Editoras para Escritores Iniciantes

Editoras que recebem originais de escritores iniciantes
Cada Editora possui uma política de

não leem ou avaliam livros mandados

recebimento de Originais de Escritores.

sem um contato inicial ou que não

Em sua maioria, os autores iniciantes

seguem as normas da Editora.

procuram logo de início Editoras
grandes e que já tem uma presença

O que são Selos Editoriais?

maior no mercado, contudo, estas são

Para diversificar suas publicações e

mais difíceis de aceitar autores novos e

alcançar um público mais diverso, as

preferem

Editoras criam Selos Editoriais, que

ficar

com

autores

já

consagrados ou publicar traduções de

seriam

departamentos

dentro

de

livros que já são sucesso em outros

editoras especializados e voltados para

países.
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Editoras
Grupo Novo Século

Selos Editoriais
1. Novo Século
2. Talentos da Literatura
Brasileira
3. Figurati
4. Ágape
5. Autores Independentes

O Grupo Novo Século tem 6 Selos Editoriais,
cada um voltado para determinado tipo de
Público.

1.
Método de Envio de
Originais

Novo Século: Este selo publica livros de

ficção e não-ficção (todas as áreas) e tem como
foco o leitor jovem.

Há um Formulário de PréAvaliação no Site da
Editora. Após o envio, se a
Editora decidir, ela pode
requerer o livro inteiro para
avaliação.

Livros Publicados: Frances Hardinge (Canção
do Cuco e A Árvore da Mentira), Brian Staveley
(O Imperador das Lâminas) e Rosamund Hodge
(Beleza Cruel).

2.
Talentos da Literatura
Brasileira: Este selo é voltado
para escritores e escritoras
iniciantes.
Livros Publicados: O Segredo
dos Elfos (Paula Pagliarini),
Faces
da
Cura
(Maurício
Mardelli), Rebirth – Os Novos
Titãs (Bianca Landim)
Método de Envio de Originais
Neste caso, a Editora requer que o autor
contribua com parcela dos custos da
publicação e se comprometa a comprar
alguns exemplares e se encarregue da
distribuição. É voltado para escritores
iniciantes e que queiram começar pequeno.
Formulário de envio bem aqui.
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3.

Figurati: Este selo publica livros de

não-ficção voltada para o desenvolvimento
pessoal, profissional e saúde.
Método de Envio de Originais
Preencha este Formulário de Envio

4.
Ágape: Este selo é voltado para o
público cristão e é voltado para
espiritualismo e livros religiosos.
Método de Envio de Originais
Preencha este Formulário de Envio

5.
Autores Independentes: Voltado para autores iniciantes, publica pequenas
tiragens, a partir de 50 livros (impresso/e-book).

Grupo Editorial Novo Conceito
Selos Editoriais
1.
2.
3.
4.

Novo Conceito
Irado
Novas Páginas
Novas Ideias

A Editora Novo Conceito publica best-sellers
internacionais, livros de ficção e não ficção, além de
livros sobre negócios e desenvolvimento humano. O
Selo Editorial Novas Páginas é voltado para autores
nacionais.
Livros Publicados: Angus: O Primeiro Guerreiro
(Orlando Paes Filho), Isolados (Bibi Tatto), Príncipe da
Noite (Germano Pereira).

Método de Envio de Originais
Preencher cadastro com: Nome,
e-mail, telefone, tema central da
publicação, título, sinopse,
resumo e uma breve biografia.
Link
para
envio:
http://www.editoranovaspaginas
.com.br/fale-conosco/
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Grupo Editorial Record
Método de Envio de
Originais
As Editoras do Grupo
Editorial Record não recebe
livros
físicos
para
avaliação, só em formato
PDF
e
por
e-mail:
originais@record.com.br
As obras destinadas à
Editora Verus devem ser
encaminhadas para o email:
originais@veruseditora.co
m.br

Selos Editoriais e Tipos de Publicação
1. Record: Ficção e Não-Ficção
2. Bertrand

Brasil:

Sucessos

Internacionais (Simone de Beauvoir,
Saint-Exupery, Dom Camilo)
3. José Olympio: Cultura brasileira
4. Best

Seller:

Negócios,

Finanças,

Marketing, Moda e Educação
5. Civilização

Brasileira:

Economia,

Sociologia e Política
6. Nova Era: Espiritualidade, Esoterismo
e Religião

Para mais informações:
http://www.record.com.br/e
nviooriginais.asp

7. Difel: Ciências humanas e Biografia
8. Rosa dos Tempos: Feminismo
9. Galerinha Record: Público infantil
10. Galera Record: Infantojuvenil, Ficção

Livros Publicados

e Fantasia
11. Edições BestBolso: Livros de sucesso
em formato de bolso
12. Best Business: Negócios e Economia
13. Verus Editora: Autores Nacionais e
Estrangeiros
14. Viva Livros: Motivação, Saúde, Bemestar, Qualidade de vida, Astrologia e
Liderança
15. Paz e Terra: Sociologia e Política,
Ciências Humanas e Sociais
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Editora Valentina
A
Editora
Valentina
publica livros de Fantasia,
Distopia,
Biografias,
Religião, Thrillers, Chicklit e Steampunk.
Livros
Publicados:
Serafina e a Capa Preta
(Robert Beatty), Prazeres
Sombrios (Kresley Cole),
Sorrisos Quebrados (Sofia
Silva).
Método de Envio de Originais
A Editora Valentina aceita originais inéditos ou que tenham sido
autopublicados em plataformas digitais. Envie um Book Proposal impresso
para: Editora Valentina - A/C Avaliação de Originais Rua Santa Clara 50,
sala 1107 Copacabana Rio de Janeiro/RJ CEP 22041-012.
O Book Proposal deve conter uma sinopse da obra e uma carta de
apresentação do autor, com seus dados de contato e informações como obras
já publicadas, divulgação já realizada, se tem presença em redes sociais, etc.
Para mais informações: http://editoravalentina.com.br/contato

Editora Pandorga
A Editora Pandorga publica autores
nacionais e tem como foco ficção,
fantasia, literatura infantil e
infantojuvenil, religião e romance.

Método de Envio de Originais
A Editora recebe originais por e-mail ou
pelos correios. Enviar para o e-mail:
editora@editorapandorga.com.br
em
formato Word (Arial 12, espaçamento 1,5).
Já pelo correios, o autor deverá encaminhar
uma cópia impressa da obra, com o nome
completo e todos os dados para contato,
aos cuidados do Departamento Editorial,
The Square Open Mall - Rodovia Raposo
Tavares, Km 22 - Lageadinho, Cotia - SP,
06709-015.
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Editora Patuá
A Editora Patuá publica Literatura Brasileira Contemporânea,
contos, poesia, crônicas e romances. Além disso, a Editora está
aberta para receber literatura infantojuvenil e infantil.
Livros Publicados: Felicidade (Wellington de Melo), Olho Nu
(Líria Porto), De mim ninguém sai com fome (Norma de Souza
Lopes)

Método de Envio de Originais
Enviar o livro em formato digital (doc ou
pdf). O arquivo deve conter uma pequena
biografia doautor e dados de contato
(nome, cidade, estado, residência,
telefone, e-mail). E-mail de contato:
editorapatua@gmail.com ou entrar em
contato pelo link.

Editora Lote 42
A Editora Lote 42 publica livros de ficção
e não-ficção. Tem foco crônicas, romances,
contos, biografias que tem como tema
central tecnologia, jornalismo, sociologia,
antropologia e comunicação.

Método de Envio de Originais
Enviar o livro pelo correio para
Rua Barão de Tatuí, 354, ap. 65 –
CEP 01226-030, São Paulo – SP.
O livro deve ser enviado com uma
breve apresentação da proposta e
um resumo do livro, além dos
dados pessoais e de contato do
autor. O tempo de avaliação é de 4
meses.
E-mail
de
contato:
originais@lote42.com.br
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Editora PenDragon
A Editora PenDragon publica autores nacionais e tem
como ficção, fantasia, terror e romances. A Editora
possui dois selos para publicação: Selo Novos Dragões
Guerreiros e Selo PenDragon. O Selo Novos Dragões é
voltado para novos escritores e escritoras brasileiros que
nunca publicaram e gostariam de lançar suas obras.

Selos Editoriais
1. Novos Dragões
Guerreiros
2. PenDragon

Livros Publicados: Alys – Elemento Alpha (Priscila Gonçalves), Ninho de Fogo
(Camila Deus Dará), O Selo de Bartholomeu (Fabrício Freitas)

Método de Envio de Originais
Preencha
o
formulário
disponibilizado pela Editora no
site
pelo
link:
http://www.editorapendragon.com.
br/ficha-originais
Dados necessários: Título da Obra,
Nome, Dados Pessoais e de
Contato, Resumo, Sinopse, Dados
sobre seu Livro.

Selos Editoriais
1. Selo Átame
2. Selo Autoria

Editora Oito e Meio
A Editora Oito e Meio publica ficção brasileira
contemporânea, tem como foco novelas, contos, poesias,
crônicas, além de procurar livros experimentais e não
ortodoxos.
Método de Envio de Originais
Envie seu original pelo link:
http://carreiraliteraria.com/envieseu-original/
Você deve enviar seu livro,
juntamente com uma Ficha de
Dados Pessoais.
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Panda Books
Método de Envio de Originais
A Editora Panda Books publica literatura
infantil e infantojuvenil, assim como
literatura adulta. A editora tem em seu
catálogo: almanaques, educação, esportes,
literatura brasileira, crônicas e contos.
Livros Publicados: A Minha
Segunda
Guerra
(João
Barone), Boca do Lixo
(Sílvio de Abreu), O Doce
Veneno do Escorpião (Bruna
Surfistinha)

Método de
Originais

Envio

de

O autor deve enviar seu
original em formato de
Word, Times New Roman,
Tamanho 12, além disso,
deve também enviar um
Book Proposal para um dos
Agentes
Literários
da
Editora.

A Editora recebe originais físicos
e por e-mail. Enviar o livro
impresso para: Panda Books /
Editora
Original.
A/C
Departamento
Editorial.
Rua
Henrique Schaumann, 286 cj. 41 Cerqueira César 05413-010 –
São Paulo/SP
E-mail:
editorial@pandabooks.com.br

Editora Hope
A Editora Hope publica
autores brasileiros de forma
tradicional e também dá
oportunidade
a
autores
independentes de ter sua obra
lançada no mercado editorial
brasileiro. Seu catálogo inclui:
romances, crônicas, contos,
ficção e fantasia.

Editora DarkSide

Método de Envio de Originais

A Editora DarkSide publica livros de
fantasia, horror, ficção, terror, steampunk e
livros de suspense e investigações criminais.

O autor deve enviar seu livro ou
Book
Proposal
para:
originais@darksidebooks.com

Livros Publicados: Os Cavaleiros dos Dinossauros
(Victor Milan), Trilogia dos Espinhos (Mark
Lawrence), Abominação (Gary Whitta)

www.oselodebartholomeu.site.com.br

O Selo de Bartholomeu

Gostou deste tutorial e gostaria de ler mais dicas sobre literatura?

Curta a página no Facebook, compartilhe este e-book e leia os primeiros capítulos do Livro
gratuitamente no site.

O Selo de Bartholomeu em breve está disponível pela Editora PenDragon
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