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“Encontrabilidade” (ou discoverability)

Mede o grau de facilidade com que um título

pode ser encontrado ou comercializado



Como encontrar determinado título entre milhares?

“Há mais conteúdo sobre um livro

do que o conteúdo do próprio livro”



Como encontrar determinado título entre milhares?



Mais de 10.000 resultados em 400 páginas !!!



Metadados

Metadados são informações que caracterizam e identificam

um título editorial e o acompanham por toda a cadeia do livro

Metadados qualificados e 

atualizados são essenciais para 

a encontrabilidade



“Adotar boas práticas de gerenciamento

de metadados é fundamental para obter

metadados completos, consistentes, 

atualizados e qualificados”



Gerenciamento de Metadados

NÃO significa “fazer cadastro”



Processo Estratégico

Envolvimentos das áreas

Editorial

Marketing 

Comercial



Diversidade de metadados

Metadados Essenciais

Título e subtítulo

Autor

ISBN

Editora

Tipo de Produto

Idioma

Altura

Largura

Profundidade

Peso

Data de Publicação

Número da Edição

Disponibilidade

Número de páginas

Categorização (BISAC)

Sinopse

Preço

Capa

Palavras-chave

Referências entre titulos

Resenhas e citações

Séries e Coleções

Biografia do Autor

Tipo de Edição

Características do produto

Texto da Quarta-capa

Texto da Orelha

Público-alvo

Segmentação

Prefácio

Sumário

Instrução de Venda

Entrevista do autor

Metadados Estratégicos

Book trailer

Vista interna

Primeiro capítulo

Capas e imagens

Material promocional

Áudios

Links para reportagens

Ensaio de Leitura

Retrato do Autor

Metadados Mídias



Antecipar a informação

Potencializa e agiliza a divulgação de lançamentos

Planejamento de alterações de preço

Comunicação de novas edições ou reimpressões



Categorização

BISAC

Classificações temáticas internacionais

THEMA

EDItEURBISG



Palavras-chave



Referências

Cruzamento de títulos com alguma ligação

- Outro formato - Mesma série

- Mesmo autor - Substitui a edição anterior



Mas como gerenciar os metadados

de maneira eficiente?



Fluxo de dados em XLS Tempo para chegar ao mercado

De alguns
dias até
várias

semanas

Sem padronização, sem validação

Trabalhando com planilhas? NÃO!



A Metabooks é uma parceria da Câmara Brasileira do Livro (CBL) com a 
MVB e a Feira do Livro de Frankfurt.

Especialmente desenvolvida para o mercado brasileiro baseada na 
experiência de sucesso da Alemanha, terceiro maior mercado do mundo:
- Mais de 21.000 editoras
- 6.000 livrarias
- 2,7 milhões de títulos

Metabooks: a plataforma unificada de 
metadados do mercado brasileiro



Plataforma unificada e padronizada

Editoras Bibliotecas

Fluxo de metadados COM a Metabooks



Vantagens

• Integridade: dados diretamente das editoras

• Padronização: standards internacionais

• Validação: 18 campos obrigatórios, já conferidos pelo sistema

• Diversidade: Book-trailers, trechos do livro, referências entre 

títulos, séries e coleções entre muitos outros

• Rapidez: atualização de dados online, em tempo real

• Eficiência: plataforma unificada



Principais Funcionalidades

• Facilidade para atualizar disponibilidade de títulos

• Possibilidade de programar de alterações de preço

• Comunicar lançamentos e pré-vendas com antecedência

• Inserir de arquivos de mídia: primeiro capítulo ou vista interna, booktrailers, 

resenhas, entrevistas com autor, links de internet, áudios e vídeos

• Agregar informações como prefácios, textos de orelha ou quarta capa, 

instruções de venda, sinopses, sumários entre outras

• Criar referências entre títulos: substituição de edição, mesmo autor, títulos

semelhantes, coleções, outros formatos etc

• Gerenciar palavras-chave, classificações temáticas, nível educacional



Plataforma estabelecida e consolidada

• Mais de 100.000 títulos gerenciados pela plataforma

• Mais de 410 selos, incluindo 28 das 30 maiores editoras em vendas do Brasil

• Adesão das principais redes de livrarias

• Adesão das principais distribuidoras

• Parcerias com diversos provedores de softwares e sistemas

• Convênio com Ministério da Cultura para acesso de 6.100 bibliotecas públicas

• 2 anos de operação, rápido crescimento e adesão do mercado



Ricardo Costa
CEO
r.costa@metabooks.com

+55.11.98710.0241
+55.11.3060.9498

Edemar Viotto Junior
Gerente de Negócios
e.viotto@metabooks.com

+55.11.96497.4212
+55.11.3060.9498

www.metabooks.com

Obrigado!


