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32 MILHÕES DE LIVROS



BRASIL, UM PAÍS DE
95 MILHÕES DE LEITORES!

4,7 LIVROS
HAB/ANO.

Fonte: Livro Retratos da Leitura no Brasil
Instituto Pró-Livro/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo



E UM PAÍS DE
NÃO LEITORES...

77 MILHÕES
NÃO LEEM.

X
Fonte: Livro Retratos da Leitura no Brasil
Instituto Pró-Livro/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo



4,6 MILHÕES DE BRASILEIROS 
LEEM LIVROS DIGITAIS (3%).

(Dados de 2008)



1/3 LÊ DIARIAMENTE,
1/3 LÊ UMA VEZ POR SEMANA E

1/3 LÊ UMA VEZ POR MÊS.



LEITORES DE LIVROS DIGITAIS 
LEEM, EM MÉDIA, 97 MINUTOS 

POR SEMANA. 



7 MILHÕES DE BRASILEIROS BAIXAM 
LIVROS GRATUITAMENTE PELA 

INTERNET.

 68% fazem isso sempre.

 32% fazem isso às vezes.
 quem mais baixa são jovens de 14 a 17 anos.



O QUE PENSA E COMO REAGE O 
LEITOR BRASILEIRO DIANTE DO 

LIVRO DIGITAL?



PESQUISA QUALITATIVA



4 CAPITAIS

 São Paulo
 Rio de Janeiro
 Porto Alegre
 Recife



8 GRUPOS DE DISCUSSÃO

 Bons leitores de livros
 Frequentam livrarias
 Gostam de ler



 2 grupos de leitores que já são   
usuários do livro digital.

 6 grupos de leitores não usuários 
do livro digital.



PERFIL DOS LEITORES PESQUISADOS

 Homens / Mulheres
 Classes A e B
 Jovens de 16 a 20 anos
 Adultos jovens de 20 a 30 anos
 Adultos no mercado de trabalho e filhos na 
escola (acima de 30 anos)



PERFIL DOS LEITORES PESQUISADOS

 Estudantes do Ensino Médio
 Estudantes universitários
 Profissionais liberais
 Executivos e funcionários de empresas



OS LEITORES BRASILEIROS
E O LIVRO DIGITAL



Realização



Coordenação Geral e Execução 



COMO ESSES LEITORES
VEEM A LEITURA

 Livro possui alto valor simbólico na sociedade
 Livros concorrem com outros bens culturais 
de consumo
 Maior disponibilidade atual de resumos de 
livros na internet
 Preço x poder de compra



COMO ESSES LEITORES VEEM
O ACESSO AOS LIVROS

 Livrarias são bastante valorizadas
 Livrarias são o principal canal
 Maior presença de sebos em SP
 Papel positivo das megastores
 Pesquisa de preços: livrarias físicas x livrarias 
virtuais



O LIVRO DIGITAL



O LIVRO DIGITAL NA CABEÇA
DO LEITOR BRASILEIRO

 Conceito está bastante difundido
 Livro digital é sempre associado à 

internet



REAÇÃO DO LEITOR BRASILEIRO
DIANTE DO LIVRO DIGITAL

Os leitores brasileiros rejeitam, inicialmente, os 
livros digitais. Isso se dá principalmente por:

 Dificuldade para ler os textos na tela
 Manuseio e transporte difícil do computador
 Afeição aos livros impressos em papel



“Um livro você leva pra cama e 

descansa. Já o computador não 

dá pra levar pra cama.” 

Professora, 32 anos, Recife



PRINCIPAIS ASPECTOS PERCEBIDOS 
PELO LEITOR BRASILEIRO

 Não dá para fazer anotações e grifos

 Mesmo tendo na tela, prefere imprimir e ler 
no papel
 Conflitos com ferramentas de comunicação 

(MSN, Orkut, Facebook, Skype etc.)



“O duro é que, depois de baixar, eu 
ainda tenho que imprimir e pagar 
20 centavos por página na 
copiadora. Não sei se compensa...”

Professora, 26 anos, Porto Alegre



OUTROS ASPECTOS PERCEBIDOS PELO 
LEITOR BRASILEIRO

 “Degustação” de livros digitais na internet 
(Google) perde de longe para a livraria
 Grande desconhecimento de quem fornece 

livros digitais



MÚSICA DIGITAL X LIVRO DIGITAL

MÚSICA DIGITAL LIVRO DIGITAL

Muitos consumidores  baixam 
na internet

Poucos consumidores baixam 
na internet

Consumo requer pouca atenção 
e baixa concentração

Consumo requer maior atenção 
e alta concentração

Baixar ilegalmente não gera 
sentimento de culpa

No início, não vê com bons 
olhos baixar ilegalmente

Prazo de validade do produto é 
relativamente curto

Prazo de validade do produto é 
mais longo



“Não dá para comparar livro com 

música ou fotografia. O livro educa; 

os outros, divertem.”

Advogado, 26 anos, Rio



MÚSICA DIGITAL X LIVRO DIGITAL

MÚSICA DIGITAL LIVRO DIGITAL

O interesse é, em geral, só por 
1 ou 2 faixas do CD

Muitos livros não podem ser 
consumidos em partes

Obra é, em geral, mais curta (3 
ou 4 minutos de duração)

Obra possui, em geral, maior 
complexidade

Processo de produção 
percebido como mais fácil

Processo de produção 
percebido como mais complexo

Valorizam menos os autores de 
obras musicais

Valorizam mais os autores de 
obras literárias



O E-READER



PRINCIPAIS ASPECTOS PERCEBIDOS 
PELO LEITOR BRASILEIRO

Desconhecimento alto do produto
 Boa luminosidade e leitura fácil
 Formato simples e prático
 Aparelho leve e fácil de transportar



“Ainda por cima vai deixar a mochila 

muito mais leve na hora de ir levar pra 

faculdade.” 

Universitário, 23 anos, São Paulo



PRINCIPAIS ASPECTOS PERCEBIDOS 
PELO LEITOR BRASILEIRO

 Boa capacidade de armazenamento

 Produto de uso simplificado
 Forte apelo ecológico

 Gera forte empatia e aprovação.



“A tendência é essa mesmo pra evitar o 

consumo de papel.” 

Advogada, 29 anos, Porto Alegre



REAÇÕES DOS LEITORES BRASILEIROS 
DIANTE DO E-READER

 Desperta fortes expectativas no usuário 
iniciante.

 Gera certa frustração inicial no usuário.



OUTRAS SENSAÇÕES DOS LEITORES 
BRASILEIROS DIANTE DO E-READER

 Sentimento de culpa diante do destino do 
livro impresso em papel. 

 Torna-se rapidamente um sonho de 
consumo dos leitores de livros.



OUTRAS CONSIDERAÇÕES DOS 
LEITORES BRASILEIROS SOBRE O

E-READER

 Ainda está no estágio inicial (protótipo).
 Crença em uma rápida evolução tecnológica 

(cor, luz e sensibilidade).
 Agregação de mais aplicativos.



“Com certeza ainda não está pronto. Isso ainda tem 

cara de protótipo. Em 4 meses, já vai ter virado uma 

bugiganga...” 

Doutorando em Engenharia, 29 anos, Rio



PERCEPÇÃO DE VALOR
ENTRE OS LEITORES BRASILEIROS

Quanto custa um e-reader?

São Paulo: R$ 3 mil a 5 mil
Rio: R$ 2 mil a 3 mil
Porto Alegre: R$ 2 mil a 3 mil
Recife: R$ 1,5 mil



PERCEPÇÃO DE VALOR
ENTRE OS LEITORES BRASILEIROS

Quanto você está disposto a pagar por um
e-reader?

São Paulo: R$ 1,5 mil
Rio: R$ 1 mil
Porto Alegre: R$ 1 mil
Recife: R$ 200,00/300,00



PERCEPÇÃO DE VALOR
ENTRE OS LEITORES BRASILEIROS

Qual o preço adequado para o
e-reader se disseminar no mercado?

200 a 300 reais



PERCEPÇÃO DE VALOR
ENTRE OS LEITORES BRASILEIROS

Qual um preço aceitável
para um livro digital?

¼ do atual preço de capa, desde que tenha 
valor agregado.

(exemplo: livro técnico de R$ 90 por R$ 20)



DISPOSIÇÃO DE COMPRA DOS 
LEITORES BRASILEIROS 

Você pretende comprar
livros digitais?

NÃO!



“Se está na internet, 

pra mim, é de graça!”

Professora, 26 anos, Porto Alegre



Engenheiro, 29 anos, Rio

“Se eu tenho acesso rápido e fácil a um livro 

gratuito, vou mais é pegar esse livro...” 



Advogado, 26 anos, Rio

“Minha primeira opção é sempre baixar de 

graça. A editora que busque mais atrativos 

pra me convencer...”



Advogado, 26 anos, Recife

“A grande maioria vai pegar é de graça!”



ALGUMAS MENSAGENS
DOS LEITORES BRASILEIROS



“O mercado do livro vai ter 

que se reinventar.” 

Músico, 26 anos, Recife



“O livro de papel não vai acabar.  Pobre não 

vai ter dinheiro pra comprar e pessoas que 

não gostam de ler, menos ainda. Esse livro 

digital é muito bom, mas será para uma 

parte da população. Por isso, digo que os 

dois vão viver juntos.”

Professora, 32 anos, Recife



DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O 
NEGÓCIO DO LIVRO NO BRASIL

 Acompanhar de perto a questão do livro 
digital e ser protagonista

 Ouvir mais constantemente seu consumidor
 Refletir sempre sobre os modelos de 

negócios
 Ampliar a comunicação e interação com seus 

consumidores e o mercado
 Se preparar para este novo momento!


