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São Paulo, 3 de maio de 2019.

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE CONTOS

PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019

Submissão das propostas: www.pimentacultural.com/contos

Título da obra: Contos Fantásticos
Organizadores: Patricia Bieging e Raul Inácio Busarello
Editora: Peripécia
Ano da publicação: 2019

Da Chamada para publicação em livro:

A Peripécia abre chamada para publicação de Contos Fantásticos. Buscam-se textos que
explorem os acontecimentos da vida através de uma narrativa extraordinária, ficcional,
mágica ou maravilhosa. A ideia é levar o leitor a um universo em que tudo é permitido e
possível. É necessário que o texto tenha uma estrutura definida, com começo, meio e fim.

O texto deve ser original e inédito quanto à publicação em livro, porém já podem ter sido
publicados em blogs, jornais, revistas e outras plataformas. 

Podem participar desta Chamada autores(as) brasileiros(as) ou estrangeiros(as). 

O texto deve ser redigido e submetido no template disponível para download no site da
Editora, no qual todos os campos devem ser preenchidos. Os textos devem ter, no máximo, 10
(dez) páginas.

O cadastro deve ser todo preenchido com informações válidas. As inscrições são gratuitas.

A inobservância de qualquer dos itens desta chamada desclassifica automaticamente o texto
enviado.

A seleção dos textos será realizada pelos organizadores da obra.

Da aprovação:

Os(as) autores(as) serão avisados(as) diretamente por e-mail assim que as propostas forem
avaliadas.
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Juntamente com o comunicado de aprovação, os(as) autores(as) receberão a minuta do
contrato e o pedido de envio dos dados para o fechamento da publicação.

Os(as) autores(as) somente terão seus textos publicados mediante assinatura do contrato.

Da publicação:

O livro terá ISBN e Ficha Catalográfica de acordo com a Agência Brasileira do ISBN.

O livro será publicado no formato impresso. O livro impresso será vendido  no site da Editora
(pré-venda e pós-venda), no dia do lançamento da obra e, posteriormente, em seus
distribuidores online em pequena escala e por demanda.

O local e a data do lançamento serão definidos posteriormente. 

Os(as) autores(as) dos textos selecionados receberão, gratuitamente, um exemplar impresso
da obra.

Os(as) autores(as) com textos selecionados para publicação deverão divulgar em suas redes
sociais, entre familiares e amigos o lançamento da obra, bem como, convidá-los para a Sessão
de Autógrafos.

Contrapartida dos(as) autores(as) para a Editora:

A título de viabilização financeira da obra, os(as) autores(as) do texto comprometem-se junto
à editora à vender: na pré-venda do livro a quantidade mínima de 10 (dez) exemplares; e no
dia do Lançamento e Sessão de Autógrafos, a quantidade mínima de 5 (cinco) exemplares da
obra.

O valor final de cada exemplar dependerá do número de capítulos, bem como do número de
páginas totais da obra. Contudo, a editora compromete-se a não ultrapassar o montante de R$
45,00 (quarenta e cinco reais) por unidade da obra.

Pré-venda: realizada pelo site da Editora. Nesta fase a obra é vendida com valor promocional.
A pré-venda é uma reserva feita pelo comprador antes de a obra estar disponível na editora. É
a oportunidade de comprar o livro antes da venda oficial e ter prioridade na entrega. O
comprador será o primeiro a recebê-la em sua casa. A obra é enviada ao comprador assim que
estiver disponível no estoque da editora.
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Por que é necessário que os(as) autores(as) se engajem na venda dos exemplares e tem uma
cota a ser vendida caso o texto seja aprovado e publicado? 

Não é possível viabilizar financeiramente a obra esta contrapartida do(as) autores(as). Os
custos relacionados à publicação são muitos e altos que vão desde o pagamento de editores,
designers, revisores, registros, finalização, impressão, distribuição, entre outros, além do
pagamento da Livraria (que geralmente cobra 50% do lucro bruto da obra a título de comissão
pela venda). 

As editoras cobram do(as) autores(as) para publicar livros. 

Contudo, com esta iniciativa, buscamos viabilizar o projeto a partir das vendas, as quais são
impulsionadas pela editora e pelos(as) próprios(as) autores(as). Sem o engajamento do(as)
autores(as) não há vendas e nem sucesso no lançamento. Nossa experiência é de que não
adianta apenas a editora lançar, divulgar e se engajar nas vendas, pois o sucesso não vem. Por
isso, estipulamos a cota mínima para venda, a qual servirá para pagar os custos iniciais
envolvidos na publicação. Sendo vendidos todos os livros da cota do(as) autores(as), não será
necessário pagar nada para a editora. Havendo livros não vendidos desta cota (na pré-venda
ou no lançamento), os(as) autores(as) ficam responsáveis por comprá-los.

Por nossa experiência, as vendas são geralmente realizadas na pré-venda, no dia do
lançamento, depois disso as vendas caem drasticamente. Por isso, muitas editoras e livrarias
quebram, infelizmente.

Entenda um pouco mais sobre o mercado editorial brasileiro. Clique no link para ler a
reportagem. Exame online: Crise nas livrarias Cultura e Saraiva abala o cenário editorial no
Brasil.

Dos prazos:

Período de submissão: até 27 de maio de 2019.

Prorrogação: ficará a critério exclusivo da editora Peripécia a alteração do prazo acima
relacionado.

Disposições gerais:

Casos particulares e omissões serão avaliados pelos Diretores do grupo Pimenta Cultural e
pelos Editores da Peripécia.

A editora Peripécia detém os Direitos de Publicação e distribuição da Obra desta Chamada
Pública.
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Fica a critério da Peripécia todas as definições referente a formato da obra, mídia em qualquer
suporte, forma de publicação impressa, quantidade de edições, fixação da época, confecção
artística, definição de preço, representantes, distribuidores, plataformas de compartilhamento
e o que mais for pertinente à publicação, podendo fazer quaisquer modificações no que se
refere à comercialização ou distribuição. 

Demais dúvidas: 

E-mail: peripecia@pimentacultural.com 
WhatsApp: (11) 96766-2200
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