
 

Google Play Livros | Ferramentas para Autores 
Como aproveitar o poder de marketing dos autores para maximizar as vendas 

 

O QUE? NÍVEL POR QUE? Ações 

1.FORNECER A BIOGRAFIA DO 

AUTOR PARA TODOS OS LIVROS 

NO  GOOGLE PLAY 

BÁSICO 

O que faz o autor único? Dê aos 
leitores as melhores referências 
do autor, do seu trabalho e livros 
mais vendidos. Empodere a marca 
pessoal do autor. 

EDITORA:  
- Fornecer bio do Autor nos metadados 
- Garantir que as informações dos metadados tem 

sobre autor e livro são relevantes  

2.ASSEGURAR QUE AS 

INFORMAÇÕES DE SÉRIES SÃO 

FORNECIDAS 

BÁSICO 

Leitores ávidos gostam de saber 
o que está por vir. Eles 
aguardam ansiosamente e 
compram!  

EDITORA:  
- Dê infromações detalhadas das séries ( descrição, 

número do volume, sequência, etc)  
GOOGLE:  

- Exibir as informações sobre as séries 

3. PROMOVER OS LIVROS EM 

SEUS PRÓPRIOS CANAIS 
MÉDIO 

Use a marca do autor para 
alavancar a promoção dos livros 
no Google Play e com a audiência 
já existentes do autor e Editora.  

EDITORA & AUTOR:  
- Promoção dos livros em seus sites usando Google 

Play Badges  
- Divulgação dos livros nos seus canais de redes 

sociais  
- Usar a voz editorial dos autores para promover 

livros de outros autores dentro da mesma Editora.  

4. ENGAJAR OS AUTORES PARA 

ADERIR AO PROGRAMA DE 

AFILIADOS DO GOOGLE PLAY 

 

 

MÉDIO 
Editoras e autores podem ser 
remunerados por vendas 
realizadas em seus canais  

EDITORA & AUTOR:  
- Cadastre-se  no programa de afiliados do Google 

Play 
- Inclua o ID de afiliado nos links dos livros 
- Use sua marca para ganhar mais dinheiro!  

5. CRIAR UM CANAL DO 

YOUTUBE TO AUTOR 
TOP 

Criar engajamento com a 
audiência do autor. Use para 
promover lançamentos, 
promoções e usar a base de fãs 
para ampliar a divulgação.  

AUTOR: 
- Crie um canal no Youtube 

6. PROMOVER OS LIVROS NOS 

VÍDEOS DO YOUTUBE POR INFO 

CARDS & NA DESCRIÇÃO 

TOP 
O usuário consegue acessar 
rapidamente o livro que está 
sendo comentado no vídeo 

AUTOR: 
- Inclua cards nos videos com os livros do Google 

Play 
- Inlcua os links do Google Play na descrição dos 

vídeos 

7. SE CONECTAR COM LEITORES 

E FÃS EM EVENTOS AO VIVO  
TOP 

Criar presença e aumentar o 
engajamento através da conexão 
com os fãs 

AUTOR: 
- Organize eventos via  Youtube Live para promover 

os livros. Use o Youtube Space  (se disponível 
localmente) 

- Engaje e conecte-se com seus faz através de 
Hangouts on Air  

** SE JUNTAR À COMUNIDADE 

DO GOOGLE ACADÊMICO 
BÁSICO 

Conecte-se com a comunidade 
acadêmica e promova seus 
trabalhos e pesquisas.  

AUTOR: 
Crie uma página no Google Acadêmico(ex: Kevin Keller )
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