
Por que ser nosso 
parceiro?
Aumente o seu público-alvo e 
exposição com a getAbstract
Sobre nós
• Maior biblioteca mundial de conhecimento compacto
• Mais de 22.000 resumos em texto e áudio dos 

principais livros, artigos, podcasts e video talks em 7 
idiomas

• Curadoria por relevância, não por status de bestseller
• Garantimos os direitos de todas as parceiras editoriais
• Processo editorial interno rigoroso para garantir 

precisão e consistência
• Parcerias com mais de 800 editoras internacionais, 

incluindo HarperCollins Leadership, Grupo Editorial 
Summus, Editora Évora, McGraw-Hill, Editora 
Sextante e Wiley

• Presente nas feiras de livros mais importantes do mundo

“Os resumos, de alta qualidade, produzidos pela 
GetAbstract trazem visibilidade e credibilidade 
para as nossas publicações. Através desse 
trabalho eficiente de curadoria, conseguimos 
alcançar uma audiência qualificada e incrementar 
nossas vendas ao atingir os departamentos de RH 
de grandes empresas. O trabalho desenvolvido 
pela getAbstract é uma validação independente 
e respeitada da qualidade do trabalho que nós, 
enquanto editora, buscamos publicar.”

ALEXANDRE MIRSHAWKA, SÓCIO-DIRETOR, DVS EDITORA

Nossos leitores
• Mais de 15 milhões de leitores em 

praticamente todos os países do 
mundo

• Funcionários e tomadores 
de decisão de um terço das 
empresas Fortune 500 e muitas 
outras organizações

Dados dos usuários
UTILIZAÇÃO POR PAÍS (TOP 5)

• Estados Unidos

• Alemanha

• Índia

• Reino Unido

• Suíça

UTILIZAÇÃO POR SETOR (TOP 5)

• Serviços financeiros

• Indústria farmacêutica

• Empresas de serviços profissionais

• Serviços de Tecnologia da Informação

• Setor bancário



Benefícios da parceria
Alto nível de visibilidade e alcance sem 
custo para editoras e autores

Atividades de Vendas  
e Marketing
De acordo com uma pesquisa 
independente conduzida pela Summit 
Research em janeiro de 2021:

92% dos assinantes da 
getAbstract concordam que o 
serviço “me expõe a livros que 
talvez eu não tivesse pensado 
em comprar antes”.

72% dos assinantes da 
getAbstract afirmam ser mais 
propensos a comprar títulos 
de autores recomendados 
pela getAbstract.

A getAbstract ajuda a aumentar 
as vendas de livros por meio das 
recomendações de leitura com 
base nas preferências do usuário. 
Colocamos um link de compra direta 
abaixo de cada resumo. Os parceiros 
de publicação têm acesso ao nosso 
painel de estatísticas para rastrear 
o desempenho dos títulos, incluindo 
downloads e cliques para compra.

Cooperação com a mídia e relações públicas 
A getAbstract fornece publicidade para os títulos em veículos de mídia de 
primeira linha a nível global voltados para um amplo público do mundo dos 
negócios. As nossas atividades de RP adotam a mídia estratégica, tanto em 
termos gerais como em setores específicos.

• Newsletters semanais e mensais
• Listas de leituras temáticas
• Banners promocionais nos 

portais dos clientes
• Sketch Notes (ferramenta de 

aprendizagem para clientes 
corporativos)

• Webinars mensais
• Artigos técnicos
• Fóruns de redes de 

relacionamentos virtuais e 
presenciais

O nosso prestigiado prêmio getAbstract International Book Award promove 
anualmente autores de língua inglesa e alemã por suas realizações notáveis. 
Entre os vencedores anteriores estão Robert J. Shiller, George A. Akerlof, 
Benoît Mandelbrot, Chris Anderson, Abhijit Banerjee e Esther Duflo. Com 
base no sucesso de 20 anos do prêmio, estamos tomando novas medidas 
para aumentar a sua visibilidade internacional.

Mais sobre nós
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sede em 
Lucerna,  
na Suíça

Mais de 200 funcionários 
e 600 freelancers em 

todo o mundo

fundada 
em 1999

Assista o nosso video

Maior percepção dos títulos 
e visibilidade dos autores

• Conferências e jantares com 
autores

• Entrevistas detalhadas, artigos 
e colunas de convidados no 
getAbstract Journal

• Clube de leitura online grátis  
# getTogether

• Série de vídeos nas mídias 
sociais #ExpertInsights

• Postagens nas mídias sociais 
(marcando os autores)

getAbstract International Book Award 
(desde 2000)

https://vimeo.com/showcase/8690921
https://hub.getabstract.com/content-first-journal
https://journal.getabstract.com/en/international-book-award/getabstract-international-book-award-2020/
http://getab.li/10v8
https://journal.getabstract.com/en/all-interviews/
https://journal.getabstract.com/en/category/column/
https://journal.getabstract.com/en/category/gettogether/
https://www.linkedin.com/company/getabstract/videos/
https://www.linkedin.com/company/getabstract/videos/
https://www.facebook.com/getAbstract

