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EDITAL PARA LIVROS SOLO 

 
Literatura Maldita Nacional 

 

Envie seu Original 
 

Nossa editora é voltada para a publicação de poemas, contos e romances sombrios, 
góticos, malditos e de mistério.  

O tema é livre, mas sempre dentro do gênero terror, horror e suspense. 
A faixa etária indicativa da editora é voltada para leitores com idade a partir de 18 anos.  

 

Proposta de Publicação: Livros de até 300 (trezentas) páginas no formato A5 (14x21cm), em 
capa dura ou Triplex 300g. 
Previsão de Lançamento: Após 3 meses ou após 10 meses (dependendo do plano escolhido). 
Forma de envio do Original: através do e-mail: editora@soturnos.com (para análise, pode ser 
uma parte do livro, em formato do Word ou PDF. E se o original for aprovado, o formato deve 
estar em Word. O simples envio do original não quer dizer que a obra foi aprovada para 
publicação). 
 
 

NOSSA HISTÓRIA 
 
A Círculo Soturnos é uma editora em expansão, que iniciou suas atividades no dia 11 de Julho 
de 2016, quando um grupo de poetas malditos reuniu-se para a publicação de seus poemas em 
uma antologia. Eles se autodenominavam SOTURNOS, produzindo poemas que lembram a 
literatura maldita – iniciada em 1832 através da peça dramática STELLO, de Alfred de Vigny, 
onde determinados poetas do Romantismo foram mencionados como “a raça para sempre 
maldita entre os poderosos da terra”. 
 
Já o termo “Círculo” veio depois de muita discussão sobre que nome dariam à editora de sua 
antologia, que, até então, foi publicada de forma independente. Mas a ideia fez tanto sucesso 
que resolveram dar continuidade ao projeto, publicando novos volumes anualmente. Então, com 
o aumento das publicações, e novos autores e leitores surgindo a todo momento, surgiu a 
necessidade da criação de uma editora. E uma autora nova, que veio a deixar sua grande marca 
ao grupo, com seu grande talento poético, a escritora que usa o pseudônimo: RUMANESK, disse 
que “os poetas do grupo são um Círculo”, tamanha é a sua união e dedicação pela literatura. 
Assim surgiu a CÍRCULO SOTURNOS. 

mailto:editora@soturnos.com


DENTRO DE NOSSO PROCESSO EDITORIAL CONTAMOS COM: 
 

REVISORES 
Revisam todo o texto levando em conta toda a parte gramatical (coesão, coerência, 

concordância, nova ortografia...), procurando sempre manter o estilo de escrita do autor, 
para que o texto não perca sua real essência. 

Na leitura crítica, apresentam sua análise construtiva do trabalho. Pontos positivos, 
pontos negativos, sinceridade acima de tudo. Coisas que precisam melhorar. Dar 

sugestões para melhorar o texto de acordo com o gênero e proposta. 

 
CAPISTAS 

Criam capas de livros no formato A5, 14cm x 21cm.  

 
DIAGRAMADORES 

Criam uma diagramação de acordo com a proposta do livro. 

 
 

NOSSO FOCO É O MARKETING DO AUTOR 
 
Encontrar uma editora que se alinhe com a sua proposta é o desejo de todo autor, e nós 

valorizamos o que o escritor representa. Levamos ao encontro de sua obra o público que curte o 
estilo de sua escrita. Não estamos apenas imprimindo livros, para que o autor dê um jeito de 
vender seus vários exemplares. Pelo contrário, nós trabalhamos na divulgação de seu trabalho 
para que seus direitos autorais sejam pagos de forma justa, e sem a imposição da compra de 
livros. Dessa forma, vendemos seu livro através de nossa loja virtual, exposições e lojas 
parceiras, sempre utilizando todos os recursos disponíveis de nossas ferramentas de marketing. 

Tendo todo o cuidado com a divulgação do livro, damos dicas aos autores que estão 
iniciando nesse disputado mercado editorial, seja através de uma revisão textual, seja através de 
nossos e-mails aperiódicos com dicas literárias. E assim tornamos mais fácil o processo de 
entrada do autor no meio literário, ou mesmo mais visibilidade para autores desconhecidos, 
divulgando seu livro através de recursos de publicidade que atraem leitores para a sua escrita. 

Nossos recursos publicitários são aprimorados com o tempo, deixando-os mais 
modernos de acordo com a exigência tecnológica e comportamental do momento vivido pelos 
leitores. 

 



 
 
NOSSO PROCESSO DE PUBLICAÇÃO FUNCIONA NO MODELO DE ASSINATURA 

Uma forma econômica de publicar seu livro, com uma assinatura mensal durante 3 (três) 
meses ou 10 (dez) meses. Todo mês, o autor recebe brindes da editora. E a cada mês 
realizamos algumas atividades durante o processo de publicação de seu livro. Confira a seguir: 

 
Revisão Ortográfica. Envio de Contrato + Criação da Página do Autor + Entrega da 

revisão ortográfica ao autor. Revisão textual. 
É de grande importância a revisão ortográfica e gramatical que nosso revisor fará de seu 

livro, e o autor já receberá, junto com seu pacote de assinatura, o contrato que garante a 
publicação de seu livro em nossa editora. 

O autor receberá seu acesso em nosso site – SOTURNOS.COM – com uma página que 
terá seu endereço “soturnos.com/nomedoautor”, com foto, biografia e links de suas redes 
sociais. E poderá publicar seus textos livremente em nosso blog, aproveitando os links de 
compartilhamento de seus textos em suas redes sociais, além de ter outras ferramentas como 
página de acesso aos seus direitos autorais.  

Também enviamos a revisão ortográfica ao autor, para que este analise eventuais erros 
de ortografia e gramática. Após sua análise, veremos se há a necessidade de aplicar uma 
revisão textual de sua obra – uma etapa extremamente importante para o enriquecimento de seu 
trabalho. 

 



Entrega da revisão textual ao autor. Diagramação + Entrega da Diagramação ao autor. 
Capa + Entrega da Capa ao autor. 

Caso necessário, faremos a revisão textual de seu livro, para que o autor analise sua 
obra sob a ótica de um leitor beta, devidamente preparado para análises textuais, identificando 
partes que necessitem ou não de um melhoramento, ampliação ou redução. E logo após 
iniciamos o processo de diagramação do livro. 

Sempre realizamos a entrega do famoso “PDF do livro”, para o autor conferir o miolo de 
sua obra. Com o texto já formatado e inseridas as eventuais figuras e ilustrações, o autor terá 
seu primeiro contato com a obra como ela se apresentará ao leitor no formato impresso. E assim 
já podemos dar início à construção da capa de seu livro. 

O autor receberá a capa já pronta de seu livro em formato PDF, para sua análise e 
aprovação final. Nesta etapa a sinopse já se encontra pronta, com um texto curto, construído 
para a contracapa do livro.  
  

Impressão. Debate Literário + Pré-venda + Exemplares do autor. 
Com o miolo e a capa já definidos, geramos o ISBN e a Ficha Catalográfica. 
Damos início à primeira impressão dos livros do autor + os exemplares que serão 

utilizados em promoções e pré-vendas da editora.   
Durante a pré-venda faremos uma grande campanha até a data de lançamento, e os 

Direitos Autorais já são atualizados em sua página de autor. Isso significa que o autor já 
começa a receber seus direitos autorais com a venda de seus livros antes do lançamento, e que 
pode receber seu investimento de volta logo após o lançamento. Para isso contamos com o 
nosso projeto de divulgação e marketing através da Soturna Sintonia Webradio, que todo mês 
vem aprimorando seus recursos de publicidade junto a ouvintes e leitores. 

Veja mais detalhes sobre essa campanha no final deste edital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COEDIÇÃO: 



LANÇAMENTO: 
 

 
O autor será entrevistado por nossa locutora – Juju Weyne – através de uma Live no 

Instagram de nossa webradio: @soturnasintonia 
Caso o autor não se sinta à vontade em participar de uma transmissão ao vivo, poderá 

escolher a forma de matéria em vídeo, que funciona da seguinte forma: nossa locutora vai 
realizar um debate literário com uma leitora crítica de seu livro, que no momento é a nossa 
revisora, Gabriella Batista.  

O autor passa a ter sua página atualizada com seu livro, e sua foto já consta em nossa 
página de autores (soturnos.com/autores). 

O autor conta com um código promocional que dá 50% de desconto na compra de seus 
livros em nossa loja, para que possa realizar a revenda de seus exemplares e com isso lucrar 
com as vendas. 

Para lançamentos com autógrafos e eventos com exposição do livro podemos trabalhar 
com pacotes especiais. 

Também criamos o anúncio em áudio na Soturna Sintonia Webradio. Tocando todos os 
dias, para todo o Brasil, e feito por locutores profissionais, os comerciais despertam interesse em 
um público alvo voltado para o gênero terror, horror e mistério. 

 
 

INVESTIMENTO: 
Lançamento em 3 meses: 3 X R$ 400,00* 
(Promoção: R$ 1.000,00 à Vista) 

Boleto Bancário, Cartão de Crédito ou Depósito 
*Acréscimo de R$ 240,00 (3x R$ 80,00) para livros em capa dura. 

 
Lançamento em 10 meses: 10 X R$ 150,00* 

Boleto Bancário, Cartão de Crédito ou Depósito 
*Acréscimo de R$ 250,00 (10x R$ 25,00) para livros em capa dura. 



INFORMAÇÕES CONTRATUAIS 
 

 O AUTOR cede à EDITORA os direitos patrimoniais pelo prazo de 24 (vinte e 

quatro) meses. 

 O AUTOR pode solicitar exemplares extras com 50% de desconto a qualquer 

momento, não havendo quantidade mínima ou máxima para o pedido. 
 O AUTOR receberá da EDITORA, como remuneração, a título de direitos 

autorais, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o preço de capa de 

cada livro vendido. O Direito Autoral não se aplica a compras realizadas 

pelo próprio AUTOR no desconto de 50%. 
 Maiores dúvidas pelo e-mail: editora@soturnos.com 

 

 
 

 
 

 
NOVIDADE DA PRÉ-VENDA 

 
Melhoramos nosso processo de pré-venda, e agora, vamos abrir uma campanha no 
Catarse dois meses antes do lançamento do livro. 
 
Na campanha, o livro terá um valor especial, com frete incluso (bem mais barato 
quando for lançado em nossa loja virtual). E o autor escolhe a quantidade que ele acha 
que vai vender. Isso porque, quando a meta da campanha for alcançada, enviaremos 
para o autor todos os livros da campanha, e ainda vamos pagar ao autor uma ajuda de 
custo de R$ 10,00 por cada livro, para que o autor possa enviar pelo correio os 
exemplares AUTOGRAFADOS para todos que participaram da campanha. 
 

PROPOSTA: 
 No mínimo 20 (vinte) livros para a campanha. E é importante o autor saber que 

todos os livros devem ser vendidos, ou o dinheiro será devolvido a todos que 
participaram da campanha, caso não tenha sido atingida a meta de vendas para 
a quantidade de livros proposta. Portanto, caros autores, pensem bem se vale a 
pena incluir centenas de livros para venda. O ideal é disponibilizar entre 20 e 50 
livros, para autores que ainda não atingiram engajamento suficiente. E assim 
não correr o risco da campanha de pré-venda fracassar. 

 Ao enviar seu livro autografado para os leitores, utilize no Correios a postagem 
(registro módico), que é um tipo de encomenda própria para livros. Maiores 
dúvidas sobre o registro módico, pelo e-mail: editora@soturnos.com  



 Para cada livro, faremos um marcador especial da obra. Acrescentar outros 
brindes pode deixar a campanha mais cara e impossibilitar a vantagem do 
registro módico, e isso deve ser combinado antes com a editora. 

 Essa campanha de pré-venda faz parte do plano de assinatura de publicação (3 
meses ou 10 meses), e para cada livro vendido na campanha, o autor receberá 
10% de Direitos Autorais. 

 

DICA: 
 Pra ajudar a alcançar a meta de sua campanha, convide seguidores, amigos e 

parentes para reservar o livro.  
 Caso esteja planejando um lançamento, essa campanha pode ser bastante útil, 

pois todos os exemplares serão reservados antecipadamente para o seu evento 
(é só autografar para o leitor que comprou e entregar, e não esqueça de 
registrar o momento com muitas fotos! ). 

 “E se o leitor morar longe e não puder comparecer ao evento?”. 
– Atualmente existem diversos meios para se promover um lançamento. 

Pode ser através de uma Live, de vídeos ou fotos em sua rede social. 
Registre o momento, tire uma foto marcando o leitor, e depois peça 
para ele marcar você quando receber o livro. Também dá muito certo! 

 

CONDIÇÕES: 
 A campanha será criada pela Editora Círculo Soturnos, em sua conta no 

Catarse. Portanto, o autor não precisa se preocupar com nenhum detalhe 
técnico. Vamos disponibilizar o link para o autor divulgar, e ajudaremos com o 
banner e vídeo de publicidade. 

 A campanha será realizada somente após a capa do livro ficar pronta. 
Lembrando que em nosso processo editorial, seguimos a ordem:  

1º. Revisão 
2º. Diagramação 
3º. Capa 
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