
Áudio-livro busca novo consumidor no Brasil 
Tainã Bispo  
 
Motoristas em trânsito pesado e estudantes são o novo alvo. 
 
O áudio-livro, por muito tempo considerado um produto dirigido apenas a religiosos ou deficientes 
visuais, está atraindo novas empresas, interessadas em vender para um público mais amplo - 
desde jovens, que ouvem os livros indicados por universidades, até apaixonados por literatura, 
que aproveitam o trânsito e a fila do banco para saborear um nova história. 
 
Para oferecer novas obras a essa classe de consumidores, duas editoras foram, recentemente, 
criadas: a carioca VOolume e a curitibana Nossa Cultura. Os novos produtos começam a atrair 
algumas livrarias que, timidamente, oferecem áudio-livros como forma de agregar valor ao mix de 
produtos. 
 
Com o slogan "Leia de ouvido", a editora Volume está apostando suas fichas na venda virtual de 
áudio-livros, por meio do seu site, lançado há dois meses e meio. 
 
A editora Nossa Cultura foi criada em outubro, em Curitiba (PR), e acredita que, aos poucos, o 
mercado irá amadurecer e convencer as pessoas a ouvir livros. As duas empresas irão aumentar a 
oferta do produto, já que a quantidade de títulos é escassa. Antes do nascimento das duas 
concorrentes, a editora Luz da Cidade, há dez anos neste segmento, produzia áudio-livros 
praticamente sozinha no país. 
 
Os franceses Frédéric Bonnet e Patrick Osinski, que vivem no Brasil há onze e três anos, 
respectivamente, perceberam que havia um nicho de negócios muito pouco explorado neste 
segmento, já que na Europa e nos EUA, os áudio-livros são produtos mais populares. O projeto da 
editora VOolume foi desenvolvido durante um ano e teve, até agora, um investimento de R$ 150 
mil. "Nós queríamos lançar o site com vários títulos. Precisávamos de tempo, já que um áudio-
livro de duas horas, equivalente a 200 páginas, demora sete horas para ser gravado", diz Osinski. 
 
O executivo diz ter observado, até agora, um perfil de público semelhante ao dos EUA. Em uma 
pesquisa feita naquele país, 70% dos consumidores de áudio-livro são mulheres. 
 
Para a produção, são contratados estúdios profissionais e atores com experiência em dublagem. 
Atualmente, a VOolume tem 150 títulos, de literatura, negócios, auto-ajuda e infantil. 
 
A editora Nossa Cultura possui um catálogo de onze títulos. Porém, ao contrário da VOolume, a 
editora curitibana preferiu gravar livros com temas relacionados à educação. O fundador na Nossa 
Cultura, Paulo Lago, tem outra editora, a Lago, especializada em livros didáticos. "Estamos 
focando em algo que já conhecemos." 
 
O primeiro lançamento da Nossa Cultura foi a "Coleção Pensamento vivos Rubens Alves", com 
quatro volumes, em que o próprio educador Rubem Alves gravou os áudio-livros. Cada título teve 
tiragem inicial de 3 mil exemplares e é vendido a cerca de R$ 20. 
 
A Nossa Cultura optou por vender seus CDs de áudio-livros nas livrarias, enquanto a VOolume 
oferece seus produtos apenas pela internet. Ao comprar um livro, que custa entre R$ 4 (um 
arquivo de 15 a 30 minutos) a R$ 15 (duas horas), o cliente pode escutá-lo no próprio 
computador ou gravá-lo em um CD. A VOolume e a Nossa Cultura são parceiras também: alguns 
títulos da Nossa Cultura são vendidos no site da VOolume. 
 
Para o ano que vem, a meta dos sócios franceses para a VOolume é produzir entre 20 a 30 livros 
por mês e vender entre 10 e 15 mil títulos no mesmo período.  



No momento, eles estão tentando captar recursos com fundo de investimento e apostando em 
parcerias. "Há um portal canadense interessado em conteúdo em português", diz Bonnet. 
 
A mais antiga entre as editoras brasileiras que produz áudio-livros, a Luz da Cidade existe há 10 
ano e foi criada para reproduzir os vinis de poesias e contos gravados na década de 60. Paulo 
Lima, dono da Luz da Cidade, explica que somente após a invenção do CD é que foi possível 
gravar livros. "Os vinis tinham pouco espaço." 
 
O catálogo da Luz da Cidade tem 40 títulos. Entre eles, há o áudio-livro do poeta português 
Fernando Pessoa, que já vendeu 20 mil exemplares. O mais novo lançamento foi o CD de contos 
do escritor gaúcho Érico Verissimo, gravado pelo ator Paulo Autran. 
 
As livrarias estão atentas à novos formatos para os livros. A rede francesa Fnac iniciou as vendas 
de áudio-livros na loja de Curitiba - quando a editora curitibana Nossa Cultura ofereceu seus 
produtos à loja. Após um período de experiência, a rede passou a vender em todas as seis lojas 
no Brasil. "Nós não vendíamos antes porque sempre foi difícil encontrar fornecedores", diz 
Eduardo Gomes, diretor de livros na Fnac. 
 
A rede de livrarias Saraiva iniciou as vendas de áudio-livros recentemente e possui poucos títulos 
disponíveis no catálogo. 
 
Ao contrário da Fnac e da Saraiva, a Livraria Cultura já comercializa áudio-livros há mais de dez 
anos. Porém, segundo Fábio Herz, diretor comercial da rede, o produto não chega a representar 
1% das vendas da livraria. Muitos dos títulos são importados, de editoras como a Penguin Books e 
a Random House. Herz acredita que "os consumidores de áudio-livros são os mesmo dos livros 
tradicionais". 

 
 
Leia Mais 
 
Moderna abre centro de distribuição no Nordeste 
Paulo Emílio Do Recife  
 
O mercado editorial de livros didáticos e paradidáticos da Região Nordeste está despertando a 
atenção das grandes empresas do setor. A Editora Moderna foi a primeira das grandes empresas 
ligadas ao setor a montar uma central de distribuição para o atendimento local. A meta é reduzir 
o tempo de entrega do material que em alguns casos chegava a duas semanas para apenas 48 
horas. 
 
A central de distribuição da Moderna, localizada no Recife custou R$ 500 mil e faz parte do 
primeiro grande investimento em logística feito pela empresa nos últimos dez anos. "Queremos 
estreitar as relações com nossos clientes e manter o ritmo da participação regional em nosso 
negócio que hoje é de 30%. Estamos estudando novos projetos para a região que podem ser 
implantados já em 2006", diz o diretor executivo de vendas da Moderna, Vicente Avanso. 
 
Entre os novos projetos está a possibilidade de parte dos livros serem impressos em gráficas 
regionais. No momento, a Moderna está em negociações com a gráfica canadense Quebecor e a 
paraibana Santa Marta. Em todo o País, os investimentos em logística feitos pela editora chegam 
a R$ 3,5 milhões. As filiais de Fortaleza (CE) e Salvador (BA) foram modernizadas e receberam 
áreas de auto-atendimento. 
 
A Saraiva que tem na região 20% de seu volume de vendas pretende elevar esta participação em 
15% ao longo de 2006. "Para o próximo exercício esperamos aumentar o faturamento em 5% 
sobre o resultado de 2005 que deve ser de cerca de R$ 250 milhões", diz o diretor de vendas da 
vendas da Saraiva, Nilson Lepera. 



 
O foco da empresa, segundo ele, será o estreitamento das relações com seu público alvo: 
professores e escolas. A Saraiva intensificou palestras e visitas à estabelecimentos de ensino. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 dez. 2005, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


