
Conheça a



     A Diversa Editora é uma empresa voltada para
editoração e publicação de livros de novos
autores nacionais. Nosso comprometimento é
com a realização do sonho de um escritor e,
consequentemente, a disseminação da literatura
nacional no país.



32 livros físicos publicados

36 e-books

5 livros publicados em formato
tradicional

Estamos há pouco mais de 1 ano
atuando no mercado literário.
Contamos com:





Com Propósito
Viemos para mostrar que a literatura
nacional deve ser muito mais
valorizada e tem muito a oferecer.

Com Cuidado
Tratamos cada obra e cada autor com muito carinho,
pois sabemos que além de estarmos produzindo um
produto comercial, também estamos lidando com um
grande sonho.

Como
Trabalhamos



R|R

Com Criatividade
Levando sempre os desejos de
nossos clientes em consideração,
nossa equipe trabalha para que
cada etapa do processo de produção
esteja de acordo com o que se
adapta ao mercado.

Com Compromisso

Uma das prioridades da editora é
cumprir o que promete, atendendo
prazos e sempre respondendo o
autor retirando dúvidas.

Como
Trabalhamos
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Serviços
inclusos na
nossa
publicação

- Revisão ortográfica e gramatical
- Diagramação profissional
- Criação de capa completa
- ISBN 
- Ficha catalográfica
- E-book
- Book trailer 
- Posts de divulgação nas mídias sociais 
- Design de brindes
- Catalogação do livro na loja da editora
e na Shopee



Quanto tempo dura o contrato?

O contrato dura até os livros chegarem prontos na casa do autor. A
Diversa não exige exclusividade nem da obra e nem do autor, deixando-o
livre para publicar de forma independente ou com outra editora no
futuro.

A editora detém os direitos autorais do meu livro?

Não. Os direitos autorais são do autor.



Como garantir meus direitos autorais?

Realizando o registro de sua obra no site da CBL ou na Biblioteca
Nacional.

Quais as formas de pagamento de uma publicação?

O autor pode realizar o pagamento por pix, transferência bancária,
depósito ou boleto.



Quais as condições de pagamento de uma publicação?

Pode ser parcelada em até 3 vezes sem juros.

Quais os gêneros que a Diversa publica? 

Todos os gêneros literários, exceto aqueles que exigem um conselho
editorial para validação do conteúdo de uma obra (livros científicos, por
exemplo).



Qual a quantidade mínima e máxima de livros que posso pedir em uma
publicação?

Trabalhamos com uma proposta padrão de publicação, mas caso o autor
queira uma quantidade diferente de 100 ou 200 unidades, pode ser
solicitado um orçamento personalizados, seguindo o seguinte:

  Qtd Mínima: 10
  Qtd Máxima: Não há uma quantidade máxima.



A editora faz o marketing do meu livro?

A editora faz algumas postagens sobre o livro nas redes sociais
sem nenhum custo adicional, porém nós também oferecemos
alguns serviços a mais para ajudar na divulgação do livro dos
autores.

Os serviços oferecidos são:

• Post patrocinado com público nichado
• Posts personalizados sobre o livro
• 1 Reels
• 1 Release sobre o autor e o livro para enviar para mídias (blogs,
sites, jornais locais, etc).



Quanto tempo leva para o meu livro ficar pronto?

R: De 3 meses a 5 meses.

O e-book do livro fica com o autor ou com a editora?

R: Com o autor, a editora auxilia na publicação dele na Amazon, assim o
autor recebe os royalties da Amazon e não a editora.



Quanto custam os serviços separados?

- Revisão ortográfica e gramatical R$0,01 por palavra
- Diagramação profissional livro físico R$1,20 por página
- Criação de capa completa R$230,00
- ISBN e Ficha catalográfica R$120,00
- E-book R$100,00
- Book trailer R$70,00
- Pacote de divulgação (Post patrocinado com público nichado,
Posts personalizados sobre o livro,1 Reels, 1 Release sobre o
autor e o livro para enviar para mídias (blogs, sites, jornais locais,
etc)) R$350,00
- Design de brindes R$50,00



Em quais plataformas meu livro físico será vendido?

Caso o autor opte por deixar uma parte da tiragem publicada
com a editora, a obra será vendida pelo site da editora e pela
plataforma Shopee.  

Quanto o autor recebe pelos livros vendidos no site da editora?

30% do valor da obra.



Como faço para ter o meu livro publicado tradicionalmente (sem
custo ao autor) pela Diversa?

A Diversa escolhe um original para publicação tradicional 1 vez a
cada ano, por ainda sermos pequenos, não temos como arcar
várias publicações tradicionais. Nós priorizamos autores que já
publicaram com a gente antes e aqueles que têm originais bem
formatados, com histórias que não necessitem de muita
intervenção editorial. 



Posso vender o meu livro em qualquer plataforma?

Sim, a editora não exige exclusividade do autor ou da obra.

Como saber quantas páginas terá o meu livro?

É bem simples, abra o seu original no word, vá na aba 'layout',
em seguida clique em 'tamanho', selecione a opção 'mais
tamanhos de papel' e informe a largura e altura do formato do
seu livro (normalmente usado o 14x21 ou 16x23), selecione a
opção 'aplica a documento inteiro'. E pronto. 



Quais as especificações de impressão do livro?

A Diversa trabalha com livros de vários formatos, mas nosso
padrão são livros de 14x21 ou 16x23
papel pólen com gramatura de 80 gramas,
Capa com papel couchê ningbo 300 gramas
laminação fosca ou brilho
Acabamento fresado colado sem costura
Embalagem: Sherink individual 

Meu livro pode ter imagens?

Pode ter imagens sim, porém se as imagens não forem em preto
e branco gerará aumento no valor da publicação.



Proposta de
publicação 01

para livros com até 200 páginas
100 unidades

 Editoração completa da obra em formato
físico

 e impressão, por R$2.968,00
 

Adicionais: 
E-book : R$150,00

10 Posts para divulgação do livro: 70,00



Proposta de
publicação 01/02

para livros com até 200 páginas
200 unidades

 Editoração completa da obra em formato
físico

 e impressão, por R$3.968,00
 

Adicionais: 
E-book : R$150,00

10 Posts para divulgação do livro: 70,00



Proposta de
publicação 02

para livros com até 400 páginas
100 unidades

Editoração completa da obra em formato
físico

 e impressão, por R$3.996,00
 

Adicionais: 
E-book : R$150,00

10 Posts para divulgação do livro: 70,00



Proposta de
publicação 02/02

para livros com até 400 páginas
200 unidades

Editoração completa da obra em formato
físico

 e impressão, por R$4.998,00
 

Adicionais: 
E-book : R$150,00

10 Posts para divulgação do livro: 70,00




