo escritor Romeu Martins e pelo
ilustrador Jean Milezzi, que foi produzida utilizando imagens
geradas automaticamente pela ferramenta Midjourney.

Quer conferir o resultado? Escaneie o QR Code e
acesse as imagens produzidas! 

https://www.amazon.com.br/As-Extraordin%C3%A1rias-Cores-do-Amanh%C3%A3/dp/8550303097
https://www.amazon.com.br/As-Extraordin%C3%A1rias-Cores-do-Amanh%C3%A3/dp/8550303097
https://www.amazon.com.br/As-Extraordin%C3%A1rias-Cores-do-Amanh%C3%A3/dp/8550303097


Hoje os livros são obras protegidas pela Lei nº 9.610/98, que se certifica que os
autores sejam pagos por seus trabalhos. Além de infringir os direitos autorais de autores,
quem disponibiliza livros gratuitamente de forma ilegal, está cometendo crime previsto no
Código Penal, e também prejudica financeiramente os escritores - afinal, eles param de
receber clientes pagantes, e não recebem pela disponibilização desses materiais.

Notas OK

Conheça o livro "O lado feio do
amor" por Colleen Hoover

O Sindicato Nacional dos Editores de Livros publicou uma matéria em março de abril de 2022,
sobre as ações que a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) realiza contra a
pirataria no Brasil. No caso em questão, a Associação ajuizou uma ação que foi aprovada pelo
TJ/SP contra um grupo privado no Facebook chamado “Livros de Serviço Social”, que contava com
9.473 membros e disponibilizava dezenas de livros piratas ilegalmente. A ação determinou que o
grupo do Facebook fosse suspenso, sob pena de multa diária de R$2.000,00.

O LADO FEIO DA INTERNET

REGULAMENTAÇÃO

DE TODO O MATERIAL
PIRATEADO NA INTERNET SÃO
EBOOKS, SEGUNDO EDITORAS

Com a ascensão dos livros digitais, houve uma onda
que não é novidade na área do entretenimento: a
pirataria. Com o formato virtual, se tornou muito alta a
disponibilização de livros de forma ilegal. 

Hoje existem sites que disponibilizam esse tipo de
material, e oferecem livros nacionais e internacionais
de forma totalmente gratuita, sem a permissão das
editoras e dos autores. E se engana quem acha que o
pirateamento se restringe apenas a sites: hoje
também existem comunidades em redes sociais como
o Facebook e o Telegram, que contém milhares de
livros ilegais.

11%
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FONTE: TERRA

https://www.amazon.com.br/lado-feio-do-amor/dp/8501105732
https://www.amazon.com.br/lado-feio-do-amor/dp/8501105732
https://www.amazon.com.br/lado-feio-do-amor/dp/8501105732
https://snel.org.br/abdr-segue-implacavel-na-luta-contra-a-pirataria-digital-de-livros/


Notas OK

Conheça o livro "Um milhão de
finais felizes" por Vitor MartinsUm milhão de

fanfics felizes

Algumas fanfics grandes, os leitores se
juntam e ajudaram a autora a publicar,
para eles comprarem o livro, e ter na
estante. E nossa, as fanfics são de
qualidade, eu já li algumas.

Giovanna Melgaço, escritora
entrevistada na Pesquisa Qualitativa
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Há também projetos independentes,
financiados integralmente por
leitores, como o Whalien Project. De
acordo com o próprio perfil no
Instagram, o Whalien Project é um
projeto dedicado a apoiar escritores
dada plataforma do Wattpad em histórias com foco em
grupos de k-pop, de forma gratuita. O projeto foca
em editar capas de fanfics, trailer, e até realizam
revisão de textos (denominado de betagem), tudo
feito através de formulários de pedidos, abertos
periodicamente. Outros projetos envolvem histórias
específicas, que são transformadas em livros físicos,
financiados pelos próprios leitores, para que eles
possam comprar unidades e colecionar, de tanto que
gostam das histórias.

Fanfictions são textos escritos por fãs com base em
personagens ou pessoas reais (como paródias ou
versões alternativas). Mas, muito mais que histórias
para satisfazerem fãs, são um verdadeiro pontapé
inicial no mundo literário para escritores. Nas
histórias publicadas na Internet, portas de
oportunidades se abrem ao conquistar uma
grande legião de leitores.

Veja, por exemplo, um fenômeno da literatura e do
cinema: publicada na Internet originalmente sob o
título “Master of the Universe”, Cinquenta Tons de
Cinza era uma história inspirada nos livros da saga
Crepúsculo. Devido ao sucesso da fanfic, E. L. James,
a autora da história, acabou sendo agenciada, e
apresentada a uma proposta de publicar sua fanfic
em livros físicos. Com a publicação dos livros,
detalhes da história foram mudados para se
desvincularem e não infringirem direitos autorais de
Crepúsculo, e foi assim que a humana Isabella Swan
se tornou a universitária Anastasia Steele, e o
vampiro Edward Cullen se tornou o empresário
Christian Grey.

https://www.amazon.com.br/milh%C3%A3o-finais-felizes-Vitor-Martins/dp/8525065374
https://www.amazon.com.br/milh%C3%A3o-finais-felizes-Vitor-Martins/dp/8525065374
https://www.amazon.com.br/milh%C3%A3o-finais-felizes-Vitor-Martins/dp/8525065374
https://www.youtube.com/watch?v=kHooArf2Gr0


ALERTA DE ADAPTAÇÃO

Notas OK

Conheça o livro "Alerta de
Tempestade" por Maria Adolfsson

Hoje, a publicação virtual de livros tem destaque em algumas
plataformas gratuitas, mas o caminho não para por aí: quem
conquista milhares de leitores, consegue transformar obras virtuais
em livros físicos, e os transformam também em adaptações para o
cinema, tv e streamers.

Vamos dar uma olhada de onde surgiram grandes fenômenos do
entretenimento?

Wattpad
O lema do Wattpad é “Onde as histórias criam vida”, e de fato,
criam mesmo. Muitos livros virtuais publicados dentro dessa
plataforma se tornaram grandes fenômenos de vendas em
livros físicos, e por se tornarem best-sellers, também foram
arrecadadores de grandes bilheterias e telespectadores. Alguns
grandes títulos mundiais de destaque são: A Barraca do Beijo
(Netflix, 2018), um dos filmes mais assistidos na história da Netflix,
e After (Paramount Pictures, 2019), que arrecadou mais de
US$69,5 milhões de dólares no cinema.

Blogs

Quem escreve independentemente por apenas lazer na Internet,
também ganhou espaço nos cinemas, ao menos para escritores
como Julie Powell. Powell lançou em 2002 um blog de diário
culinário, relatando suas experiências na pequena cozinha do
seu apartamento, recriando todas as receitas de um livro da
chefe Julia Child. Três anos depois, o blog virou o livro publicado
"Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen".
Em 2007, a obra foi adaptada para o cinema no filme "Julie &
Julia", contando com um elenco de peso como Meryl Streep,
Amy Adams e Stanley Tucci, conquistando um faturamento de
US$ 129,5 milhões.
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https://www.amazon.com.br/Alerta-tempestade-Doggerland-Terras-submersas/dp/6559571521
https://www.amazon.com.br/Alerta-tempestade-Doggerland-Terras-submersas/dp/6559571521
https://www.amazon.com.br/Alerta-tempestade-Doggerland-Terras-submersas/dp/6559571521
https://www.coxinhanerd.com.br/historias-do-wattpad-adaptadas/
https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2020/07/26/kissing-booth-2-starring-joey-king-jacob-elordi-most-watched-netflix-movie-is-twilight-fifty-shades-of-grey-as-rom-com/?sh=4f66d2791e49
https://en.wikipedia.org/wiki/After_(2019_film)


Notas OK

Conheça o livro "P.S. Eu te amo"
por Cecelia Ahern

P.S. Eu te noto

Redes sociais e livros - o que os dois tem a ver? 

Por muito tempo, essa relação foi vista como
conflituosa - ou você passava seu tempo lendo
um livro, ou você passava seu tempo
consumindo conteúdo nas redes.

Isso tudo mudou graças aos chamados
influencers literários - que sabem unir esses dois
interesses muito bem, e se conectam cada vez
mais com os leitores que os seguem.

A postagem de conteúdos literários, pelo
menos no YouTube, não é novidade - estão
presentes na rede social desde os anos 2010’s
- sendo um dos primeiros vídeos de resenha
publicado em 17 de fevereiro de 2011, pelo
canal Cabine Literária, sobre “O Livro do
Cemitério”, de Neil Gaiman.

Hoje, o conteúdo literário está presente
praticamente em todas as redes sociais
mais populares, e conquista milhares de
seguidores, com posts com dicas de leituras,
avaliação de obras, livros em promoção,
curiosidades de títulos, entre outros temas. E
cada rede social tem seu perfil de conteúdo,
contando até com denominação exclusivas
para os influencers, como os Booktokers
(TikTok), Bookstagramers (Instagram),
Booktubers (YouTube). 

A verdade é que esses perfis
voltados para leitores possuem um
Marketing de Influência em peso.
E o conteúdo costuma ser sempre
em via de mão dupla: os influencers
indicam novos títulos para os
leitores, e os leitores indicam novos
títulos para os influencers. 

Acompanho a Bel Rodrigues, que é uma influencer
literária que gosta muito de thriller, e comecei a ler
esse gênero por indicação de livros que ela lia e fazia
resenha em seu canal literário. Também acompanho a
Pam Gonçalves, e o Paulo do Livraria em Casa. Fora
esses, acompanho muitos perfis no Instagram de
leitura, e gosto muito, pois acabo conhecendo novos
gêneros e livros.

AB, entrevistada na Pesquisa Qualitativa
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https://www.amazon.com.br/P-S-Eu-amo-Cecelia-Ahern/dp/8581630626
https://www.amazon.com.br/P-S-Eu-amo-Cecelia-Ahern/dp/8581630626
https://www.amazon.com.br/P-S-Eu-amo-Cecelia-Ahern/dp/8581630626
https://www.youtube.com/watch?v=kHooArf2Gr0


57,44% SIM 42,56% NÃO

CONHECEM INFLUENCERS? A seguir, serão apresentados os
resultados da pesquisa quantitativa
realizada para esse projeto, referente
às perguntas e respostas relacionadas
a influencers literários.

Quando perguntados se conheciam algum
influencer literário, a maior porcentagem de
respostas foi de Sim, com 57,44% de respostas.

Conhece algum influencer literário?

Em seguida, os respondentes foram apresentados a uma pergunta para verificar se conheciam
alguns influencers literários. Foram exibidas 15 opções de influencers de redes sociais variadas,
onde era possível marcar mais de uma opção. A pergunta também tinha uma opção aberta para
preencher outros influencers, e uma opção exclusiva, para marcar se não conhecesse nenhum
influencer. A maioria das pessoas disse não conhecer nenhum influencer (31,21%), e 15,03% dos
respondentes preencheram outras opções.
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Influencers mais conhecidos

Dentre as principais menções espontâneas na opção "Outros", encontramos os influencers: Bel Rodrigues,
Paulo Ratz, Geek Freak, Pamela Gonçalves, Tatiana Feltrin, Ju Cirqueira, Livresenhas, Paola Aleksandra,
Duda Menezes, e Bookster.



As mídias tradicionais se comunicam
menos com o público jovem, e se nossa
intenção é falar com eles, precisamos ir
até onde estão. [O resultado de parceria
com booktubers] "tende a ser sempre
positivo, porque atinge um público
engajado e que se interessa pelo assunto.

Monalisa Marques, responsável pelas
mídias sociais da Globo Livros, em 2018,

em entrevista ao G1. 

Hoje, existem influencers e canais literários no YouTube que postam
indicações e avaliações, criam tags literárias para falar de obras,
postam sobre novidades de publicações e adaptações, e fazem
conteúdos interativos com livros, sobre seus personagens e enredos.
O sucesso do YouTube em influenciar o crescimento de interesse
em leitura é inegável: Em 2014, por exemplo, a booktuber Bel
Rodrigues publicou um vídeo de resenha sobre o livro O Diário de
Anne Frank, e segundo Ana Lima, funcionária da Editora Record, em
entrevista ao G1, disse que após o vídeo por Bel ser publicado no
YouTube, O Diário de Anne Frank, publicado pela editora, voltou para
a lista de livros mais vendidos do período.

Notas OK

Conheça o livro "Talvez a mensagem
certa" por Giulia Russomanno

Talvez a mensagem certa

Considerada a terceira rede social mais usada no
Brasil, o Instagram hoje é uma rede social essencial
para um perfil literário. Dentre os conteúdos literários
publicados na rede, se destacam as resenhas,
indicações, posts que reúnem livros que fazem parte
de temas específicos, além de vídeos humorísticos e
interativos.

Os influencers estão dominando o Tik Tok, com vídeos muito característicos: são vídeos de unboxing,
indicações, resenhas curtas, tons humorísticos de acordo com o enredo e personagens, além de listas e
dicas de leitura. Um fato muito curioso, é que as livrarias e grandes redes de comércio dão destaque
para quem procura livros que viralizam no TikTok.
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QUAIS REDES SOCIAIS SE DESTACAM
HOJE NO CONTEÚDO LITERÁRIO?

Tenho gostado de indicar livros que
nunca li, para ler junto com os seguidores.
Não tem nada melhor do que conversar
com uma pessoa que leu o mesmo livro
que você.

Luisa Accorsi, influencer literária, em
entrevista ao Estado de Minas, em 2020.

Veja só um print da loja da Amazon, e uma foto
publicada por um usuário do Twitter de uma livraria,
que destacam títulos populares da rede social:

https://www.amazon.com.br/Talvez-mensagem-certa-Giulia-Russomanno-ebook/dp/B09TG69924
https://www.amazon.com.br/Talvez-mensagem-certa-Giulia-Russomanno-ebook/dp/B09TG69924
https://www.amazon.com.br/Talvez-mensagem-certa-Giulia-Russomanno-ebook/dp/B09TG69924
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Notas OK

Conheça o livro "O outro lado do
mundo" por Lívia Moura

Uma da possível razão do Twitter não ser o
principal canal de conteúdo literário é pelo
seu famoso limite de caracteres: são
apenas 280 por tweet (postagem). Sendo
assim, compartilhar um conteúdo tão
denso como uma resenha de um livro pode
acabar ficando disperso em vários tweets.
Os perfis dos influencers literários no Twitter
também contam com muitas atualizações
sobre suas vidas pessoais, se tornando um
ótimo lugar para conexão, tendo uma
promixidade das pessoas que estão lendo
livros - não dos livros, necessariamente.

Já os streamers do Twich, são focados em
ajudar os leitores no processo de leitura. As
famosas lives (ou sprints) que comumente
levam o nome de “Leia Comigo”
apresentam os influencers lendo um livro
em silêncio, fazendo uma leitura
compartilhada com os espectadores,
enquanto eles leem o mesmo livro, ou o
livro de suas preferências.

O(a) influencer que está apresentando a
live foca em dar dicas de leitura para quem
assiste, verificando de tempo em tempo
como está o progresso do livro. É uma
excelente maneira de encorajar os
seguidores a lerem não um livro
específico, mas facilitar qualquer leitura.

O outro lado
das redes

https://www.amazon.com.br/Outro-Lado-do-Mundo-ebook/dp/B076P44KH6
https://www.amazon.com.br/Outro-Lado-do-Mundo-ebook/dp/B076P44KH6
https://www.amazon.com.br/Outro-Lado-do-Mundo-ebook/dp/B076P44KH6


Para responder essa pergunta, foi realizada uma análise de
engajamento de cada perfil. Como os influencers estão
presentes em algumas redes sociais, foi selecionado o
Instagram como meio de análise, pois é a única rede social
em comum entre todos os perfis selecionados.

Considerando que hoje, o Instagram só mostra para o
proprietário da conta a quantidade de curtidas em cada
post, e o nível de engajamento particular no Audience
Insights, a análise de engajamento apresentada a seguir,
foi realizada através da plataforma HypeAuditor, usada
por marcas como Dior, Unilever, Heineken, Philips.
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De acordo com a plataforma, o percentual de
engajamento é calculado sob a percentagem do
público que interage com o conteúdo publicado pelo
influenciador, incluindo curtidas e comentários.

CONHEÇA A PLATAFORMA
DE ANÁLISE DE INFLUENCERS

Notas OK

Conheça o livro "Lembre-se de mim,
Thomas" por Fernanda Freitas

LEMBRE-SE DE
MIM, LEITOR

SE HOJE EXISTEM TANTOS INFLUENCERS
LITERÁRIOS, QUAIS DELES SE DESTACAM MAIS?

https://www.amazon.com.br/Lembre-se-mim-Thomas-Fernanda-Freitas-ebook/dp/B08C9F5ZZD
https://www.amazon.com.br/Lembre-se-mim-Thomas-Fernanda-Freitas-ebook/dp/B08C9F5ZZD
https://www.amazon.com.br/Lembre-se-mim-Thomas-Fernanda-Freitas-ebook/dp/B08C9F5ZZD


Fel é um influencer que gosta muito de
livros de suspense, terror, e alguns livros
de autoajuda. É o menor influencer dessa
lista em termos de seguidores, mas conta
com um engajamento bem forte, muito
visto nos seus posts compartilhados
sobre hábitos de leitura.

Com altas visualizações em seus vídeos,
Victor Almeida é o criador do Geek Freak,
inicialmente um canal do Youtube, que se
expandiu para outras redes sociais. Possui
um clube literário para compartilhar leituras
com os seguidores, e gosta muito de livros
de aventura e fantasia.

Annik é viciada em romance e fantasia,
segundo ela mesma. Costuma fazer
posts com livros temáticos para
seguidores que buscam um tipo
específico de leitura. Dá muitas
indicações de leitura, e sempre posta o
que leu no mês.

Taiane engaja seus seguidores postando
resenhas, conteúdos sobre hábitos de
leitura, e alguns temas da cultura pop. Ela
foca em postar listas de livros temáticos,
e às vezes posta alguns trechos de livros
que já leu anteriormente.

Paôlla chama muito a atenção por seus
posts humorísticos, ela costuma postar
muitos vídeos como se fossem
personagens em cenas de livros,
contracenando. Gosta de compartilhar
seus hábitos de leituras, e faz lives como
um clube de leitura.

A única influencer literária com conta
verificada no Instagram, Pamela costuma
postar vídeos sobre leituras de livros em
alta. Também dá dicas de leituras, posta
sobre sua vida pessoal nas redes, e
frases motivacionais sobre leitura.
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Lívia Reginato
@LIVRESENHAS
95,4 mil seguidores
Engajamento de 8,53%

Lívia tem uma proximidade forte com
seus seguidores, e mostra muito do seu
dia a dia. Costuma postar conteúdos
interativos sobre leitura, e parece gostar
mais de livros de romance. Tem um canal
no Telegram para se conectar com seus
seguidores.

A Bel se interessa muito pela cultura pop,
e tem uma alta popularidade no Twitter
por conta disso. Costumar fazer leituras
conjuntas, e postar conteúdos sobre
resenhas e comparações de livros e
adaptações do cinema e da tv.

Segundo a própria Giovanna, ela cria
conteúdo literário e gosta de ler
especialmente livros que contam com
representividade. Faz muitos posts com
temáticas, e até cria maquiagens
inspiradas em personagens e livros.

Rodrigo Roque
@ROQUEDIGAO
131,5 mil seguidores
Engajamento de 15,36%

Sem dúvidas, o que mais chama atenção no perfil de Rodrigo, e o que leva ele a ser o
perfil mais engajado dessa lista é seu humor nas redes sociais. Seus vídeos curtos
chamam a atenção de leitores, que se identificam com os temas postados. Diferente
de outros influencers literários (inclusive, ele até faz piadas com perfis e trends
literárias), ele não costuma postar resenhas de livros. Rodrigo posta suas opiniões
sinceronas nas redes, e arranca risada dos leitores que o seguem, até mesmo dos fãs
de After - saga de livros que Rodrigo detesta, e faz questão de mostrar que detesta!

ANÁLISE REALIZADA EM: 15/10/2022, OS DADOS DE ENGAJAMENTO E QUANTIDADES DE SEGUIDORES PODEM ESTAR SUJEITOS A ALTERAÇÃO 

Bel Rodrigues
@BELRODRIGUES13
221,2 mil seguidores
Engajamento de 6,63%

Giovanna
@THEBOOKDILEMMA
46,9 mil seguidores
Engajamento de 6,40%

Fel Noites
@CAFECOMFEL
2,2 mil seguidores
Engajamento de 6,23%

Victor Almeida
@AQUELEGF
71,6 mil seguidores
Engajamento de 5,85%

Annik
@LEITURASANNIK
52,1 mil seguidores
Engajamento de 5,40%

Taiane
@LEITURASSDATAI
51,5 mil seguidores
Engajamento de 4,49%

Paôlla Nogueira
@OSLIVROSLIVRAM
14 mil seguidores
Engajamento de 4,47%

Pamela Gonçalves
@APAMGONCALVES
101,9 mil seguidores
Engajamento de 4,39%

TOP 10 BOOKSTRAGRAMMERS
COM MAIS ENGAJAMENTO



Eu acho que o áudio-livro é mais um teste, às
vezes o digital eu também vejo como um teste
[para comprar o livro físico], pra saber se o livro é
bom ou não.

M, entrevistada na Pesquisa Qualitativa

Notas OK

Conheça o livro "O cheiro do
amor" por San Lavínia

O livro físico lidera até o hoje entre os formatos de leitura que
o mercado literário dispõe. Mas, após a introdução dos livros
digitais, será que esse consumo permaneceu acontecendo
do mesmo jeito, mesmo com a liderança de vendas?

Parece que não.

O cheiro do livro

Uma prática atual de consumo é o leitor
usar o meio virtual como forma de teste
para comprar o livro físico ou não.
Quando ele lê uma obra no formato
digital, e gosta muito da história, ele
tende a ir atrás da versão física.

Além dos leitores serem movidos pela
própria vontade de ter uma
materialização das histórias que tanto
gostam, as editoras também contribuem
com esta prática, ao lançar edições
especiais e de colecionadores.

Temos um exemplo do livro Vermelho,
branco e sangue azul, de Casey
McQuiston, o livro mais vendido no Brasil
em julho de 2021, que ganhou o anúncio
de sua edição de colecionador em julho
de 2022, 1 ano depois após o marco de
recorde de vendas.
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Edição regular do livro "Vermelho,
branco e sangue azul"

Edição de colecionador do livro
"Vermelho, branco e sangue azul"

https://www.amazon.com.br/cheiro-do-amor-San-Lav%C3%ADnia-ebook/dp/B08KH32VTK
https://www.amazon.com.br/cheiro-do-amor-San-Lav%C3%ADnia-ebook/dp/B08KH32VTK
https://www.youtube.com/watch?v=kHooArf2Gr0
https://www.amazon.com.br/cheiro-do-amor-San-Lav%C3%ADnia-ebook/dp/B08KH32VTK


Que nosso cérebro é uma máquina e que essa máquina responde muito melhor quando é estimulado,
já sabemos. Mas você sabia também que dos cinco sentidos que temos (visão, audição, olfato, tato e
paladar), o livro pode estimular três deles?

Os leitores são ainda muito cativados pelo livro físico, e o tato é a
principal experiência sensorial para o leitor. Quando um livro físico
é publicado, cada detalhe é meticulosamente preparado para
passar ao leitor exatamente a ideia que o autor teve ao escrever o
livro, coisa que não acontece nos eBooks, por exemplo.

Além disso, com o livro físico, os leitores desenvolvem uma
perspectiva espacial: conforme vão avançando as páginas, podem
ter uma noção mais palpável do seu progresso de leitura, diferente
dos leitores digitais, que mostram apenas números em suas telas.

A leitura para muitas pessoas é
um momento único, onde o
ambiente recebe uma
preparação completa: algumas
preparam chá, se acomodam
em uma poltrona confortável,
ou relaxam em uma rede na
beira da praia. Tudo isso,
somado ao livro
físico, gera uma
sensação mais
prazerosa.

Um sentido muito destacado pelos próprios leitores é
o olfato, que envolve questões mais afetivas, como
as que os leitores gostam de descrever como
“cheirinho de livro novo”. 

Com o livro físico, é possível se ter também uma
leitura mais imersiva: o leitor pode grifar, anotar,
marcar, dobrar e muito mais, para absorver melhor a
leitura em questão. Ainda não são todos os
aplicativos e e-readers que conseguem fazer o
mesmo, causando uma diferença de interatividade,
quando comparado aos livros físicos.

Na verdade eu continuo lendo mais livros
físicos. Eu tenho aquela coisa que eu gosto
de ir na livraria, eu sou daquela parte que
gosta de sentir cheiro de livro novo, gosta
de tocar no livro, então eu gosto daquela
coisa mais tradicional, assim digamos.

M, entrevistada na Pesquisa Qualitativa

Outro ponto interessante a ser observado, é a materialização do livro como forma de validação da escrita
para autores. Uma entrevistada na etapa da Pesquisa Qualitativa, falou sobre o assunto, e disse que quando
seu livro existia apenas na Internet, as pessoas que fazem parte do seu círculo social não chegavam a
reconhecê-la seriamente como autora:

Na vida real, você fala "Ah, eu publiquei um livro", e as pessoas ficam tipo "Ah, tem como comprar
pra pôr na minha estante e tal?" Aí você fala "Não, é digital, ele foi publicado na Amazon". Aí, as
pessoas te colocam num patamar inferior, porque você não tem um livro físico, então você não
é escritor, escritor é quem tem livro físico, o que é completamente besteira.

Giovanna Melgaço, escritora entrevistada na Pesquisa Qualitativa
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https://www.youtube.com/watch?v=kHooArf2Gr0


32,68%
Para
colecionar
livros

45,67%
Porque a
leitura é mais
agradável

3,74%
Outros motivos,
como: fazer
marcações e ter
experiências
sensoriais

17,91%
Para prestar mais
atenção nos
detalhes da história

OS LEITORES DE LIVROS FÍSICOS A seguir, serão apresentados os resultados da
pesquisa quantitativa realizada para esse
projeto, focadas nas perguntas e respostas
relacionadas a livros físicos. Os dados
apresentados referem-se a alguns dados do
processo de decisão de compra do ouvinte de
audiolivro, assim como a forma de consumo
desse tipo de leitura.

Na busca de informações, podemos notar
que lojas online são os lugares onde mais se
procuram detalhes das obras, com 23,44%,
um fato curioso, já que se trata de livros
físicos. Podemos observar, também, os perfis
literários possuem forte influência em
segundo lugar, com 21%, logo seguido pelas
lojas físicas, com 16,44%.  Nessa pergunta,
era permitido o respondente escolher mais
de uma resposta.

Em qual meio buscam informações?

Quando falamos sobre o motivo pelo qual os
leitores compram livros físicos, a maioria
respondeu que se deve ao fato da leitura ser
mais agradável, com 45,67%. Em seguida,
aparece como segunda opção mais
escolhida que a compra de livros físicos é
feita para colecionar livros, com 32,68%, e
logo após, a compra de livros físicos
acontece para os leitores prestarem mais
atenção nos detalhes da história, com
17,91%. Nessa pergunta, era permitido o
respondente escolher mais de uma resposta.

Já quando falamos sobre o lugar de
aquisição de livros físicos, aparece em
primeiro lugar as livrarias online, com
33,60%, logo seguida pelas livrarias físicas,
com 31,53%. Em terceiro lugar, aparecem as
lojas online (que não são livrarias), com
22,29%. Nessa pergunta, era permitido o
respondente escolher mais de uma resposta.

Onde compram livros físicos?
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Frequência de compra e leitura de livros físicos

Sobre a frequência de leitura e de compra de livros, podemos observar que os respondentes da
pesquisa tendem a comprar livros para lerem imediatamente e também compram livros em
quantidade para ler conforme o tempo, considerando que as maiores frequência de leituras foram
identificadas como 1 livro a cada mês (35,12%) e 1 livro a cada três meses (26,09%), e as maiores
frequências de compra têm um comportamento parecido: 1 livro a cada mês (26,76%), e 1 livro a cada
três meses (31,44%).

42,32%
Em casa

16,81%
Em meios de
transporte

14,78%
Na escola/faculdade

9,75%
No trabalho

7,83%
Bibliotecas

Locais onde leem livros físicos

Quando perguntados sobre o lugar de leitura de livros físicos, a maioria dos respondentes
identificou que o lugar onde mais leem é em casa, com 42,32%. Em seguida, aparecem como
principais opções também lugares como meio de transportes, com 16,81%, na escola/faculdade,
com 14,78%. Em outras opções, aparecem bibliotecas (7,83%), comércios, como lanchonetes e
cafeterias (7,68%) e outros como praias, parques, e praças (1,01%). Nessa pergunta, era permitido o
respondente escolher mais de uma resposta.



Foi questionado aos respondentes, qual o nível de concordância deles, em uma escala
entre Discordo Totalmente - Concordo Totalmente, sobre as seguintes frases:

Concordância com frases

pensam que livros físicos são boas opções para presentear alguém;
gostam da sensação de ter um livros nas mãos;
julgam que os valores de livros físicos são altos;
acreditam que os livros físicos são os melhores formatos de leitura;
e acham que os livros físicos irão sofrer perda de presença no mercado literário.

Podemos identificar que os respondentes, em sua maioria:
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Foi identificado que a média de valor que um leitor
costuma pagar em um livro físico é de R$55,68.

Considerando que a renda média identificada dos
leitores é de R$1.591,65, podemos prever que o leitor
gasta aproximadamente 3,4% da sua renda mensal
com livros.



Esse medo do livro digital, ele ronda a gente sempre. A gente sempre
discute se o livro físico vai acabar, eu acho isso muito difícil.
Tecnologia vai, tecnologia vem, mas o livro é uma coisa muito antiga,
eu acho difícil se extinguir.

Lavínia Rocha, escritora entrevistada na Pesquisa Qualitativa

Existe uma teoria formulada por Adam Sternbergh, editor
da New York Magazine e autor de obras como Near Enemy
e Shovel Ready, que supõe que o livro físico ainda vai
existir por mais 500 anos. Sua teoria diz que os livros são
objetos que os consumidores se orgulham de tê-los, olhá-
los, e guardá-los.

Ele enxerga diferenças entre o mercado literário, quando
comparado a mercados que passaram por muitas
mudanças nos últimos anos, como o musical, onde houve
uma troca da fita cassete, para o vinil, para o cd, para o
mp3, e então para as plataformas de streamers. Segundo
ele, não importa o jeito que a música é entregue, ela
continua a mesma, independente do formato, a
sonoridade é idêntica. Com o livro, não acontece o
mesmo. A experiência entre ler um eBook, e ler um livro
físico é diferente. São sensações diferentes, por isso, ele
acredita que o livro físico não será substituído tão cedo.

É o suficiente?

Eles falam: "Ah os livros físicos irão acabar!" Eu
duvido muito. Eu acho que é mais provável que
livrarias físicas acabem.

Luiza Ranuzzi, escritora entrevistada
na Pesquisa Qualitativa

Da mesma forma que o Cinema não acabou
com a chegada da TV e nem a TV acabou
com a chegada da Internet, os livros físicos
também não irão acabar, apenas terão uma
ressignificação nesse mercado.
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Diante do mundo acelerado em que vivemos,
nossa tendência é priorizar a praticidade em
tudo. Com a chegada dos e-books, aplicativos de
leitura, e-readers, e toda nova tecnologia literária,
a questão sempre levantada é: Os livros físicos
vão deixar de existir?



Notas OK

Conheça o livro "A Morte faz
seu preço" por  Átila Vila-RioO livro faz

seu preço
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Inegável que a tecnologia já tomou um espaço grande na vida
de todos, em todos os setores, e sem sinais de retrocessos. A
tendência é crescer muito mais ao longo dos próximos anos, e
claro que no setor literário não poderia ter impacto diferente.
Com o surgimento dos e-readers e dispositivos móveis, os livros
digitais só aumentaram sua popularidade.

Muitos são os benefícios, tanto para as editoras, quanto para os leitores:

A visibilidade que o ebook pode providenciar para
uma editora é muito ampla, pois, diferente de
trabalhos, que são expostos em livrarias e atingem
somente um público local, ao colocar um eBook na
internet, é possível atingir leitores de todo o país,
gastando muito menos investimento. O retorno
financeiro acaba sendo menor, mas a visibilidade é
maior, o que ajuda a motivar futuras compras de
leitores, que podem gastar um ticket médio maior.

PARA AS EDITORAS

O eBook, por ter em várias plataformas, o
retorno financeiro dele é um pouco menor, em
relação ao impresso. Mas, o retorno da questão
de visibilidade é bem maior, então às vezes a
gente perde um pouco em questão financeira,
mas a relevância aumenta.

Funcionário da PUCPRESS, entrevistado na
20ª Feira do Livro da Editora UFPR

É uma lista grande de benefícios que os livros digitais trouxeram para profissionais e leitores
literários. Mas dizem que o perfil do leitor atual mudou muito com a chegada dos livros digitais.
Vamos dar uma olhada em como eles se comportam com o consumo de livros digitais para ver
se isso é verdade?

Sem dúvidas um dos benefícios para os leitores é a praticidade de consumir livros digitais.
Como vamos ver a seguir nos resultados da pesquisa quantitativa, parte do leitor costuma
ler mais de um livro digital simultaneamente. Agora imagina só se esses livros fossem
físicos? Seriam mais de um exemplar para colocar na mochila, um peso que não é
necessário carregar com os livros digitais. Além disso, em um único aparelho, é possível
armazenar dezenas de obras, sem precisar de muito esforço.

Outro benefício que podemos citar é a facilidade em encontrar obras com preços
acessíveis, na verdade, chega até a ser incomparável o valor de um livro físico com o valor
de um livro digital. Considerando o processo de produção, o livro físico é mais caro para ser
produzido, consequentemente mais caro para ser vendido para os leitores.

PARA OS LEITORES

https://www.amazon.com.br/Morte-faz-seu-pre%C3%A7o-ebook/dp/B09VFF6R4Q
https://www.amazon.com.br/Morte-faz-seu-pre%C3%A7o-ebook/dp/B09VFF6R4Q
https://www.amazon.com.br/Morte-faz-seu-pre%C3%A7o-ebook/dp/B09VFF6R4Q
https://www.amazon.com.br/Morte-faz-seu-pre%C3%A7o-ebook/dp/B09VFF6R4Q
https://www.amazon.com.br/Morte-faz-seu-pre%C3%A7o-ebook/dp/B09VFF6R4Q


32,76%
Perfis
literários

21,56%
Grupos na
internet

18,52%
Lojas online

14,25%
Sites especializados
em leitura

10,54%
Sites de
editoras

2,28%
Outros

32,12%
Sites de
download

20,96%
Aplicativos
de celular

16,63%
Lojas online

16,40%
Livrarias online

12,30%
Redes Sociais

1,59%
Outros

46,34%
Celular

27,18%
Kindle

17,07%
Computador/
Notebook

0,35%
Outros

9,06%
Tablet

Sobre os aparelhos mais usados para leitura de
livros digitais, aparece o celular em primeiro
lugar, com 46,34%, em seguida do Kindle com
27,18%, computador/notebook com 17,07%,
tablet com 9,06%, e outras opções com 0,35%.

LIVROS DIGITAIS A seguir, serão apresentados os resultados da
pesquisa quantitativa realizada para esse
projeto, focadas nas perguntas e respostas
relacionadas a livros digitais. Os dados
apresentados referem-se a alguns dados do
processo de decisão de compra do ouvinte de
audiolivro, assim como a forma de consumo
desse tipo de leitura.
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Meios de informações sobre livros digitais

Meios de aquisição de livros digitais
Quando perguntados sobre o lugar de
aquisição/download, aparecem os sites de download de
livros em primeiro lugar, com 32,12%, uma forte evidência
de que os sites que disponibilizam materiais pirateados
são populares. Em seguida, aparecem opções como
aplicativos de celular, com 20,96%, lojas online (não-
livrarias), com 16,63%, livrarias online, com 16,40%, redes
sociais, com 12,30%, e outras opções. Nessa pergunta, era
permitido que o respondente escolhesse mais de uma
opção. 

Na busca de informações, podemos notar os perfis
literários são os lugares onde mais se procuram
detalhes das obras, com 37,26%. Em segundo lugar,
encontramos grupos na internet, com 21,56%, que
mostra a interatividade que a Internet pode
proporcionar a comunidades de leitores. Em terceiro
lugar, aparecem as lojas online, com 18,52%. Nessa
pergunta, era permitido o respondente escolher mais
de uma resposta.

Aparelho mais usado nas leituras de livros digitais



36,96%
Preços mais baixos

23,27%
Praticidade de não ter
que carregar livros

21,74%
Facilidade de leitura

7,07%
Quantidade de livros
ofertadas no digital

4,89%
Descobrimento de
novos autores

2,17%
Descobrimento de
novos temas

3,80%
Outros fatores

38

Sobre a frequência de leitura e compra de livros digitais, podemos verificar que os respondentes
possuem comportamento muito similar, pois a maioria dos respondentes costuma baixar/comprar
e ler livros digitais na mesma frequência: as frequências maiores são de 1 livro por semana
(35,87% para aquisição, e 39,13% para leitura), e 1 livro por mês (29,35% para aquisição, e 28,80%
para leitura). Isso nos mostra que possivelmente o consumo de livros digitais é muito imediato: a
pessoa baixa o livro, e lê ele logo em seguida.

Qual o principal fator que levam os leitores a lerem digitalmente?

Sobre o motivo pelo qual levam os leitores a lerem livros digitais, a maioria disse ser por motivos
financeiros: 36,96% leem livros digitais pelos preços mais baixos. Em segundo lugar, aparece com
23,27% a praticidade de não ter que carregar livros, afinal com um leitor digital ou dispositivo
móvel, é possível armazenar centenas de obras. Em terceiro lugar, aparece a facilidade de leitura
dos livros digitais com 21,74%, seguidos pelo descobrimento de novos autores (4,89%),
descobrimento de novos temas (2,17%), e outros fatores (3,80%).



13,22%
No trabalho

19,01%
Na escola/faculdade35,74%

Em casa

20,25%
Em meios de
transporte

10,33%
Comércios
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Foi questionado aos respondentes, qual o nível de concordância deles, em uma escala
entre Discordo Totalmente - Concordo Totalmente, sobre as seguintes frases:

Concordância com frases

Alguns pontos interessantes de serem observados: Os leitores costumam baixar livros digitais de
graça, acham livros com facilidade, e não tiveram dificuldade em adaptar suas leituras para o
modo digital.

Locais onde lêem livros digitais

Os respondentes foram questionados sobre
os locais nos quais leem livros digitais, sendo
as principais respostas: Em casa (35,74), em
meio de transporte (20,25%), e na
escola/faculdade (19,01%). Em outras opções
(1,45%), aparecem lugares como academia.



Não acho que o livro físico vai acabar, mas, eu acho
que as pessoas vão preferir ler mais no digital. Eu amo
[livro] físico, eu tenho um amor por físico, tenho
bastante na minha estante, e mesmo assim eu prefiro
hoje em dia, ler pelo meu Kindle.

Giovanna Melgaço, escritora
entrevistada na Pesquisa Qualitativa

Eu acho que nada vai matar a coisa de você
pegar um livro, se recolher num canto, e ler. O
livro tem a capacidade de unir as pessoas. [...]
Eu acredito ainda fielmente que os livros físicos
vão permanecer, é igual à questão do vinil né?
Teve que voltar, por exemplo.

Expositor entrevistado na 20ª Feira do
Livro da Editora UFPR

Livros físicos cancelados? Muito tem se falado sobre o futuro dos
livros digitais - alguns dizem que a
previsão é que eles tomem o lugar dos
livros físicos, mas não é isso que
percebemos ao olhar o atual consumo
dos leitores.

O toque, a textura, cheiro, a sensação de abrir um livro físico jamais irá ser substituída por algo
tecnológico, ou pelo menos ainda não foi. Os livros físicos não irão sumir do mapa tão cedo, muito
pela questão sensorial. Porém, é indiscutível o quanto os e-books facilitam as nossas vidas em
vários sentidos.

A verdade é que a maioria dos leitores prefere
ler digitalmente, porém o mundo dos eBooks
não terá uma dominação mundial. O livro físico
ainda é muito presente na vida dos leitores
ávidos: são formas de materializar uma história
que gostam tanto, de colecionar obras de
personagens queridos, de sentir o cheirinho de
páginas que nunca foram abertas. Sendo
assim, dificilmente, os livros digitais
extinguirão os livros físicos.

40



Uma época eu assinei do Skoob e eu não lembro
porque eu cancelei a assinatura, a gente estava na
pandemia, não podia ir na livraria foi aí que eu optei
pela TAG.

R, entrevistada na Pesquisa Qualitativa

Notas OK

Conheça o livro "Uma Encomenda
para um Novo Mundo" por Deco
SampaioUMA ENCOMENDA

PARA UM NOVO LIVRO

Você já ouviu falar e sabe como funcionam os clubes de
Assinatura de Livros? Os clubes de assinatura de livros
funcionam como um “delivery mensal de livros”: o assinante
escolhe um plano, e recebe mensalmente em sua casa uma
caixinha com um título surpresa em edição especial,
geralmente acompanhado de brindes relacionados à
leitura.

No ano de 2014 surgiu a TAG Livros - Experiências Literárias,
que hoje é um dos maiores clubes de assinatura existentes
do país. No mesmo ano surgiu também o Leiturinha, um
clube de assinatura de livros infantis.

O primeiro clube de assinatura
de livros no Brasil foi criado em
1973. Os sócios do Círculo do
Livro recebiam em casa uma
revista promocional e livros
sempre muito bem editados.
Durante 10 anos teve uma
grande ascensão, mas no final
da década de 90, esse modelo
entrou em declínio e o Círculo
encerrou suas atividades.

FONTE: PUBLISH NEWS

Uma matéria publicada pela FORBES mostra que em
2018, os clubes de assinatura representavam 1,08% das
vendas de livros no mercado, e em 2020 esse percentual
subiu para 2,41%. Esse crescimento aconteceu durante a
pandemia, onde os leitores não podiam sair para
adquirir os livros físicos, e então assinaram os clubes,
para receber os livros diretamente em casa.

Desde 2021, vem sendo um período difícil para os
clubes, e o aumento do preço do papel dos últimos
anos só dificulta toda a operação.

Reflexo desses obstáculos, as empresas passaram a
se adaptar ao atual cenário: a gramatura passou a
ser mais leve, e os marcadores começaram a ser
impressos junto com as capas. Essa adaptação já
não foi possível para todos, como, por exemplo, o
Clube Intrínseco e o Skoob, grandes clubes de
assinatura literária, que encerraram suas
atividades.
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https://www.amazon.com.br/Uma-Encomenda-para-Novo-Mundo-ebook/dp/B08YX6XGYV
https://www.amazon.com.br/Uma-Encomenda-para-Novo-Mundo-ebook/dp/B08YX6XGYV
https://www.amazon.com.br/Uma-Encomenda-para-Novo-Mundo-ebook/dp/B08YX6XGYV
https://forbes.com.br/forbes-money/2022/07/clubes-de-livros-por-assinatura-crescem-e-sao-aposta-do-mercado-editorial/


CLUBES DE ASSINATURA A seguir, serão apresentados os resultados da
pesquisa quantitativa realizada para esse
projeto, focadas nas perguntas e respostas
relacionadas a clubes de assinatura de livros. Os
dados apresentados referem-se a alguns dados
do processo de decisão de compra do ouvinte de
audiolivro, assim como a forma de consumo
desse tipo de leitura.

Quando perguntados se assinavam
algum clube de assinatura de livros,
apenas 2,98% disse assinar.2,98%

SIM
97,02%

NÃO

Dentre os principais critérios de escolha
que os leitores levam em consideração
antes de escolher um clube de assinatura
de livros, encontram-se: em primeiro
lugar, o valor do clube (40%), e em
segundo lugar a quantidade de livros que  
o clube oferece (20%).

Critério de escolha do clube de assinatura

50%
Mensal

20%
Semestral

Tipo de plano assinado

20%
Anual

10%
Outros

Quando perguntados sobre o tipo de plano
assinado, a maioria dos respondentes disse
assinar o plano mensal (50%), em seguida do
plano semestral (20%) e anual (20%), e outros
planos (10%).

Quando perguntados sobre quanto tempo
que assinam o clube, 40% disse ser
assinante a 1-2 anos, o que nos confirma a
informação de que o crescimento desse tipo
de serviço literário foi durante a pandemia. 
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Há quanto tempo assinam o clube?



Dentre os clubes de livros mais assinados
pelos respondentes encontram-se grandes
líderes do mercado, como a TAG,
Intrínsecos, e Skoob, sendo que esses dois
últimos já encerraram suas atividades no
ramo.

18,18%

18,18%

18,18%

9,09%

36,36%OUTROS
Como Leiturinha e
MBC

Foi questionado aos respondentes, qual o nível de concordância deles, em uma escala entre
Discordo Totalmente - Concordo Totalmente, sobre as seguintes frases:

Concordância com frases
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Em geral, os assinantes dos
clubes de assinatura de livros
possuem uma boa satisfação
com os serviços, acesso ao
portal e valor da assinatura.

Nível de satisfação

Clubes mais assinados

Um fato curioso é que 70% dos respondentes guardam os
livros que recebem, porém 40% não leu todos os livros.



E o futuro dos
clubes? Será que os clubes de livros irão crescer

mais ainda no futuro? Essa pergunta
ainda não tem uma resposta definitiva,
mas os cenários são positivos.

Hoje o número de clubes pelo Brasil
tem aumentado. De acordo com uma
pesquisa realizada pela Betalabs,
apenas em 2021, surgiram mais de 2
mil novos clubes de assinatura entre
setor variados no Brasil. 

Fazendo parte, ou não, do futuro do mercado literário, os
clubes de assinatura promovem uma alta interatividade
entre os leitores, formando comunidades de leitoras -
pessoas que, antes, não possuíam companhias nas leituras.

Os clubes de livros alcança muitos grupos de
pessoas. Uma das líderes deste mercado, a
TAG, tem apostado também em nichos
específicos. Eles já possuem um clube de
assinatura voltado para negócios, capacitação
profissional e no futuro irão expandir para
outros nichos.

A verdade é que o consumidor tem uma
preferência muito forte por serviços
personalizados, e os clubes de assinatura
podem satisfazer essa preferência. De qualquer
forma, a experiência que se tem com os Clubes
de Assinatura é única e leva muita cultura e
conhecimento de uma forma divertida e
inovadora em muitos aspectos.
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https://www.consumidormoderno.com.br/2022/03/15/servicos-assinatura-futuro-personalizacao/
https://www.consumidormoderno.com.br/2022/03/15/servicos-assinatura-futuro-personalizacao/
https://www.consumidormoderno.com.br/2022/03/15/servicos-assinatura-futuro-personalizacao/
https://www.consumidormoderno.com.br/2022/03/15/servicos-assinatura-futuro-personalizacao/


Notas OK

Conheça o audiolivro  "Primeiro
eu tive que morrer" por Lorena
Portela

PRIMEIRO EU TIVE
QUE OUVIR

O audiolivro, ou audiobook, se tornou muito
mais popular nos últimos anos. Uma definição
para esse tipo de consumo de livros, é que o
audiolivro nada mais é que uma gravação do
conteúdo de um livro, narrado em voz alta.

Mas afinal, quando surgiram os
audiolivros?
Esse tipo de leitura, que teve um grande
crescimento nos últimos anos, não é tão
novo. Os primeiros audiolivros surgiram por
volta de 1930 e se popularizam mais nas
décadas de 1980-1990, em formas de fita
cassete.

O principal objetivo do audiolivro era
fornecer leitura inclusiva para pessoas
com limitações visuais. Hoje, o audiolivro
também é muito inclusivo para pessoas
com limitações intelectuais, como as
pessoas disléxicas, ou analfabetas.

Eu acho que audiolivro deveria ser uma coisa mais
explorada para ter mais opções [de leitura], tanto
que as pessoas quase não falam. E antes eu via que
o público maior que consumiam áudios-livros eram
mais tipo deficientes visuais e tudo mais, só que
hoje qualquer um pode ouvir um livro.

M, entrevistada na Pesquisa Qualitativa
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https://www.tocalivros.com/audiolivro/primeiro-eu-tive-que-morrer-lorena-portela-ana-vieira-planeta
https://www.tocalivros.com/audiolivro/primeiro-eu-tive-que-morrer-lorena-portela-ana-vieira-planeta
https://www.tocalivros.com/audiolivro/primeiro-eu-tive-que-morrer-lorena-portela-ana-vieira-planeta
https://www.tocalivros.com/audiolivro/primeiro-eu-tive-que-morrer-lorena-portela-ana-vieira-planeta
https://www.tocalivros.com/audiolivro/primeiro-eu-tive-que-morrer-lorena-portela-ana-vieira-planeta


35,42%
Aplicativos
de celular

27,08%
Sites de downloads
de livros

20,83%
Redes Sociais

8,33%
Outros, como:
Spotify e YouTube

4,17%
Livrarias online

4,17%
Lojas online (que
não são livrarias)

O PERFIL DOS OUVINTES

Na busca de informações por audiolivros, podemos notar que os aplicativos de celular são os
lugares onde mais se procuram detalhes das obras, com 29,09%. Podemos observar, também, que
em outros tipos de formato de leitura apresentados anteriormente neste relatório, a maior fonte de
pesquisa de informações era sempre os perfis literários na Internet, cenário esse que não se repete
na busca de audiolivros, onde ficou como terceira opção.
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Em qual meio buscam informações?

O maior canal de download para audiolivros são aplicativos para celular, em seguido aparecem
sites de download de livros, e redes sociais. Podemos observar que o ouvinte prefere opções
gratuitas para baixar audiolivros, fato que se confirma na questão sobre quanto o usuário costuma
pagar por audiolivro, onde a maior parte dos respondentes disse não pagar por audiolivro.

Consumo pago de audiolivrosPor onde baixam audiolivros?

A seguir, serão apresentados os resultados da
pesquisa quantitativa realizada para esse
projeto, focadas nas perguntas e respostas
relacionadas a audiolivros. Os dados
apresentados referem-se a alguns dados do
processo de decisão de compra do ouvinte de
audiolivro, assim como a forma de consumo
desse tipo de leitura.



Frequência de download e consumo de audiolivro

Quando perguntados sobre a frequência de download e de consumo de
audiolivro, as maiores respostas dos respondentes foram 1 livro por
trimestre para download, e 1 livro por semana para consumo. Isso pode
significar que os ouvintes de audiolivros baixam vários títulos de uma só
vez, e vão os ouvindo ao passar das semanas.
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Quando perguntados do motivo pelo qual
ouvem audiolivros, os ouvintes disseram que o
maior deles é economizar tempo. Também
aparece como segunda opção mais votada
para distração/relaxar. Nessa pergunta era
possível marcar mais de uma opção como
resposta.

Por que ouvem audiolivros?

É uma maneira muito prática quando se está
fazendo outras coisas, ou quando não
consigo me concentrar em uma leitura, e até
mesmo quando estou sem muito tempo livre,
o áudiobook ajuda a otimizar seu tempo.

AB, entrevistada na Pesquisa Qualitativa



51,02%
Em casa

22,45%
Em meios de
transporte

14,29%
No trabalho

6,12%
Na escola/faculdade

6,12%
Outros lugares
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Se o usuário acha que audiolivros são os
melhores formatos para consumidor livros,
onde o maior número de respostas foi Discordo
parcialmente;
Se o usuário diminuiu o consumo de livros
digitais e livros físicos, onde o maior número de
respostas foi Discordo Totalmente.

Alguns pontos interessantes para observar o nível de
concordância, são:

Podemos concluir, então, que o audiolivro não é
uma ameaça, e não irá substituir outros formatos
de leitura.

Não diria o melhor formato, mas por ser bem
prático, ajuda na rotina. Às vezes você não tem
tempo para ler um livro ou está cansada demais
para se concentrar em um, mas pode acabar
escutando o áudiobook.

AB, entrevistada na Pesquisa Qualitativa

Foi questionado aos respondentes, qual o nível de concordância deles, em uma escala
entre Discordo Totalmente - Concordo Totalmente, sobre as seguintes frases:

Concordância com frases

Locais onde ouvem audiolivros

Os respondentes foram questionados sobre
os locais nos quais ouvem audiolivros, sendo
as principais respostas: Em casa, em meio
de transporte, e no trabalho.



O audiolivro
tem futuro?

Somente 5,48% dos entrevistados na
Pesquisa Quantitativa responderam
que são ouvintes de audiolivros.
Embora ainda não seja um grande
mercado, quando comparado aos
livros físicos e digitais, o futuro é
promissor.

No Spotify poderia ter mais [áudio-livros],
porque tem muito podcast, então por que
não ter mais áudio-livros sabe?

M, entrevistada na Pesquisa Qualitativa

Eu acho que o áudio-livro tem chances [no futuro], porque
assim, tem feito muito sucesso os podcasts, então eu acho
que o áudiobook vai ganhar um espaço maior. Eu acho que
ainda não encontraram como fazer isso direito, ainda é algo
muito pequeno em português, mas eu acho que uma hora
vai pegar, como o ebook pegou. 

Lavínia Rocha, escritora entrevistada
na Pesquisa Qualitativa

Estimativas mostram que o mercado de audiolivro só
tende a crescer. Dados divulgados pela Grand View
Research mostram que o mercado de audiolivros nos
Estados Unidos deve crescer aproximadamente 26,4%
entre os anos de 2022 a 2023. Atualmente, o valor global
desse mercado é de US$ 5,3 milhões, e ao final de 2030, é
esperado que chegue no teto de US$35 bilhões.
Nacionalmente falando, a distribuidora Bookwire, por
exemplo, aumentou em 74% suas vendas de 2018 a 2019, e
segundo a empresa, avaliando os primeiro números do
mercado de audiolivro, ele aparenta que vai ser ainda
maior do que o livro digital.

Assim como a febre do podcast
veio para ficar, os audiolivros
podem ser a nova forma mais
popular de consumir conteúdos
em áudios. 

Os audiolivros atualmente são uma
forma de entretenimento para o público
quem o consome. Ele remete muito às
radionovelas que eram muito populares
nos anos 1940-1960, e também se
assemelha com o formato de podcasts,
muito ouvidos atualmente. A
comparação com os podcasts é
inevitável: o audiolivro tem o mesmo
formato de consumo que ele, e cada vez
mais, os audiolivros são introduzidos em
espaços onde os podcasts reinam.
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O Spotify, por exemplo, que hoje é um dos principais canais de consumo de podcasts, já conta
com algumas opções de audiolivros, mas ainda parece ter menos força que outras plataformas.
Inclusive, pensando em um contra-ataque ao aplicativo de audiolivros Audible, da Amazon, o
Spotify pretende lançar uma área exclusiva para abrigar mais de 300.000 audiolivros, o que
pode torná-lo líder na quantidade de ouvintes nessa área também.

https://www.chargedretail.co.uk/2022/09/23/amazons-audible-under-threat-after-spotify-launches-audiobook-service/


Na internet é possível encontrar vários sites para publicar obras originais de modo totalmente
gratuito: Amazon, Clube de Autores, e Wattpad são alguns deles. É preciso ter ciência, que assim
como o processo de publicação, o processo de criação da obra fica totalmente por conta do autor:
desde a contextualização, formatação, edição, capa, ilustrações, divulgações, entre outros. Uma
dica para novos autores independentes é identificar o público-alvo da história, entendendo quais
são seus interesses, hábitos e rotinas, além de identificar quais canais de divulgação vão ter
melhor performance para a obra em questão. Criar uma base de leitores com publicações
independentes é um ótimo caminho para quem não quer depender de editoras.

Antes, quem tinha reconhecimento no mercado literário era quem pagava
a editoras e livrarias por visibilidade em pontos de vendas físicos. Com a
digitalização, isso tudo mudou. As redes sociais podem ser ótimas aliadas
se você quer se destacar no mercado literário. Artes, títulos, sinopses,
chamadas para ação  - tudo é um conjunto para alcançar bons resultados
no ambiente digital. Desse jeito, você pode cativar pessoas que estão
buscando novas leituras, e também interagir com os seus leitores atuais,
criando uma base forte para te acompanhar em trabalhos futuros.

A publicação independente é uma ótima via para autores
iniciantes no ramo literário. São vários os motivos pelo qual
optam por esse tipo de lançamento: falta de apoio, custo de
investimento, taxas abusivas, lucro baixo, entre outros… Os
autores estão procurando este caminho para se inserir no
mercado editorial, publicando seus livros por conta própria. 

Além disso, você pode ter um contato mais próximo com editores e agentes, que estão muito
presentes principalmente no Twitter, e sempre estão de olho em quem está fazendo sucesso entre
o público. Muitos deles procuram por novas vozes para serem publicadas. Quem sabe seu
trabalho não pode sair dos dispositivos e virar um exemplar físico líder de vendas? 

REDES SOCIAIS

PUBLICAÇÕES
INDEPENDENTES

DICAS DO MERCADO LITERÁRIO

PARA ESCRITORES

Vale investir também em parcerias com influencers literários, pois eles têm um bom
direcionamento em divulgações! Para ter ideia, só com a hashtag #Booktok, é possível alcançar
uma margem de 18 bilhões de visualizações no TikTok.
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Se você busca investir em novas vozes, por que não pensar nos escritores de fanfics? Esses autores
estão na internet, escrevendo histórias únicas e reimaginadas de fãs para fãs, e por conta disso,
conseguem atrair uma alta quantidade de leitores muito rapidamente. Já parou pra pensar? Ao
trazer mais visibilidade para uma história já tão amada, você consegue atrair também um
público bastante fiel! Prova disso são histórias que eram fanfics anteriormente, que hoje são
verdadeiros fenômenos no mundo literário (como Cinquenta Tons de Cinza e After), então acho
que vale a pena o esforço, né? Dê uma olhada no que está bombando entre os fãs, você pode se
surpreender com os resultados!

AUTORES DE FANFICS

DICAS DO MERCADO LITERÁRIO

PARA EDITORAS

MERCADO NACIONAL

Se você busca investir em novas vozes, por que não pensar nos escritores de fanfics? Esses autores
estão na internet, escrevendo histórias únicas e reimaginadas de fãs para fãs, e por conta disso,
conseguem atrair uma alta quantidade de leitores muito rapidamente. Já parou pra pensar? Ao
trazer mais visibilidade para uma história já tão amada, você consegue atrair também um
público bastante fiel! Prova disso são histórias que eram fanfics anteriormente, que hoje são
verdadeiros fenômenos no mundo literário (como Cinquenta Tons de Cinza e After), então acho
que vale a pena o esforço, né? Dê uma olhada no que está bombando entre os fãs, você pode se
surpreender com os resultados!

Sabemos que a literatura estrangeira acaba sendo mais popular no mercado, mas nos últimos
tempos, podemos ver uma grande valorização nos últimos tempos por autores nacionais. Há
inclusive movimentos para divulgar nas redes sociais obras exclusivas de quem escreve no país.
Hoje existem autores nacionais que fazem tanto sucesso, ou até mais, que autores estrangeiros, e
eles conseguem ter uma proximidade muito mais próxima com o leitor brasileiro, afinal, falam a
mesma língua e vivem a mesma realidade.
O começo do mercado editorial literário foi um tanto quanto conturbado, começando pelas faltas
de autorizações de imprimir livros em território nacional, e isso foi se enraizando em nossa cultura,
até se tornar normal a procura maior pela literatura estrangeira. Agora é a hora de virarmos a
página dessa história, e valorizarmos nossos escritores locais!

A Inteligência Artificial é o que alguns escritores podem dizer ser o futuro do mercado. Com a ajuda
de ferramentas que utilizam a IA, é possível produzir uma quantidade maior de livros, com uma
qualidade tão boa quanto a tradicional. Sabemos que não são todos que são adeptos a esse tipo
de avanço. Muitos acreditam até que o autor deixa de escrever, mas não é isso que acontece. Os
escritores trabalham junto com a Inteligência Artificial, e ela produz conforme os comandos
recebidos Então ainda é a mente e a ideia do autor, só que é a máquina que escreve na prática.
Esse tipo de tecnologia não vem para tirar o emprego de alguém, ou mudar a forma de escrita dos
autores. Pense em você, como editora, auxiliando seus autores com essa fonte: a produção de
livros e o rendimento dos mesmos pode aumentar consideravelmente. Dê uma oportunidade e
viva essa nova experiência. 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
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O que esperar do futuro?
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Dificilmente os livros físicos vão deixar de existir! Existe um apego muito
grande aos exemplares físicos, e embora o livro digital possa ser mais
consumido pelos leitores que já são adeptos a essa tecnologia, o
consumo de livros literários mudou. Não existe uma competição entre
formatos, nenhum exclui o outro. O que acontece atualmente é que os
formatos de leitura se complementam.

O livro digital acaba sendo um formato para explorar obras: eles
funcionam como um teste para descobrir livros e saber se eles são bons
ou não. Os livros físicos acabam se tornando mais objetos de coleção, são
histórias que muitas vezes já foram lidas digitalmente, e o leitor vai atrás
da cópia física para ter uma materialização da história que tanto gostou.
Os audiolivros também são um complemento de leitura, geralmente
servindo para até acompanhar uma leitura atual, pois assim o leitor
presta mais atenção nos detalhes, ou serve até mesmo quando o leitor
está com outras atividades para fazer, e não consegue encaixar um
tempo para ler. Há espaço no mercado para todos os formatos de leitura,
o leitor é quem escolhe qual é o melhor para cada momento.

OS LIVROS FÍSICOS VÃO ACABAR?

O QUE VAI CONTINUAR CRESCENDO?

Os chamados influencers literários já fazem muito sucesso na
internet, e conseguimos ver um cenário em que eles aumentem sua
presença digital e seus poderes de influência sobre os leitores. Por
serem criadores de conteúdo exclusivos do universo literário, esses
influenciadores conseguem criar diálogos e ter uma forte
proximidade com seus seguidores. São verdadeiros influentes
quando o assunto é indicar novas leituras, há até quem procure
novas opções de livros novos com esses perfis antes mesmo de
procurarem outras fontes. Os próprios leitores popularizam esses
perfis nas redes sociais, e seguem fielmente as recomendações e
avaliações postadas.

Conteúdos originais e humorísticos são o que encantam essa nova
geração de leitores, que vão fazer dos influencers literários as
próximas celebridades da internet.



QUAL VAI SER A NOVA TENDÊNCIA DO MERCADO?

A grande aposta para o futuro são os audiolivros.
Sabemos que os consumidores estão cada vez mais
preferindo conteúdos leves e rápidos. Por ser um
formato dinâmico, os audiolivros permitem que os
leitores descubram novas histórias, enquanto fazem
outras atividades.

Segundo estudos, o mercado do audiolivro irá crescer
mais até que os livros digitais. As comparações que o
audiolivro carrega só mostra que esse é um mercado
que vai fazer muito mais sucesso: assim como os
podcasts fizeram muito sucesso em um período curto
de tempo, os audiolivros vão ser o novo formato de
conteúdo em áudio que vai ficar em alta pelos
próximos anos. 

QUAL VAI SER O FOCO DOS LEITORES?

Nos últimos tempos, houve uma valorização muito grande da literatura
nacional. Esse movimento foi iniciado pelos próprios leitores: eles querem
ouvir novas vozes locais. Muitos perfis na internet fazem recomendações
exclusivas, para destacar autores que ainda são poucos conhecidos no
mercado. 

Os leitores sabem que o mercado literário é extremamente competitivo,
pois quem já faz sucesso está sempre nas listas de livros mais lidos, e
toda essa comoção por busca de escritores brasileiros só tende a revelar
novos talentos, que estão se destacando muito por incluir pautas de
diversidade nas histórias publicadas. O mercado nacional vai crescer
muito mais nos próximos anos, valorizando cada vez mais a cultura local.
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Notas
OK

Conheça o livro "É assim que
acaba" por Colleen Hoover

É ASSIM QUE ACABA

Levantar informações sobre como se comporta o mercado literário atual;
Identificar as principais transformações que a digitalização trouxe para o mercado
literário;
Analisar qual é o atual ponto de vista de escritores literários sobre o mercado editorial;
 Traçar perfis de consumidores de livros literáriose seu processo de decisão de
compra nos formatos físicos, digital e áudio.
Analisar os principais influencers literários a partir de formatos de conteúdos, números
de seguidores e engajamento;
Apontar as tendencias do mercado literários com recomendações mercadológicas
para autores e editoras;

E por fim, chegamos a última parte deste relatório, no qual nos rendeu belas conclusões
sobre o futuro dos nossos amados e queridos livros.
Foram selecionados os seguintes objetivos a serem alcançados nesta pesquisa:
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O primeiro objetivo era identificar informações sobre como se comporta o mercado literário
atual. Para isso, foram levantados dados secundários, para atingir esse objetivo,
apresentando pontos relevantes sobre o cenário literário mundial e nacional.

O segundo objetivo era identificar as principais transformações que a digitalização trouxe
para o mercado literário. Para isso, foram levantados dados secundários sobre as mudanças
significativas que ocorreram no mercado literário nos últimos anos, afim de levantar pontos
positivos e negativos sobre a transformação digital.

O terceiro objetivo era analisar qual é o atual ponto de vista de escritores literários sobre o
mercado editorial. Para atingir este objetivo, foi realizada uma Pesquisa Qualitativa com
autoras que escrevem livros digitais e livros físicos, para verificar quais suas opiniões sobre o
futuro do mercado, como planejam as publicações de suas histórias, e como se comporta o
atual leitor que as acompanham. Com isso, foi possível compreender o objetivo proposto.

O quinto objetivo era analisar os principais influencers literários a partir de formatos de
conteúdos, números de seguidores e engajamento, na qual foi realizada uma análise
através da plataforma HypeAuditor, para medir o nível de engajamento e seguidores ativos
dos perfis de influencers literários mais conhecidos, junta de uma análise observativa sobre
os conteúdos postados nos mesmos.

Por fim, o sexto e  último objetivo era apontar as tendencias do mercado literários com
recomendações mercadológicas para autores e editoras. Para isso, foram coletamos
informações através  de entrevistas feitas com escritores e editores, análise do mercado e
tendência do segmento.   

O quarto objetivo era traçar perfis de consumidores de livros literários e seu processo de
decisão de compra nos formatos físicos, digital e áudio. Para atingir tal objetivo, foram
realizadas Pesquisas Qualitativas e Quantitativas para entender o impacto de formatos
digitais no hábito da leitura, e compreender quais as preferências e comportamento dos
leitores. Após essa coleta de dados, foi feita uma análise de resultados, para maior
entendimento desse objetivo, assim entender o real consumidor da pesquisa e como
funciona o processo de decisão de compra de livros literários, nos formatos de suas
preferências.

https://www.amazon.com.br/Assim-que-Acaba-Colleen-Hoover/dp/8501112518
https://www.amazon.com.br/Assim-que-Acaba-Colleen-Hoover/dp/8501112518
https://www.amazon.com.br/Assim-que-Acaba-Colleen-Hoover/dp/8501112518
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