
ma pesquisa recente do 
Instituto Pró-livro sobre o 
comportamento do leitor no 
País mostrou que uma pe

quena parcela de brasileiros tem o há
bito de escutar obras literárias por meio 
de livros com formato em áudio. A razão 
para isso é que o mercado de audiolivro 
está deixando de ser restrito a um públi
co especial, como estudantes de línguas, 
deficientes visuais, crianças e idosos, pa
ra se tornar atraente a outros grupos de 
consumidores. Estudantes e trabalha
dores que passam muito tempo no trân
sito se encaixam nesse perfil. "Foi uma 
surpresa o audiolivro aparecer em nos
sa pesquisa. O produto foi citado por 1% 
dos nossos cinco mil entrevistados", diz 
a gerente de projetos do Instituto Pró-
livro, Zoara Failla. 

De olho nesse mercado, estão surgin
do pequenas e médias editoras especiali
zadas na produção desse tipo de livro. A 
editora Nossa Cultura, de Curitiba (PR), 
foi uma das pioneiras no movimento. Em 
2005 publicou a coleção "Pensamento 
Vivo" do autor Rubem Alves, com qua
tro volumes. Hoje, já tem mais de 60 tí
tulos. "Certamente, o número de unida
des vendidas cresceu, mas foi um árduo 
trabalho conseguir abertura no mercado 
livreiro para um formato que era des
conhecido na época", conta o editor da 
Nossa Cultura, Paulo Lago. 

Hoje, as vendas de audiolivro corres
pondem a 75% do faturamento da edito
ra, e para divulgar esse formato de livro 
a Nossa Cultura promove campanhas di-



retas dentro das livrarias, dando desta
que aos produtos que estão disponíveis 
no catálogo de vendas. "Há alguns anos, 
nem mesmo as pessoas que trabalham 
em livrarias sabiam sobre a existência 
desse produto, e hoje a realidade é outra. 
Há espaço próprio para esses livros nas 
lojas", diz Lago. 

O mercado cresceu bastante a par
tir de 2009. O consumo e a procura au
mentaram mais de 50%, comparando 
o primeiro trimestre de 2010 com o de 
2009. "Pela popularização do produto 
e também pelo aumento da variedade 
de títulos, acreditamos que o mercado 
irá crescer ainda mais", diz o diretor da 
Audiolivro Editora, Marco Giroto. 

Com atuação no mercado desde 
2006, a Audiolivro Editora só emplacou 
nas vendas dois anos depois. No come
ço eram apenas cinco mil unidades por 
ano. Em 2010, o número saltou para 100 
mil. "Mas o valor é pequeno se compa
rarmos às vendas de livros impressos", 
compara Giroto. 

A previsão para esse ano é que a edito
ra, que só trabalha com esse tipo de livro, 
tenha um incremento de 20% no fatura
mento. O que será uma consequência di
reta de novos títulos que estão sendo lan
çados todos os meses. Cerca de 60% dos 
consumidores que compram da editora 
pertencem à classe B, 30% da A e uma pe
quena parcela, 10%, pertence à classe C. 

Outra especializada no produto é a 
Livro Sonoro. Aberta em 2008, pratica
mente dobrou as unidades mensais de 
vendas. "No primeiro ano vendemos 
200 unidades. Hoje, esse volume é men
sal", declara o sócio-proprietário, Luiz 
Carlos Gioia. Ele deixou o setor editorial 
tradicional, que atuou por dez anos, pa
ra abrir com Gabriel Goés, uma editora 
de livros em áudio. A empresa surgiu por 
ideia de Goés, que conheceu o produto 
após uma temporada na Suíça. De volta 
ao Brasil, fez cursos de áudio e produziu 
algumas obras até abrir a empresa. 

COMO ENCONTRAR? 
O principal canal de vendas do au

diolivro é por meio de livrarias como 
Saraiva, Siciliano, Cultura, FNAC, entre 
outras. A Livraria Cultura ainda tem um 
catálogo pequeno de títulos em suas lo

jas, mas já contabiliza que pelo menos 
1% das vendas são de audiolivro. "Existe 
uma tendência pela procura porque o 
audiolivro está renascendo no formato 
eletrônico. Antes era vendido em CD e 
agora está sendo oferecido em MP3 e em 
aplicativos como o smartphone", conta o 
coordenador da equipe de e-book da l i 
vraria Cultura, Mauro Widman. 

De olho nessa mudança, a empresa 
já tem projetos para aumentar o catálo
go desse tipo de livro. Trata-se da grava
ção de alguns títulos, principalmente de 
best sellers. "Vamos ser responsáveis pe
la contratação de narradores e distribui
ção dos livros", conta Widman. A ideia do 
projeto surgiu pelo possível aumento da 
demanda por esse produto e pela lacu
na que grandes editoras estão deixando 
no mercado, pois de acordo com ele, há 
muitas empresas que têm interesse, mas 
não sabem como fazer. 

Segundo o gerente, existem dois per
fis de consumidor de audiolivro: execu
tivos que não têm muito tempo para ler 
e escutam os livros no trânsito e pessoas 
da terceira idade que têm dificuldade pa
ra ler textos impressos. 

A tendência de haver mais procura do 
produto no Brasil - assim como acon
tece em outros países, como os Estados 
Unidos - ainda não está sendo levada 
em conta por grandes editoras, mas a de
manda está fazendo com que editoras de 
pequeno e médio porte se especializem 
em livros narrados. 

MERCADO EM CRESCIMENTO 
Mesmo com todo potencial de cres

cimento a realidade no Brasil ainda é 
desanimadora. "Como as livrarias não 
apoiam a mídia dando um espaço pri
vilegiado para ela, apenas algumas o fa
zem, e o audiolivro acaba dependendo 
da propaganda boca a boca. Também 
temos o fato das editoras que publicam 
livros em papel dificultarem a aquisição 
de direitos autorais para transformar as 
obras em audiolivro", diz Gioia. 

Isso faz com que haja poucos títulos 
disponíveis, e consequentemente, as ven
das sejam menores. Nos Estados Unidos 
a realidade é outra. Lá, os áudio-livros re
presentam 10% do mercado editorial. No 
Brasil, se chegarmos a 1% é muito. 

"E agora temos mais um 'concorren
te', o e-book. As editoras no momento 
estão mais preocupadas com esse no
vo mercado de livros eletrônicos do que 
com o audiolivro", opina Gioia. Parte 
desse sucesso são os custos envolvidos 
que são menores. Se uma editora tradi
cional precisa investir R$15 mil para lan
çar três mil exemplares, economizaria 
mais de 80% desse valor para produzir 
no sistema eletrônico. Os e-books são di
gitalizados uma única vez. 

Isso não significa que o audiolivro irá 
desaparecer, pois ele chama a atenção pa
ra quem gosta de ler, mas não tem tem
po. É uma alternativa para a leitura tra
dicional que oferece praticidade, pois é 
possível realizar outras tarefas ao mesmo 
tempo, como dirigir, cozinhar, entre ou
tras. Estudos mostram que a escuta pro
porciona mais eficiência na absorção da 
informação e pode ser uma poderosa fer
ramenta na área educacional. 

Uma pesquisa do Departamento de 
Ciências da Computação da Universidade 
de Regensburg, na Alemanha, mostrou 
em uma comparação entre leitura e escu
ta, que a segunda opção é 29% mais efe
tiva do que a primeira. Para Zoara, deve
ria haver mais esforço para a divulgação 
e produção do áudio-livro. "É o melhor 
formato de leitura principalmente para 
pessoas da terceira idade, deficientes 
visuais e quem passa muito tempo no 
trânsito". 
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