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Os assinantes da getAbstract 
compraram quase 20 livros nos 
últimos 12 meses, o dobro dos 

não assinantes.

Os assinantes da getAbstract são 
leitores de títulos de não ficção mais 

ávidos do que os não assinantes.

Os assinantes procuram 
principalmente conhecimentos 
relevantes ao seu crescimento 

pessoal e profissional.

Comportamentos de Leitura



dos assinantes da 
getAbstract concordam 
que o serviço

dos assinantes getAbstract 
afirmam ser mais 
propensos a adquirir 
autores recomendados pela 
getAbstract.

dos assinantes getAbstract 
são mais propensos
a adquirir títulos 
recomendados pela 
getAbstract.

92 %

72 %

72 %

“... me expõe a autores e livros que 
talvez não tenha pensado em 
comprar antes.”

Os assinantes avaliam muito positivamente a 
getAbstract com base em métricas-chave



Os assinantes concordam plenamente 
que a getAbstract estimula o seu 
interesse por livros

afirmam que a 
getAbstract os ajuda a 
tomar melhores decisões 
sobre a compra de livros.

afirmam que descobrir 
livros e autores por meio 
da getAbstract aumenta a 
probabilidade de comprarem 
um livro.

88 %

84 %

76 %

dos assinantes consideram 
a getAbstract um recurso 
confiável para encontrar 
conteúdo relevante.



Interesses de leitura dos assinantes  
(por gênero)
Os assinantes da getAbstract apresentam um 
envolvimento mais significativo com gêneros de não 
ficção e mostram um interesse particular em tópicos 
relacionados à carreira e desenvolvimento pessoal.

Política

 85% 33%

 79% 36%

 65% 38%

 49% 46%

 37% 54%

 49% 41%

 50% 39%

 49% 27%

 34% 32%

Assinante

Qual dos seguintes tipos 
de livros de não ficção 
você gosta de ler? Não Assinante

Liderança / Gestão / 
Estratégia

Desenvolvimento Pessoal / 
Conselhos para a Vida

Crescimento de Carreira / 
Habilidades

Livros de Memória / 
Biografias / Autobiografias

História

Saúde / Bem-Estar

Ciência / Tecnologia

Economia



Principais motivos para comprar livros
(assinantes versus não assinantes)

Os assinantes da getAbstract 
classificam o “serviço de resumo 
de livros” como o maior motivador 
de compra de livros.

 72% 32% 

 50% 43% 

 43% 43% 

 34% 49% 

 34% 40% 

 18%  36% 

 21%  27% 

 20% 12% 

Assinante Não Assinante

Serviço de resumos de livros

Boca a boca

Recomendações online

Familiaridade com o autor

Mídias Sociais

Amostra de livro / 
Visualização

Newsletters 
de editoras ou 

livrarias

Premiações / Status de 
Bestseller



Compra de livros nos últimos 12 meses
Os assinantes da getAbstract 
compraram cerca de 20 livros nos 
últimos 12 meses, o dobro da quantidade 
de livros adquiridos por não assinantes.

Número de livros comprados nos 
últimos 12 meses:

Impresso 

Áudio

Digital 

% gostam muito 
de ler livros

10.5
6.2

11.3
5.3 

8.9

82% 92%

Média de compra: 19.3
Média de compra: 9.5

8.1

Assinante Não Assinante
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