O que é
GoRead é uma banca virtual de revistas que oferece acesso ilimitado a centenas de
títulos no seu smartphone e tablet para você ler a qualquer hora e em qualquer lugar.
É uma forma inovadora, digital e sustentável de ter suas revistas preferidas sempre
com você.
São mais de 40 editoras e de mais de 230 títulos com o compromisso de entregar
conteúdo relevante e de qualidade para os clientes da Vivo GoRead.
De 01/04/2020 à 31/05/2020 será disponibilizada uma oferta gratuita do Vivo
GoRead. Os clientes que assinarem terão direito a 60 dias grátis.
Como eu faço para instalar o aplicativo GoRead, criar minha conta e fazer o login no
Android e no iOS?
Para ler as revistas digitais você precisa do aplicativo GoRead instalado no seu
aparelho. Mas fique tranquilo, é muito fácil. Siga as instruções abaixo:
Aparelhos com Android:
1. Procurar o aplicativo Go Read - Revistas Digitais no Google Play.
2. Fazer o download e instalar o aplicativo.
3. Após a instalação, clicar em LOGIN (no canto superior da direita), escolher a opção
LOGIN CLIENTE VIVO, digitar seu número de telefone e clicar em CONTINUAR.
4. Você receberá um SMS do número 6090 contendo seu código de segurança, que deve
ser digitado no aplicativo.
5. Para finalizar, clicar em CONTINUAR.
6. Pronto, você já pode escolher e ler suas revistas favoritas.
Aparelhos com iOS:
Acessar o site www.goread.com.br/vivo (link:
https://www.goread.com.br/vivo?_ga=2.122178059.1285239390.1513008424788798290.1504017865)
Requisitos Mínimos
iPad - iOS 7 ou superior (iPad 2 ou superior).
iPhone - modelo 4 ou superior e iOS 7 ou superior.
Smartphone e tablets Android - Android 4.1 com resolução de 1024x600 ou 1280x800.
Processador de 800Mhz; 1 GB de RAM.
Posso ler qualquer revista mesmo?
Sim! Agora você pode acessar qualquer revista do catálogo GoRead. São mais de 160
títulos! Confira sempre a disponibilidade das revistas para cada dispositivo na página de
catálogo.
No GoRead, eu tenho acesso a quais edições das revistas?
Você tem acesso a todas as edições digitais disponíveis das marcas em nossa plataforma.
Ou seja, desde as edições mais antigas até as atuais, exceto as edições especiais (ex:
VEJA Luxo, Exame CEO e Superinteressante Coleções).
Como eu leio no aplicativo?
Assim que você fizer login no aplicativo GoRead instalado no seu dispositivo todas as
revistas do catálogo irão aparecer na biblioteca virtual.
Nas abas disponíveis estarão todas as revistas separadas por categorias; localize a revista
que deseja ler e clique na capa para iniciar o download da edição. As revistas que já
baixou estarão disponíveis na aba estou lendo Para ler, passe as páginas com um toque
sobre a tela na horizontal ou utilizando o índice da revista.
Na biblioteca, as revistas estarão organizadas por data ou título e você também poderá
clicar na capa para iniciar seu download.

Em quantos dispositivos posso acessar minhas edições do GoRead?
Você pode ler suas revistas digitais quantas vezes quiser. Simultaneamente somente em
01 dispositivo.
Quantas vezes posso acessar minhas edições no GoRead?
Com o GoRead, você pode acessar todas as publicações quantas vezes quiser.
Preciso estar conectado?
Para fazer o download das publicações, você precisa estar conectado. No entanto, para
ler publicações já baixadas no dispositivo, você não precisa de conexão.
Conectado à rede 2G, 3G ou 4G o tráfego de dados será descontado do pacote de
internet da promoção Vivo Controle Digital e eventuais pacotes adicionais contratados.
Na rede wifi não há consumo de dados do Vivo Controle Digital contratado.
Como desativar o dispositivo?
Ao clicar no botão Sair, você fará logout no aplicativo, liberando ele para outro usuário.
Se desativar o dispositivo, suas revistas serão excluídas, mas você poderá baixá-las
novamente assim que acessar o aplicativo e fizer login.
Como excluo as revistas do meu aplicativo?
Clique no canto inferior direito da publicação e selecione a opção excluir download.
Confirme a operação e pronto.
Observação: após excluir as edições, elas continuarão disponíveis para download em seu
aplicativo. Caso queira acessá-las novamente, é só refazer o download no próprio
aplicativo.

