
Volta às aulas universitárias: comprar livros técnicos na 
Estante Virtual pode ser até 75% mais econômico 

  

Títulos de cursos de Direito, Economia, Medicina, Administração, 
Comunicação Social e Psicologia, entre outras áreas, estão disponíveis no 

maior acervo de livros novos e seminovos do país 

  
Quem está na faculdade sabe da enorme quantidade de livros pedidos pelas 
instituições de ensino. E como a bibliografia obrigatória muitas vezes muda a cada 
período, comprar livros usados é uma excelente forma de economizar. Na Estante 
Virtual (www.estantevirtual.com.br), é possível investir em títulos com preços até 75% 
mais baixos que nas livrarias convencionais. O site é referência na venda de livros 
usados e novos, reunindo um acervo on-line com cerca de 17 milhões de livros de mais 
de 2.600 sebos e livrarias de todo o país, incluindo títulos raros e esgotados.  
 
“A procura por livros universitários cresce a cada ano que passa e essa demanda pode 
ser percebida pelo perfil dos leitores, que procuram o site durante este período de 
volta às aulas”, afirma Erica Cardoso, Gerente de Marketing da Estante Virtual. Além 
disso, para facilitar a busca pelos títulos, professores de universidades têm acesso a 
uma ferramenta no site da Estante que permite criar listas com os livros solicitados ao 
longo do semestre e compartilha-las com seus alunos. 
 
Essencial para estudantes de Direito, o “Tratado de Direito Penal - Parte Geral 1”, de 
Cezar Roberto Bitencourt, é um bom exemplo de economia: custa R$ 24,00 na Estante 
Virtual. Um exemplar novo é vendido por cerca de R$ 166,00 em outros sites. Já o 
título “Elementos de Teoria Geral do Estado”, de Dalmo de Abreu Dallari, pode ser 
encontrado por R$ 8,50, ao contrário dos cerca de R$ 98,00 da concorrência.  
 
Na área de Comunicação, também há títulos com ótimos preços, como “Cultura da 
Convergência”, de Henry Jenkins, que na Estante está por R$ 18,00, e “Planejamento 
de Relações Públicas na Comunicação Integrada”, de Margarida Maria Krohling Kunsch, 
que sai por R$ 17,00. No site, há livros com preços bem abaixo da média do mercado 
também nas áreas de Medicina, Letras, Economia, Psicologia, Administração, entre 
outras. 
 
Mais informações: 
APPROACH COMUNICAÇÃO  
(21) 3461-4616 
Adriane Constante adriane.constante@approach.com.br ramal 133 
Bianca Gomes Sallaberry bianca.gomes@approach.com.br ramal 164 
Jullia Bustamante jullia.bustamante@approach.com.br ramal 115 
www.approach.com.br  
 

http://www.estantevirtual.com.br/
mailto:adriane.constante@approach.com.br
mailto:bianca.gomes@approach.com.br
mailto:jullia.bustamante@approach.com.br
http://www.approach.com.br/

