


Maior plataforma de 
Audiotainment do Brasil. 

Audiobooks, Ebooks,
Podcasts, Documentários, Músicas 
e Notícias,

Onde e Quando quiser!



EQUIPE

● 85 colaboradores;

● +100 narradores e editores;

● +50 revisores;

● 16 estúdios próprios no RJ;

● +90 títulos publicados/mês

● +450 horas produzidas/mês



OVERVIEW

Lançada em 
2014

+4,7 MM usuários ativos 
em 2020 

+40 categorias de 
conteúdo 
disponíveis

250+ contratos com 
editoras, contando com 4 
das 5 maiores editoras do 
mundo.

+100K audiobooks 
disponíveis em mais 
de 5 idiomas

+60K e-books disponíveis 
em 4 idiomas

+350K canais de 
podcasts 

+120 revistas e jornais 
para ouvir e ler

Conteúdos originais e 
exclusivos 
(audiobooks, ebooks, 
docs, podcasts)



FOOTPRINT
Presença internacional Principais Operadoras de Telecom por País

Country Telecom Operator

Brazil

Colômbia

Chile

Ecuador

Peru

México

Espanha

Gana

Papua Nova Guiné & 
Ilhas Pacíficas

Portugal

Jamaica

Panamá

+ 10 Países



AUDIÊNCIA

+5.2h/mês 
Utilização média/

usuário
(~1 livro ou 10 docs)

2.4/ano
Média de livros 

consumidos/pessoa 
no Brasil

44.6%

55.4%

Clientes Ubook  consomem 5x mais livros do que a média brasileira



Interface Amigável

Notas Altas nas App Stores

“Tenho gostado muito do app. Já escutei muitos 
livros… Muito útil porque posso aproveitar cada 
segundo livre para sonhar e me aventurar em um bom 
livro. Há uma grande variedade de gêneros, é fácil de 
usar e sempre há novas atualizações. Parabéns a toda 
equipe que tem se dedicado a oferecer um aplicativo 
cada vez melhor aos usuários. ”

  Robeciana Gomes, Play Store

“Aplicativo maravilhoso! Aproveitando todos os dias. O 
conteúdo melhora a cada dia em inglês, português e 
espanhol. Ainda melhor com a adição de notícias, 
podcasts e conteúdo original. "

             Anonymous, App Store

“Melhor aplicativo de audiolivro. Tenho dificuldades de 
leitura, por isso tem sido maravilhoso ouvir livros 
enquanto arrumo a casa ou antes de dormir. É ainda 
melhor com uma velocidade de reprodução mais alta. 
Já ouvi 3 ou 4 livros em um único mês. 

       Priscila Carboni, Play Store

4.6 / 5.0

4.3 / 5.0

Total Downloads(1)

4.2 milhões

ALTO NÍVEL DE AVALIAÇÃO DE PRODUTO E USABILIDADE



ALTO NÍVEL DE SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE

A pontuação 'Reclame Aqui" (*)  destaca 
a satisfação dos clientes com o serviço 

Alta satisfação traduzindo em maior engajamento
(*) Reclame Aqui é um site que mede a satisfação dos clientes com produtos e serviços no Brasil



UBOOK ESTÁ NO DIA A DIA DAS PESSOAS...
EM QUALQUER LUGAR!

Em deslocamento No carro  Praticando Esportes Lazer / Turismo



PRODUTO



UBOOK SELECT + LIVRO DIGITAL

● Acesso ilimitado a conteúdos selecionados: 
Audiobooks, E-books e  Originais UBK Publishing 
House*, Podcasts, Notícias e Ubook Music; 

● Entrega de 01 livro digital por mês (ebook ou 
audiobook) que será escolhido pela Ubook. O livro 
digital entregue será do cliente para sempre;

● O cliente pode escolher outro título do catálogo Ubook 
Select até o dia anterior ao dia da próxima entrega;

● O conteúdo deverá ser consumido dentro da plataforma 
Ubook.

*Títulos Originais e Exclusivos publicados pela nossa editora UBK 
Publishing House. Representam mais de 60% da nossa audiência.



FUNCIONALIDADES UBOOK 

Play/pause
Notas e 
Marcações 

Estante de Livros

Seletor de 
velocidade

Adicione títulos à sua estante 
pessoal para encontrá-los 
com um clique. 

Destaque suas partes favoritas 
e faça anotações sobre o que 
está ouvindo.

Acelere ou reduza a velocidade dos 
áudios de 0,75x até 3x.

Pause em qualquer parte do 
áudio e continue de onde 
parou do seu App, Tablet ou 
Desktop

Escute Offline

Ouça seu livro mesmo sem 
conexão com a internet.



CATÁLOGO



CATEGORIAS DE CONTEÚDOS

+200  títulos 
exclusivos ubk

Audiobooks Originais MúsicaNotíciasEbooks

+200 títulos 
exclusivos ubk

+600 
documentários

+320 notícias 
diárias

Web Rádio com 
playlists de 

diversos gêneros 
musicais

+350k canais

Podcasts



TÍTULOS INÉDITOS E 
EXCLUSIVOS

Investimento na compra 
de direitos autorais de 
livros inéditos no Brasil

+500 títulos adquiridos e distribuídos em:

● Audiobook

● E-book

● Impresso (P.O.D.)

Criamos os 
nossos próprios 

best sellers!



DOCUMENTÁRIOS
Conteúdos Exclusivos e Originais.

Títulos de curta duração (40-60 mins) sobre temas atuais 
e dos mais variados assuntos. 

Parcerias com grandes agências de notícias, trazendo a 
credibilidade e a chancela das principais fontes do 
mercado mundial, como:



NOTÍCIAS

● Parceria com as principais Agências de Notícias 

do mundo;

● Notícias em tempo real, para ouvir e ler;

● Time de locutores profissionais;

● 7 dias por semana



PODCASTS

Podcasts Exclusivos (média 20 mins), para qualquer 

momento e para se manter antenado. 

Temas variados, separados por categorias:

● Política / Economia 

● Saúde & Bem Estar

● Tecnologia

● Música & Entretenimento

● Entrevistas com famosos



UBOOK MUSIC
Músicas para todos os estilos 
e todos os momentos!

● Mais de 100 listas de reprodução de diferentes 

gêneros e estilos musicais, criadas por 

profissionais do mercado.

● Além das listas de reprodução, o usuário pode 

ouvir nossa rádio streaming, a Ubook FM, com 

músicas, notícias e entrevistas 24h por dia.



INÉDITOS E EXCLUSIVOS GRANDES CLÁSSICOS+



DOCUMENTÁRIOS INFANTIL+



NAVEGANDO NO APP



NAVEGANDO PELO APP

Clique em “Entrar” 
para acessar a 

Ubook.

Insira seu e-mail e 
senha e clique em 

“Entrar”.

Acesso a conteúdos 
selecionados e 

exclusivos!

Você poderá 
conferir os livros 

recebidos em  
“Meus livros”.

No menu lateral 
confira informações 

da conta, seus livros e 
acesse a Ubook Kids.



OBRIGADO!
João Campelo

                                  Business Manager Br/International
+55 21 967660266

                             joao.campelo@ubook.com


