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1. Introdução 

 

Ao longo da história, sempre se considerou que o ofício da edição de livros se apren-

de, principalmente, com a prática, desde o tempo dos impressores-editores ou livreiros-

editores – os tipógrafos ou livreiros que acumulavam as funções de edição, embora esta fosse 

considerada, normalmente, uma atividade secundária (cf. Febvre e Martin, 2000; McMurtrie, 

1997; Lisboa, 2007: 29). A partir do século XIX, quando a figura do editor se autonomiza da 

técnica ou da livraria, ainda mais etéreas e aleatórias parecem as circunstâncias que produzem 

um bom editor: houve-os, e há-os, de todas as castas e educações, e continua a parecer que, 

deveras, um editor aprende fazendo, e pouco mais. É preciso ganhar experiência a partir de 

algumas características essenciais que se verificam comuns a qualquer bom editor – como o 

gosto apurado ou a intuição para antecipar os desejos dos leitores – e que lhe permitem ter 

sucesso na sua principal função: serem um «intermediário inteligente entre o público e todos 

os trabalhadores que concorrem para a confeção de um livro», como observa León Curmer 

(apud Lisboa, 2007: 30). 

León Curmer acrescenta que, para ser esse “intermediário inteligente”, o editor «não 

deve ser estranho a nenhum pormenor do trabalho» de todos aqueles que colaboram na 

produção do livro (idem), e é precisamente essa a função primordial de uma formação de 

editores: dar a conhecer extensa e pormenorizadamente todo o trabalho envolvido na conce-

ção e produção dos vários tipos de livro, com as suas várias fases e respetivos agentes. O 

mestrado em Estudos Editoriais da Universidade de Aveiro faz isso mesmo, oferecendo uma 

formação abrangente e eclética sobre os mais variados ofícios do editor.  

Hoje, o editor não é, salvo raras exceções, um tipógrafo ou um impressor, mas ainda 

assim tem de fazer escolhas e, no mínimo, garantir a adequação do projeto gráfico e da materi-

alidade do livro com o seu conteúdo. Da mesma forma, o editor não é, ou não tem de ser, um 

tradutor ou um exímio linguista, mas há de ser o primeiro leitor do texto e, muitas vezes, um 

dos seus revisores. Por outro lado, para ser um verdadeiro intermediário inteligente entre o 

público e o autor, tem de ter um gosto apurado e uma cultura geral desenvolvida – o que não 

se aprende num mestrado –, mas terá também de antecipar o mercado para os seus livros, 

mesmo que não tenha conhecimentos formais de marketing; tem, para além disso, de saber 
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gerir o projeto editorial; e, até, de assumir por inteiro ou contribuir para a gestão global do 

próprio negócio, mesmo sem um curso de gestão.  

Se tudo isto se pode aprender fazendo, é inegável o valor que um mestrado como este, 

de Estudos Editoriais, pode ter para a profissionalização do setor, servindo de potente motor 

de arranque para qualquer pessoa que queira iniciar uma carreira na edição. A aprendizagem 

informal, na tutoria e na tarimba da edição do passado, é hoje impraticável num negócio cada 

vez mais frenético e especializado. 

No entanto, mesmo a melhor das formações em edição não pode prescindir, ainda 

assim, do contexto real de trabalho, dos seus quotidianos processos e vicissitudes, impossíveis 

de serem abarcados no contexto académico, por muito que este se abra à prática. 

Por isso, o estágio sempre me pareceu o único corolário lógico para o meu percurso 

no mestrado, e agora, depois de terminado, não podia estar mais certo disso. Claro que para 

isso terá contribuído, e muito, o facto de ter tido a sorte de estagiar numa das mais prestigia-

das editoras do país – a Porto Editora –, particularmente na sua divisão literária (a Divisão 

Editorial Literária do Porto, ou DEL-P), onde, não obstante a modernidade dos seus proces-

sos, estratégias e orientações, se pratica o tipo de edição mais “clássica” e, assim, mais atraente 

para mim. 

Neste relatório proponho-me apresentar, contextualizar e analisar as atividades que 

realizei no meu estágio curricular na Divisão Literária da Porto Editora e, de uma forma geral, 

todas as que lá se desenvolvem e contribuem para a edição literária. Mas, além disso, pretendo 

mostrar a forma como o plano curricular do mestrado se foi interligando com o estágio em 

particular e com o ciclo do livro em geral, pelo que será a partir daí que apresentarei as ativi-

dades realizadas (utilizando como azimute a cadeia de valor do livro).  

Algumas unidades curriculares do mestrado têm, naturalmente, um caráter mais intro-

dutório e académico, como a de História e Cultura do Livro ou a de Tipologias de Edição, 

mas até estas serão úteis como substrato implícito para todo este relatório, no geral, e para o 

capítulo sobre a história da Porto Editora e o catálogo da DEL-P em particular. A unidade 

curricular de Edição na Atualidade, embora também de caráter introdutório e geral, servirá 

claramente para toda a análise crítica que irá sendo efetuada sobre diversos focos da edição em 

Portugal e na Porto Editora. As restantes unidades curriculares são de utilidade mais direta, 

como se verá.  

Este relatório divide-se em quatro partes: um pequeno resumo sobre a história da Por-

to Editora, desde as suas origens como editora exclusivamente escolar até à diversificação de 
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produtos e tipologias do livro, e uma consequente contextualização da sua posição no xadrez 

do mercado editorial português da atualidade, que servirá de base para o olhar crítico que se 

pretende ter ao longo do relatório; uma apresentação da DEL-P, nomeadamente através do 

seu catálogo, chancelas, recursos humanos, processos e estratégias; a apresentação das tarefas 

efetuadas no estágio, estruturada a partir da cadeia de valor do livro e apoiando-se em outros 

dois vértices – a teoria geral sobre essas funções, apreendida ao longo do mestrado, e a prática 

específica de cada função na DEL-P; e, por último, uma parte na qual desenvolvo criticamente 

dois focos particulares de interesse que surgiram, ou foram ampliados, durante o estágio. Um 

deles será a questão da comunicação editorial na atualidade, numa altura em que, paradoxal-

mente, é mais fácil e barato comunicar, mas mais difícil fazer-se ouvir, entre tanto ruído. O 

outro prende-se com a chancela Coolbooks, da DEL-P, que publica novos autores portugue-

ses. Como argumentarei, apoiado numa análise ao seu modelo de atuação e na teoria 

desenvolvida por John B. Thompson (cf. 2010) no seu estudo sobre o meio editorial anglo-

saxónico, a Coolbooks está numa encruzilhada de difícil resolução. 

Dada a impossibilidade de fornecer respostas taxativas aos problemas e vicissitudes 

encontradas na edição na atualidade, no geral, e na atividade da DEL-P em particular, ao 

longo do relatório serão claramente mais as questões levantadas, em consequência natural de 

um esforço crítico sobre o contexto e as atividades realizadas no estágio, do que as soluções 

encontradas. 

Espero que, no fim, tenha conseguido transmitir a pertinência e qualidade do mestrado 

e do estágio, dando uma perspetiva pessoal do muito que aprendi durante estes dois anos e, 

especialmente, nos derradeiros seis meses, perspetiva essa balizada por tudo aquilo que me 

falta aprender, e que só a experiência da prática, como espero que fique demonstrado, me 

pode ensinar.  
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2. A Porto Editora e a edição na atualidade  

 

2.1. Do livro escolar ao multimédia  

 

A Porto Editora surgiu há mais de 70 anos, em 1944, pela mão de um grupo de 19 

professores do ensino secundário e universitário que pretendia colmatar a falta de oferta na 

área da edição escolar e, para isso, decidiu juntar dez contos, entre todos, e montar a editora1. 

O objetivo inicial do projeto, que ainda hoje é o principal motor das edições da Porto Editora, 

era publicar manuais escolares, livros didáticos e dicionários com a máxima qualidade e rigor 

científico. 

Entre o grupo de fundadores encontrava-se o professor Vasco Teixeira (pai), que ficou 

responsável pela parte operacional da editora. Com a morte dos sócios fundadores, nas 

décadas que se seguiram, a família Teixeira foi adquirindo as suas quotas e assumiu por inteiro 

a gestão da editora. Estabeleceu-se assim a gestão familiar que ainda hoje perdura, mesmo com 

o crescimento do grupo. Além da Dr.ª Rosália Teixeira, viúva do fundador, que ainda mantém 

a ligação com a empresa, a gestão do Grupo Porto Editora está atualmente entregue aos três 

filhos do professor Vasco Teixeira: o Eng.º Vasco Teixeira (filho), responsável editorial e de 

marketing, a Dr.ª Graciete Teixeira, responsável pelo setor das obras de referência e pela área 

das línguas e do ensino, e o Dr. José António Teixeira, economista e responsável pela parte 

financeira e comercial. 

Desde os anos 40, até à atualidade, o agora Grupo Porto Editora evoluiu bastante, 

quer em relação ao volume de negócio quer à sua diversificação. Com mais de 400 colabora-

dores só na sua sede, na Rua da Restauração, no Porto, onde decorreu o meu estágio 

curricular, o Grupo conta agora com um portfólio de produtos inovadores e junta ao seu core 

business dos livros escolares, em que se mantém tão empenhado como no início, uma série de 

outras valências. Essa diversificação foi, em muito, impulsionada, pela aquisição de outras 

editoras ao longo das últimas décadas, no quadro de um movimento mais amplo de concen-

tração editorial no espaço português. O grande crescimento da Porto Editora não impediu que 

a gestão se mantivesse familiar, uma característica comum ao setor editorial tradicional, mas 

incomum para um grupo editorial com a dimensão da Porto Editora. 

                                                 
1 https://sol.sapo.pt/artigo/539276/com-dez-contos-se-montou-a-porto-editora 
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Referência absoluta no mercado do livro escolar, do qual detém 60% de quota, a Porto 

Editora vem desenvolvendo, desde os anos 90, uma forte aposta em conteúdos multimédia de 

cariz educativo, cultural, lúdico ou de referência, por exemplo, com os produtos Infopédia, 

Diciopédia e Escola Virtual, pioneiros em Portugal, ou os recentes manuais interativos, que 

utilizam tecnologia de realidade aumentada, tirando partido das novas possibilidades trazidas 

pelo desenvolvimento, massificação e democratização dos meios informáticos. Assim, acom-

panhando a mudança nos hábitos de aprendizagem e consumo de informação, a Porto Editora 

cessou a atividade de desenvolvimento dos dicionários em papel (embora continue a reeditar o 

seu extenso catálogo), mas não deixa de os trabalhar, ainda assim, nas suas plataformas digi-

tais. 

Da mesma forma, a Porto Editora também foi uma das pioneiras dos livros eletróni-

cos em Portugal, distribuídos maioritariamente pela livraria online Wook2 (antiga Weboom), a 

maior livraria virtual portuguesa, com mais de 600 mil clientes (em Portugal e em mais de 100 

países) e um catálogo com mais de 8 milhões de títulos. Este imenso catálogo pressupõe uma 

capacidade logística à altura, garantida pela Zuslog, a empresa de serviços de logística do 

grupo, cujo centro se situa na Maia, integrado com o Bloco Gráfico. 

O Bloco Gráfico, cujas instalações tive oportunidade de visitar durante o estágio, é a 

unidade industrial gráfica que produz a maior parte dos produtos da Porto Editora. No 

subcapítulo 4.2.8, sobre impressão e acabamentos, dou conta dessa visita e incluo mais infor-

mações sobre a unidade. O Bloco Gráfico integra a Porto Editora desde o seu início, tendo 

passado, em 1956, para o edifício da Rua da Restauração onde ainda hoje se encontram as 

instalações principais do Grupo. Com o progressivo aumento de atividade, surge a necessidade 

de construir uma unidade industrial com mais capacidade e condições, o que acontece em 

2000, ano em que é inaugurado o Bloco Gráfico na Maia. Posteriormente, a unidade foi 

remodelada e integra desde 2010 o atual centro logístico. 

No início do século XXI, a Porto Editora aposta definitivamente na internacionaliza-

ção, com a criação da Plural Editores Moçambique, em 2002, e a Plural Editores Angola, em 

2005 (e, já em 2014, a Plural Timor Leste), depois de duas décadas de colaboração com os 

PALOP. Ainda antes disso, no mercado nacional, o Grupo Porto Editora é um dos protago-

nistas do grande movimento de concentração editorial que marcou os primeiros anos da 

década, com a compra de editoras escolares – a Areal Editores e a Lisboa Editora (renomeada 

posteriormente de Raiz Editora). A aquisição de editoras literárias começou com a compra dos 

                                                 
2 http://www.wook.pt 
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ativos do Direct Group em Portugal, em 2010, que incluía 54 livrarias Bertrand, o Círculo de 

Leitores, e várias editoras e chancelas: Quetzal, Pergaminho, Temas e Debates, Contraponto, 

Arteplural, Gestão Plus e 11x17. 

No mesmo ano, o Grupo reforça a sua aposta na literatura com a aquisição da editora 

Sextante, a que se juntou, em 2011, a Assírio e Alvim e, já em 2015, a Livros do Brasil. A 

Divisão Literária própria da Porto Editora surgiu em 2006, no Porto, sob direção da Dr.ª 

Cláudia Gomes, a minha orientadora de estágio da parte da empresa editora. Em 2008, o 

reputado e experiente editor Manuel Alberto Valente passou a dirigir a Divisão Editorial 

Literária de Lisboa (DEL-L), para reforçar ainda mais a aposta do Grupo na área. Estas duas 

divisões funcionam autonomamente, mas numa lógica de cooperação e integração estratégica. 

A par dos primeiros livros de ficção publicados sob a chancela própria da Porto Edito-

ra, surge a chancela Ideias de Ler, destinada à publicação de livros de não ficção, de cariz 

prático e dedicados a temas do quotidiano. Posteriormente, surgem ainda as chancelas Alba-

troz, para os livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal e espiritualidades; a 5 Sentidos, 

dedicada à edição de literatura erótica; e a Coolbooks, que procura dar a conhecer novos 

autores de língua portuguesa (inicialmente apenas em formato digital, mas agora também com 

livros em papel), e que, por se inserir na DEL-P e por me ter sido dada a oportunidade de 

colaborar em alguns dos seus títulos, será objeto privilegiado de atenção e análise ao longo do 

relatório. 

 

 

2.2. A posição atual do Grupo Porto Editora no xadrez do mercado 

 

 Empregando mais de 1400 pessoas, editando por volta de 600 autores e vendendo 

mais de 16 milhões de livros por ano3, o Grupo Porto Editora é a maior empresa do ramo em 

Portugal, no geral, e uma das duas maiores na área da edição literária, com a Leya. Esta posi-

ção está fortemente alicerçada no livro escolar (como acontece em parte com a Leya), mas 

também decorre do processo de expansão e da diversificação do negócio nos primeiros anos 

da década passada, que fizeram da Porto Editora um forte player na edição literária.  

                                                 
3 https://www.dinheirovivo.pt/invalidos/porto-editora-comprou-a-livros-editora-brasil/ Em 2011 vendeu 20 

milhões de livros e faturou 150 milhões de euros: http://www.correiodoporto.pt/do-porto/vasco-teixeira-
1956 



 

10 
 

O caso da concentração editorial em Portugal tem características específicas, uma vez 

que, por um lado, se fez muito mais tarde do que no mercado anglo-saxónico, por exemplo, 

ou até em outros países da União Europeia4, e, por outro lado, porque se deu nas condições 

próprias de um mercado muito pequeno, com falta de sinergias com outras indústrias, nomea-

damente culturais e de entretenimento5, e num ambiente onde as editoras foram facilmente 

adquiridas por estarem em dificuldades financeiras, e não por se afigurarem extremamente 

atrativas pelo seu sucesso. Para John B. Thompson, um fator chave para este movimento de 

concentração editorial, que começou nos EUA nos anos 60, é a aglomeração no retalho 

livreiro, que o precedeu, e o aparecimento das “livrarias de centro comercial” e da venda de 

livros nos hipermercados (Thompson, 2010: 27). Esta relação entre a concentração livreira e 

uma posterior concentração editorial também aconteceu em Portugal, mas várias décadas 

depois: a concentração livreira nos anos 90 e a editorial na primeira década do século XXI 

(Mendes, 2016: 37-39; Santos, 2017: 90). 

Entre os grupos editoriais com atividade em Portugal, e olhando a partir de agora 

especificamente para a edição literária, encontram-se o Grupo Porto Editora – incluindo o 

Grupo Bertrand Círculo, que lhe pertence –, e o Grupo Leya. Estes dois grupos são os dois 

maiores, e juntos detêm 50% do mercado geral da edição livreira em Portugal, pelo menos à 

data de 20146. Para completar o grupo das 5 maiores empresas editoras, que detêm 65% de 

quota de mercado conjunta7, juntam-se o Grupo Presença8, a Gradiva e a 20/209, que têm 

conseguido bons resultados nos últimos anos, fruto de um investimento agressivo em conteú-

dos com potencial para se tornarem bestsellers, ou, no caso da Gradiva, pelo sucesso dos livros 

de um único autor, José Rodrigues dos Santos. 

Em relação a outras chancelas que se intrometem amiúde nos tops da GFK dos 50 

livros mais vendidos, aparecem também as do Grupo Almedina, nomeadamente pelos livros 

de Direito, aparecendo poucas vezes na lista da literatura com algumas propostas das Edições 

70 (e agora, espera-se, da renovada Minotauro); e, principalmente, as chancelas do grupo 

                                                 
4 A que não será alheio a juventude da democracia instaurada pela revolução de 25 de Abril de 1974, que 
trouxe as condições para a paulatina evolução do mercado editorial que culminaria na concentração, como 
considera Rui Beja (2012: 87). 
5 Diferentemente do que aconteceu nos EUA, com os grandes aglomerados de informação, entretenimento 
e tecnologia (Thompson, 2010: 103). 
6 https://www.informadb.pt/idbweb/resourcesRepository/sectores-portugal2015/jan-industria-

editorial.pdf 
7 https://www.informadb.pt/idbweb/resourcesRepository/sectores-portugal2016/fev-industria-

editorial.pdf 
8 Com as chancelas Editorial Presença, Marcador, Jacarandá e Manuscrito. 
9 Com as chancelas Topseller, Elsinore, Booksmile, Nascente e Vogais. 
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Penguin Random House em Portugal, que incluem, por exemplo, a Objetiva, a Alfaguara, a 

Companhia das Letras e a recente Nuvem de Letras. A única editora independente que tem 

conseguido um volume de vendas que lhe permite estar muitas vezes no top dos 50 livros de 

literatura mais vendidos (para além da presença muito esporádica de editoras como a Guerra e 

Paz ou a Clube do Autor) é a Relógio D’Água, que vem conseguindo crescer10 e construir um 

sólido catálogo na literatura considerada de qualidade, fiel à visão do seu ideólogo, o editor 

Francisco Vale, ainda responsável pela atividade da editora. 

A tendência do número de empresas com atividade editorial é de diminuição, tendo 

baixado de 435 para 410 em apenas um ano (de 2013 para 2014), embora o número de traba-

lhadores no setor esteja, agora, a registar um ligeiro aumento, segundo o resumo de um 

relatório da consultora Informa D&B (vd. nota 7). O mesmo resumo refere que: 

O mercado editorial português manteve entre 2008 e 2013 uma tendência descen-

dente, derivada da quebra da despesa das famílias e da proliferação de conteúdos 

disponíveis na internet. Num marco económico mais favorável, o valor das vendas 

em Portugal cresceu em 2014 e 2015, experimentando neste último ano uma taxa 

de variação de 3,9% e situando-se em 345 milhões de euros. As exportações, pela 

sua parte, reduziram-se em 2015 quase 25%, até aos 36 milhões de euros. 

Existindo, naturalmente, uma grande concorrência entre os cinco ou seis maiores gru-

pos pela atenção do grande público, não parece existir uma grande volatilidade no mercado 

em relação à transferência de direitos dos melhores autores e conteúdos: geralmente, a chega-

da dos maiores autores nacionais aos grandes grupos deu-se aquando da compra das pequenas 

(mas importantes) editoras que já os publicavam. Ainda assim, as poucas transferências de 

relevo têm tendência a reverter a favor do Grupo Porto Editora, que ao longo dos últimos 

anos foi conseguindo trazer para o seu catálogo nomes importantes como Miguel Esteves 

Cardoso, Valter Hugo Mãe, Herberto Hélder, Sophia de Mello Breyner, e de José Saramago. 

Para este último, segundo um comunicado de Manuel Alberto Valente, mantiveram-se os 

mesmos valores de direitos de autor, mas negociou-se, como contrapartida, que a Porto 

Editora prescinde de parte dos lucros com os livros do Nobel para apoiar a Fundação Sara-

mago11.  

                                                 
10 Alicerça o seu pendor mais cultural em alguns sucessos de vendas, como o fenómeno da tetralogia A 
Amiga Genial, de Elena Ferrante. Ainda assim, o primeiro volume dessa tetralogia vende num ano o mesmo 
que um livro de José Rodrigues dos Santos vende na semana do lançamento. Aparentemente, a Relógio 
D’Água consegue continuar a sua atividade a partir da lógica de long sellers, mantendo todo o seu catálogo 
ativo – incluindo bastantes clássicos da literatura mundial que fogem ao padrão normal e acelerado de 
consumo. 
11 https://www.facebook.com/PortoEditora/posts/1042736322430543 
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O ambiente negocial em que grandes grupos editoriais competem com pequenas edi-

toras, e, no caso português, com algumas editoras de média dimensão, é, como identificou 

Thompson no mercado anglo-saxónico (cf. Thompson, 2010: 147-152), propício a que a 

competição pelos conteúdos “de grande mercado”, isto é, aqueles que à partida têm mais 

potencial de venda, se faça apenas entre os players maiores, que tenham capacidade de investi-

mento. Além disso, os grandes grupos apresentam vantagens óbvias quanto a ganhos de escala 

e, muito importante para o negócio do livro, quanto à integração da cadeia de valor (idem), o 

que é o caso claríssimo da Porto Editora, que, pela sua dimensão, permite-se ter meios própri-

os de produção industrial dos livros, de distribuição, e até de retalho, com a cadeia de livrarias 

Bertrand e o comércio eletrónico na Wook. Ambos os casos são generalistas, vendendo 

também livros de outras editoras. 

Ainda assim, embora a Porto Editora compita “em todas as frentes” com as outras 

editoras – nas áreas da ficção, não ficção e infantojuvenil, já para não falar do livro escolar, 

didático e dos materiais multimédia, onde detém uma posição de vantagem competitiva face 

aos seus concorrentes –, parece preferir não concorrer agressivamente pelos conteúdos e 

autores de grande mercado. Da minha experiência no estágio curricular na DEL-P, foi preci-

samente essa a imagem com que fiquei: um profundo e profissional trabalho de prospeção do 

mercado e de análises de propostas editoriais, mas sem entrar em grandes competições e 

investimentos por aquilo a que Thompson chama de “big books”, ou seja, aqueles livros que 

“antes de ser já o eram”, cheios de potencial para serem bestsellers, mas que, dado os avultados 

investimentos que requerem, são livros muito arriscados. Em todo o caso, são apenas os 

grandes grupos como a Porto Editora que têm capacidade para esses investimentos.  

As pequenas editoras, incapazes de competir pelos big books (mas, ainda assim, capazes 

de os criarem ou descobrirem), não têm os ganhos de escala dos grandes grupos, e muitas 

vezes têm problemas ou, pelo menos, uma desvantagem na distribuição. Ainda assim, com 

uma gestão apropriada, podem ter a vantagem da agilidade e da leveza da estrutura. De um 

ponto de vista empresarial e de segurança económica, é sempre melhor ser uma grande editora 

do que uma pequena, mas estas últimas também têm algumas vantagens, identificadas por 

Thompson (cf. 2010), que se prendem, principalmente, com o potencial do aproveitamento da 

“economia de favores”. Muitas vezes com um forte pendor artístico e cultural, as pequenas 

editoras podem usufruir de alguns “favores” de colaboradores externos, nomeadamente 

grandes descontos nos honorários ou até serviços graciosos. Parece-nos que isto também 

acontece, de forma geral, em Portugal, onde, por exemplo, um reputado designer pode fazer 
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uma capa pro bono para uma editora na qual tem um amigo ou por apreciar o projeto, ou 

cobrando muito menos do que cobraria a um grande grupo como a Porto Editora.  

Entre estes dois polos está aquele tipo de editoras que, na verdade, Thompson consi-

dera estarem na pior posição: as editoras de média dimensão (cf. Thompson, 2010: 174-179). 

Estas também não têm dimensão suficiente para competir pelos conteúdos ou ter vantagens 

de escala, mas já são demasiado grandes para usufruírem das vantagens reservadas aos peque-

nos projetos. Segundo Thompson, estas editoras podem conseguir alicerçar o seu crescimento 

num grande “furo” editorial e tornarem-se grandes (um pouco à semelhança da Bloomsbury, 

que cresceu graças aos livros da série Harry Potter e está a conseguir manter-se relativamente 

grande, adquirindo até algumas pequenas editoras), mas a tendência é para não resistirem 

nessa posição (muitas vezes pelo facto de não conseguirem aguentar o livro seguinte do autor 

estrela) e serem adquiridas por um grande grupo editorial, para os quais se revelam atrativas. 

Em Portugal há algumas editoras que são consideradas geralmente editoras de média dimen-

são. É o caso paradigmático da Relógio d’Água, com a sua pujança atual, do Grupo Presença, 

e da Gradiva (com o seu autor estrela, José Rodrigues dos Santos, que a editora conseguiu 

manter tornando-o sócio da empresa)12. É precisamente a dimensão reduzida do mercado que 

traz uma nuance ao meio editorial português, diferenciando-o, nesse aspeto, do anglo-saxónico: 

em Portugal dificilmente haverá capacidade de investimento (ou até, simplesmente, interesse) 

para um grande grupo editorial comprar uma editora claramente média, como a Relógio 

d’Água, por exemplo.  

As dificuldades na distribuição referidas acima são uma presença transversal ao merca-

do editorial português, embora, mais uma vez, a Porto Editora, com a sua distribuição própria, 

justificada e rentável devido à dimensão do volume de negócios do grupo, fique em vantagem. 

No entanto, com o encerramento das empresas de distribuição que no passado asseguravam 

alguma equidade nas condições de distribuição, como a Diglivro e a Logilivro (Beja, 2012: 

99/100), e devido, por um lado, à concentração do retalho livreiro (que ganha mais poder 

negocial e esmaga as margens dos editores), e, por outro, à evolução da venda de livros nos 

hipermercados (a quem apenas interessa vender livros de grande consumo), a distribuição é, 

hoje, um dos maiores problemas das editoras de pequena ou média dimensão. 

Tudo isto se pode compreender a partir da cadeia de valor do livro, que pode ser sim-

plificada da seguinte forma: autor – editor (com todas as atividades que a ele se associam na 

                                                 
12 Estas avaliações são baseadas numa perceção de mercado a partir dos sucessos de vendas, naturalmente 
desprovida de dados concretos sobre o estado destas editoras enquanto empresas. 
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criação de valor) – distribuidor – livreiro – consumidor. No fundo, o início da concentração 

do retalho livreiro, que ganhou maior poder negocial, trouxe dificuldades à distribuição e às 

editoras mais frágeis (já para não falar nas pequenas livrarias independentes13), o que veio a 

promover a concentração editorial, com os consequentes ganhos de escala e aumento de 

poder negocial por parte das editoras, desequilibrando o funcionamento tradicional da cadeia 

de valor. Se atingiremos na atualidade um novo equilíbrio ou se surgirão novas convulsões no 

mercado do livro em Portugal, é algo que ainda não podemos saber. 

Uma última variável que é importante referir é a evolução do digital. Mais do que a 

tecnologia dos livros digitais, que acabam por mimetizar a experiência de leitura e os conteú-

dos do papel, é a mudança nos hábitos de leitura trazida pela tecnologia que, na opinião de 

Beja (cf. 2012: 150-154) e Manso (cf. 2012: 25-27), por exemplo, tem o poder de mais influen-

ciar o mercado editorial. Ainda assim, as potencialidades da tecnologia para o livro eletrónico, 

autopublicação14 ou print-on-demand tendem a provocar grandes alterações na cadeia de valor do 

livro e, consequentemente, nos modelos de negócio.  

Também neste aspeto, o Grupo Porto Editora, com a sua experiência nas áreas do 

comércio eletrónico livreiro e da aposta no digital, e com a sua capacidade de investimento, 

em geral, parece estar preparado para o futuro, conquanto se mantenha atento e antecipe, 

como parece fazer amiúde, as tendências do mercado. 

Em resumo, os fatores principais que influenciam o mercado editorial português são a 

sua pequena dimensão e a estagnação do volume de negócio (com tendência para a retração) e 

o ambiente transacional que referimos, onde existe concentração editorial em grandes grupos. 

                                                 
13 Segundo o estudo da APEL “Comércio Livreiro em Portugal” (Neves et al.), a relação entre as livrarias 

independentes e os editores e distribuidores é conturbada a dois níveis: por um lado, face ao maior poder 
negocial das grandes cadeias livreiras e à diminuição do número de exemplares por tiragem, as pequenas 
editoras acabam por ser preteridas, não tendo acesso às primeiras edições ou não conseguindo sequer ter 
em stock o livro no dia do seu lançamento; por outro lado, há editoras e distribuidores que reconhecem que 
as editoras mais pequenas podem trabalhar os livros de outra forma, prestigiando-os junto dos leitores, e 
procuram estreitar esse relacionamento. Por fim, o desconto de fornecimento e o prazo de pagamento 
praticados com as livrarias independentes é muito menor do que o praticado com as grandes cadeias, o que 
torna a competição desigual e ainda mais difícil. Os livreiros mais pequenos não podem praticar grandes 
descontos porque não têm margens. 
14 Falamos do crescente, mas não novo, fenómeno da edição paga (sendo o maior caso de sucesso em 
Portugal a Chiado Editora) que, usufruindo dos avanços na tecnologia, vem facilitando e embaratecendo a 
edição sem critério de qualquer autor que esteja disposto a pagar para ver o seu livro publicado. Embora 
estes novos modelos de negócio se confundam muitas vezes com a tradicional edição, a verdade é que 
constituem um setor à parte que não pode contar para a definição da saúde cultural do setor do mercado 
livreiro, uma vez que carece do risco tradicional da publicação editorial e do valor cultural acrescentado 
pelo crivo do editor. Este fenómeno pode até ser o responsável pelo aumento do número de novos títulos 
publicados anualmente, de que falaremos mais à frente, em contraciclo com a diminuição do volume de 
negócios gerado pela indústria. 
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A edição em Portugal sofreu alterações profundas em quase todos os seus domínios de 

atuação. Como tão bem sumaria Rui Beja, o negócio do livro enfrentou desafios e transfor-

mou-se em relação aos «direitos de autor, políticas editoriais, técnicas de produção gráfica, 

marketing do livro, meios de comunicação e divulgação, estrutura do mercado, ordenamento 

legal, regras ortográficas, organização empresarial, organização associativa, instituições públi-

cas, projetos de incentivo ao livro e à leitura, hábitos de consumo, novos meios de informação 

e entretenimento, novos suportes digitais de leitura, e permanente reinvenção de sofisticados 

processos para obtenção de cópias ilegais» (Beja, 2012: 17/18). 

Posto isto, o ambiente estratégico do setor editorial em Portugal pode ser esboçado a 

partir da análise das 5 forças de Porter, que permitem aliar o impacto da concorrência direta 

com as outras forças que influenciam a atividade da empresa – o poder de negociação dos 

fornecedores e dos clientes, e a ameaça de potenciais novos concorrentes ou produtos substi-

tutos – com vista à determinação da rentabilidade potencial do setor e a uma adaptação ao 

ambiente externo, aproveitando os pontos fortes e corrigindo os pontos fracos, permitindo 

igualmente identificar alterações estratégicas mais favoráveis e quais as áreas mais atrativas do 

setor (Ferreira et al, 2012: 88). Este modelo é classicamente representado e sistematizado pelo 

quadro da figura 1 (Manso, 2014: 13), criado a partir de Porter (1998: 53). 

 

 

Figura 1: As cinco forças competitivas que determinam a rentabilidade na indústria 
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No caso específico do mercado editorial (nomeadamente o português), as barreiras à 

entrada são enganadoramente baixas, uma vez que é necessário pouco investimento inicial e os 

custos fixos são baixos. No entanto, os custos variáveis são moderados, com os de produção e 

distribuição tendencialmente elevados. O principal problema, a este respeito, é a demora no 

retorno do investimento, e, pior ainda, o facto de se poder descobrir muito depois do investi-

mento feito, com um grande número de devoluções, que não haverá sequer o retorno 

esperado. Ainda assim, com a evolução da tecnologia, é cada vez mais fácil entrar no mercado, 

nomeadamente através de formas e meios alternativos, como o livro digital ou o comércio 

online, evitando a cadeia de valor tradicional do livro, que analisaremos posteriormente. 

Ao nível da Porto Editora, no estado atual do mercado português, é pouco provável 

que surja outro player que concorra diretamente com os dois maiores grupos, pelo menos 

enquanto se mantiverem as condições que se verificam hoje. No entanto, em relação à edição 

literária, vem-se assistindo nos últimos anos ao aparecimento ou consolidação de novos 

concorrentes, que investem fortemente na aquisição dos conteúdos mais promissores, como o 

grupo 20/20, por exemplo com a sua chancela Topseller, que viu a sua edição de A Rapariga no 

Comboio15, de Paula Hawkins, atingir o top dos livros mais vendidos de 2015 (o de 2016 foi 

Vaticanum16, de José Rodrigues dos Santos, editado pela Gradiva). 

Quanto à ameaça de produtos substitutos, esta é cada vez maior. No caso do livro, 

além do acesso gratuito ao mesmo tipo de produto, incluindo a pirataria, e do potencial 

disruptivo do livro digital, os bens substitutos são também aqueles que concorrem pelo tempo 

que os consumidores têm para a cultura, entretenimento e/ou informação, o que torna o leque 

potencial de concorrentes muitíssimo alargado. Além dos meios clássicos de cultura, entrete-

nimento e informação, como o cinema, a televisão e os mais variados tipos de espetáculos, 

vem surgindo uma avassaladora quantidade de novas formas de entretenimento e distribuição 

de cultura e informação, promovidas principalmente pelas novas tecnologias digitais e pela 

internet. Assim, o livro tem de concorrer com cada vez mais estímulos, mais diretos e instan-

tâneos, pelo tempo dos consumidores, que entre os ecrãs da televisão, do computador e do 

telemóvel, nas realidades virtuais dos videojogos e das redes sociais, ficam (ou podem ficar) 

com cada vez menos tempo e propensão para a leitura. 

                                                 
15 https://nit.pt/coolt/02-25-2016-descubra-qual-foi-o-livro-mais-vendido-em-portugal-em-2015 
16 http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/livro-vendido-2016-escrito-jose-rodrigues-dos-santos-110867 
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Em relação ao poder dos fornecedores, há que distinguir o dos autores – têm pouco 

poder de negociação, sendo uma das partes mais fracas do processo, a menos que sejam 

autores best-sellers, passando a conseguir negociar melhores margens e a mudar de editora 

consoante as condições que estas ofereçam. Além disso, os autores podem, atualmente, 

prescindir da edição tradicional, fornecendo diretamente as suas obras ao leitor. No entanto, 

como veremos ao longo deste relatório, o valor adicionado pelas sucessivas etapas do proces-

so editorial dificilmente pode ser obtido de outra forma. Já outro tipo de fornecedores, como 

os ligados à indústria de papel, têm um poder negocial diminuto, por existir uma grande 

competição (devida em grande parte à globalização) e consequente redução dos preços. Já os 

distribuidores detêm bastante poder negocial, nomeadamente pela falta de concorrência no 

setor e pela absoluta dependência que os pequenos e médios editores têm da sua atividade. No 

caso de um grande grupo editorial como a Porto Editora, que tem serviços de logística própri-

os, não existe tal influência, naturalmente. 

Os clientes, tanto os retalhistas como os leitores, têm cada vez mais poder. Os retalhis-

tas, impulsionados pelo seu próprio movimento de concentração e pela elevada oferta e 

concorrência editorial, exigem cada vez mais descontos aos editores e cobram pelo destaque 

na exposição dos livros nas livrarias. Já os leitores, como vimos, podem mudar facilmente para 

outros produtos de entretenimento e cultura com bastante facilidade, vantajosos logo à partida 

devido ao seu menor custo, tendencialmente gratuito. 

Assim, no mercado do livro, e em particular na edição literária mais comercial – com 

muita concorrência, bastante dificuldade em diferenciar os produtos, e uma base de leitores 

estagnada ou com tendência para diminuir –, a concorrência entre as próprias empresas do 

setor é elevada. Segundo Porter (cf. 1998: 62), estas circunstâncias requerem a monitorização 

das barreiras à entrada de novos concorrentes e dos produtos substitutos no setor, e a avalia-

ção da equação de poder que resulta da pressão dos fornecedores e dos clientes, com vista a 

aproveitar o pouco potencial de crescimento. Questões como a reputação da marca e as 

mudanças tecnológicas são bastante importantes, estando a Porto Editora bem posicionada 

tanto ao nível da reputação como no acompanhamento e preparação para as tendências 

tecnológicas presentes e futuras. No entanto, o aparecimento de modelos de negócio disrupti-

vos pode ameaçar a posição do Grupo, pelo que seria positivo se este fosse apostando em 

modelos de negócios distintos, um pouco à semelhança do que faz com os conteúdos e 

recursos digitais que disponibiliza, de uma forma frequentemente pioneira, para o mercado 

nacional. 
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Para sistematizar e concluir, proponho uma análise SWOT para o mercado editorial 

português no geral (figura 2)17. Esta ferramenta, que será usada mais vezes ao longo deste 

relatório, serve particularmente para sintetizar as análises aos ambientes internos e externos 

que se vão esboçando para níveis cada vez mais específicos da atividade da Porto Editora. 

Não pretendem ser exaustivas ou demasiado técnicas, mas abrangentes e claras. 

A análise SWOT é uma ferramenta de diagnóstico estratégico que permite identificar, 

de forma integrada, a posição estratégica de uma organização ou produto num dado momen-

to, tanto a nível interno quanto externo, e preparar opções estratégicas. É composta por 

quatro componentes: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. As forças e as fraquezas 

referem-se ao ambiente interno da empresa, enquanto as oportunidades e ameaças referem-se 

ao ambiente externo. É particularmente útil para definir estratégias, principalmente face à 

concorrência, e medir a capacidade de a organização reduzir as ameaças e aproveitar as opor-

tunidades a partir das suas forças, ou de forma a diminuir as suas fraquezas.  

  

                                                 
17 Baseado, em parte, in Furtado (2009: 229). 
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 Positivo Negativo 
In

te
rn

o
 

Forças 

• Know-how dos intervenientes; 

• O nível de literacia da população; 

• Popularidade e status do livro; 

• Tradição cultural e literária do país; 

• Proximidade e abrangência da rede de 

livrarias; 

• Plano Nacional de Leitura; 

• Manutenção de uma rede de mediação e 

influência cultural. 

Fraquezas 

• A pequena dimensão do mercado; 

• Pouco poder de compra dos consumidores; 

• Extensão temporal longa do ciclo do livro; 

• Regime de devoluções sem limites; 

• Poder negocial dos fornecedores e clientes; 

• Desequilíbrio no poder negocial entre as 

pequenas livrarias e as grandes cadeias; 

• Muita concorrência na edição e no retalho; 

• Pouco investimento estatal na cultura; 

• Dificuldades crónicas no associativismo; 

• Pouca implementação dos livros eletrónicos; 

• “Tempo de vida” das novidades cada vez 

mais reduzido; 

• Pouca capacidade de investimento, no geral. 

E
x
te

rn
o

 

Oportunidades 

• Nível crescente de educação da população; 

• Comércio eletrónico; 

• Livro eletrónico; 

• Conteúdos multimédia; 

• Plano Nacional de Leitura; 

• Novos métodos de distribuição (incluindo 

o print-on-demand); 

• Desenvolvimento de novos modelos de 

negócio disruptivos (p. ex. crowdpublishing18); 

• Marketing direto e redes sociais; 

• Concentração editorial? Lei do preço fixo? 

Ameaças 

• Diminuição nos hábitos de leitura; 

• Concorrência de produtos culturais e de 

entretenimento substitutos; 

• Menores custos dos produtos substitutos; 

• Potencial tecnológico para novos modelos de 

negócio disruptivos; 

• Aumento da regulamentação do livro escolar; 

• Entrada de grupos editoriais estrangeiros; 

• Possível diminuição da rede de livrarias; 

• Diminuição do espaço e importância dos 

mediadores e influenciadores culturais; 

• Concentração editorial? Lei do preço fixo? 

Figura 2: Análise SWOT para o mercado editorial português 

                                                 
18 A partir da lógica do crowdfunding, os leitores são convidados a apoiar previamente as propostas editori-
ais que desejam ver concretizadas, garantindo-se assim o retorno dos projetos que obtêm financiamento. 
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Por fim, em consequência do retrato da posição da Porto Editora no xadrez editorial 

português que se esboçou neste capítulo em traços largos, e tendo em conta a análise efetuada 

acima para o mercado no geral, termino com uma análise SWOT específica para o Grupo 

Porto Editora (figura 3). 

 

 Positivo Negativo 

In
te

rn
o

 

Forças 

• Capacidade de investimento; 

• Retorno garantido com os livros escolares; 

• O alcance internacional da Língua Portu-

guesa; 

• Ganhos de escala; 

• Produção e distribuição próprias; 

• Grande portfólio de produtos / catálogo 

abrangente; 

• Publica alguns autores best-seller no ativo; 

• Investigação e desenvolvimento de novos 

produtos inovadores, nomeadamente mul-

timédia; 

• Confiança do público na marca. 

Fraquezas 

• Não usufrui da “economia de favores”; 

• Muita concorrência na edição e no retalho; 

• Forte dependência do negócio do livro 

escolar. 

E
x
te

rn
o

 

Oportunidades 

• Internacionalização; 

• Concentração editorial; 

• Comércio eletrónico; 

• Plano Nacional de Leitura; 

• Marketing direto e redes sociais; 

• Desenvolvimento de novos modelos de 

negócio disruptivos; 

• Livro eletrónico e conteúdos multimédia. 

Ameaças 

• Diminuição da natalidade; 

• Diminuição dos hábitos de leitura; 

• Pequena dimensão do mercado; 

• Pouco poder de compra dos consumidores; 

• Aumento da concorrência dos produtos 

substitutos; 

• Potencial de novos modelos de negócio 

disruptivos; 

• Maior regulamentação do livro escolar; 

• Controlo estatal do livro escolar; 

• Entrada de grupos editoriais estrangeiros. 

Figura 3: Análise SWOT para o Grupo Porto Editora 
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3. A Divisão Editorial Literária do Porto 

 

Foi na Divisão Editorial Literária do Porto, criada em 2005, que começou a edição lite-

rária do Grupo Porto Editora e, mesmo depois da criação da DEL-L (de Lisboa) e da 

aquisição de outras editoras orientadas para a literatura, como a Sextante, a Assírio e Alvim ou 

várias do grupo Bertrand, a DEL-P prossegue a sua atividade numa trajetória paulatina de 

crescimento, partindo de um esforço de consolidação da sua posição no mercado.  

A DEL-P é, antes de tudo o resto, as pessoas que a constituem: seis coordenadores 

editoriais – Ana Barros, Andrea Silva, Mónica Magalhães, Orlando Almeida, Paula Ventura e 

Vítor Gonçalves; um assessor de comunicação – Nuno Almeida; uma assistente administrativa 

– Mónica Alves; e a diretora editorial, Dr.ª Cláudia Gomes, a minha orientadora de estágio 

pela parte da Porto Editora. Não posso deixar de agradecer a todos pela forma como me 

receberam e integraram no trabalho quotidiano da Divisão, assumindo todos, cada um à sua 

maneira, um papel de coorientadores, contribuindo indelevelmente para a minha aprendiza-

gem ao longo dos seis meses.  

Depois das suas pessoas, a DEL-P é o seu catálogo – aquilo que a define para o públi-

co, aliás. De uma forma geral, a Divisão é orientada para um universo tendencialmente 

comercial de ficção e não-ficção, indo esta última desde os livros de desenvolvimento pessoal 

aos guias turísticos, passando pelos manuais técnicos e livros de culinária.  

 

 

3.1. O catálogo 

 

 A maioria dos livros publicados pela DEL-P é de ficção. Dentro destes, a tendência é 

para que sejam apelativos para o grande público. Se em muitas grandes editoras pelo mundo 

fora os livros comerciais servem para compensar a aposta na literatura “legitimada” e conside-

rada de grande qualidade, mas que não vende, essa lógica dificilmente se aplicaria à DEL-P 

por três motivos: em primeiro lugar, porque a própria Porto Editora, no geral, tem a missão 

de promover a literacia e a cultura, fazendo-o já desde o início da sua atividade, com os livros 

escolares e outros produtos similares; em segundo, porque apenas o negócio desses livros 

escolares já bastaria para suportar a aposta na “grande” literatura; e, em terceiro, porque o 

grupo Porto Editora já tem essa vertente literária no seu portfólio de editoras e chancelas, 



 

22 
 

nomeadamente com a Sextante, a Assírio e Alvim, a Livros do Brasil e algumas das chancelas 

do grupo Bertrand. 

 Ainda assim, a DEL-P contém uma chancela que aposta em novos autores da língua 

portuguesa e os dá a conhecer ao público, a Coolbooks. Embora o catálogo da Coolbooks 

esteja aberto a todas as tipologias, a esmagadora maioria dos seus títulos situa-se na área da 

ficção. No capítulo 5.1., dedicado exclusivamente à chancela, exponho e analiso o seu catálogo 

com mais detalhe. 

 Parece importante que exista uma chancela própria para esse tipo de livros de novos 

autores. Por um lado, para de alguma forma delimitar o âmbito das propostas ao público, 

levando o leitor a identificar facilmente que a autoria dos livros é de novos autores da língua 

portuguesa, com tudo o que de apelativo ou dissuasor daí possa advir, pelo que não seria 

eficaz colocá-los no “mesmo saco” da restante ficção da Porto Editora, independentemente da 

qualidade dos livros. Por outro lado, a criação de uma chancela permite que esta funcione 

como uma marca, revestindo-a de um valor acrescentado pelo marketing e dando-lhe uma 

identidade e uma consequente imagem de marca19.  

 Assim como a maioria das coleções tem uma imagem unificada, com o mesmo forma-

to para todos os livros, e capas que obedecem a um mesmo estilo e partilham elementos 

gráficos em comum – como, por exemplo, no caso da DEL-P, as coleções infantojuvenis 

Cherub e Arrepios, os livros da coleção Para Totós, ou os diferentes tipos de guias de viagem –, 

para que cada livro seja facilmente identificado com determinadas características que definem 

a coleção, também a criação de chancelas com uma imagem forte e cuidada pode acrescentar 

esse valor a títulos de igual tipologia ou público-alvo. 

 É na chancela Porto Editora, de cariz generalista, que se publica a maioria dos títulos 

de ficção da DEL-P e da DEL-L. No entanto, alguns livros de outras tipologias também são 

publicados, por vezes, nessa chancela, nomeadamente alguns de não-ficção, como os guias de 

viagem ou alguns livros práticos, e até poesia, como no caso dos livros do Herberto Helder, 

que pediu que assim fosse, aquando da venda dos direitos à Porto Editora. Uma chancela 

generalista, como esta, torna difícil a promoção de uma identidade bem definida, com os 

benefícios que referi anteriormente, mas, no caso específico da Porto Editora, pode argumen-

tar-se que o ganho trazido pela própria marca institucional, com todo o capital de confiança 

que lhe está associado, supera essa questão. 

                                                 
19 No subcapítulo 4.2.9., dedicado ao marketing e promoção, aprofundarei estes conceitos teóricos gerais. 
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 Ainda assim, a criação de chancelas é útil para certo tipo de livros, e a Porto Editora 

utiliza-as, como esclarecerei de seguida. Antes disso, importa ainda salientar que, regra geral, 

qualquer chancela ganha em ser claramente identificada com a Porto Editora, pelo que o 

logótipo da editora costuma estar bem visível na contracapa. 

 Para a ficção, além da Coolbooks, já referida, existe também uma chancela para a 

literatura erótica, a 5 Sentidos. É uma decisão que se compreende, pela necessidade de prote-

ger a marca Porto Editora de um género literário que foi mal recebido pelos meios culturais, 

mas que obteve um retumbante sucesso de vendas há uns anos, no auge da febre d’As Cinquen-

ta Sombras de Grey. Ao mesmo tempo, e como o público-alvo da literatura erótica tende a 

procurar outros livros com as mesmas características, torna-se importante criar uma identidade 

específica que os englobe (o que explica também o facto de as capas terem muitas afinidades, 

com elementos gráficos e imagéticos semelhantes, mesmo entre autores e até editoras distin-

tas). A DEL-P acompanhou a tendência da literatura erótica durante alguns anos, embora 

agora já só publique novos títulos na chancela 5 Sentidos muito esporadicamente. Os títulos 

mais bem-sucedidos foram os da saga Crossfire, de Sylvia Day. 

Embora seja a DEL-L a editar mais autores portugueses, a DEL-P também lhes dá 

atenção, publicando importantes autores portugueses como Miguel Esteves Cardoso e Valter 

Hugo Mãe, com quem contratualizou os direitos para a publicação de todos os seus títulos 

(exceto os de poesia, no caso deste último). De resto, a aposta vai principalmente para a 

literatura traduzida, maioritariamente de thrillers e livros que se inserem na chamada “literatura 

feminina” (uma designação editorial), com destaque para autoras como Jojo Moyes, Sveva 

Casati Mondignani e Dorothy Koomson20. 

Muitas vezes chamada de literatura light, o “romance cor-de-rosa”, ou, pelo menos, o 

livro com um público-alvo marcadamente feminino, é a forma mais difundida e «o exemplo 

mais perfeito» de paraliteratura (Boyer, 1997: 111), aquela que os cânones colocam à margem 

da «literatura legítima, institucionalizada, aquelas obras ensinadas, valorizadas, até mesmo 

sacralizadas» (Boyer, 1997: 5). Desde o início da massificação da leitura, começou-se a dese-

nhar uma oposição entre duas esferas de criação literária: uma alta expressão artística e 

cultural, por um lado, e uma literatura popular, de entretenimento, por outro; e é precisamente 

essa massificação, que começa a delinear-se com a invenção da imprensa e explode com o 

aparecimento das indústrias culturais, que criou essa terceira forma de cultura, algures entre a 
                                                 
20 Se descontarmos os livros incluídos nos currículos escolares do ensino de Português, os livros mais 

vendidos de toda a literatura do Grupo Porto Editora em 2016 foram da Jojo Moyes e da Sveva Casati 
Mondignani. 
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tradição oral e a literatura legitimada (Boyer, 1997: 21). As indústrias culturais, evoluindo no 

sentido de preterirem a produção e difusão cultural em favor da mercantilização, baseiam-se 

no poder dos grandes números e dos maiores mercados, e por isso prosperam no maior 

denominador comum, nas generalizações, nos ciclos de oferta e procura (Barker, 2008: 46-54; 

Hesmondhalgh, 2007: 64-89; Warnier, 2002: 34-36). 

Ainda assim, há também espaço para livros que são escolhidos pela sua qualidade lite-

rária mas também pelo seu potencial comercial, como os livros da escritora chilena Isabel 

Allende, da espanhola Maria Dueñas, e da irlandesa Emma Donoghue, cujo segundo livro, O 

Prodígio, depois do sucesso de O Quarto de Jack, esteve a ser preparado durante o meu estágio. 

Por último, a DEL-P também publica, esporadicamente, livros com boa receção pela crítica 

literária nacional e estrangeira, e que ganharam prémios internacionais, como A breve e assom-

brosa vida de Oscar Wao, de Junot Díaz; A Questão Finkler, de Howard Jacobson; ou Hotel 

Majestic, de J. G. Farrell. 

No caso da literatura infantojuvenil, a Porto Editora tem uma grande tradição na 

publicação de coleções de livros para crianças e/ou que façam parte do currículo escolar do 

ensino da Língua Portuguesa ou das suas leituras recomendadas. A DEL-P, no entanto, 

funcionando de forma independente, procura editar títulos apelativos ao grande público que 

assentem mais na lógica do entretenimento, embora, obviamente, com toda a atenção à 

qualidade e à adaptação ao público alvo. Os seus maiores sucessos são a coleção juvenil de 

aventuras Cherub, do inglês Robert Muchamore (também autor da série A Academia, que vem 

sendo publicada atualmente pela DEL-P), e os livros do britânico David Walliams, um dos 

maiores bestsellers em Inglaterra. A aposta nos livros Cherub, por exemplo, levou à criação de 

um site sobre a coleção onde os leitores podem encontrar conteúdos adicionais sobre a série, 

apelando assim a uma fidelização do público-alvo a estes livros, que já foram considerados 

como responsáveis pela criação de hábitos de leitura em muitos jovens. 

Além disso, a DEL-P vem apostando em livros de young adult literature, muitas vezes 

apelidada como, simplesmente, YA, e que em Portugal se pode traduzir como “literatura 

tardo-juvenil”. Muitas vezes, estes livros podem ser vistos como crossover, isto é, que podem 

interessar tanto a um público jovem como adulto. É o caso do livro Hush Hush, de Becca 

Fitzpatrick, ou da série Divergente, de Veronica Roth. 

Além da chancela Porto Editora, onde se publicam alguns livros de não-ficção, exis-

tem duas chancelas exclusivas para esta tipologia: a Albatroz, dedicada a livros das categorias 

de autoajuda, espiritualidade, memórias e desenvolvimento pessoal, com livros como 
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A Reconexão, de Eric Pearl ou a série de livros Canja de Galinha para a Alma, já com três títulos 

publicados (trabalhei nos dois mais recentes); e a Ideias de Ler, essencialmente para livros com 

temáticas atuais, tendencialmente sobre negócios e gestão ou de divulgação científica, mas 

sempre para o grande público, escritos numa linguagem acessível, onde se incluem os bem-

sucedidos O Jogo do Amor, do famoso Dr. Phil MacGraw, e O nosso icebergue está a derreter, de 

John Kotter e Holger Rathgeber, cujo sucessor, O nosso deserto está a mudar, esteve a ser prepa-

rado durante o período do estágio. 

Um catálogo de não-ficção de caráter comercial é bastante propício ao acompanha-

mento das tendências sociais e/ou editoriais. Assim, é natural que a DEL-P também procure 

aproveitá-las, com livros como, por exemplo, Running, Muito Mais do que Correr, de José Soares, 

a partir do interesse crescente na modalidade, ou Educar com Mindfulness, de Mikaela Övén, 

seguindo o fenómeno editorial dos livros sobre esta prática de meditação.  

Ainda nos livros de não-ficção, a DEL-P publica os já referidos guias de viagem, em 

coedição com a editora Dorling Kindersley (que inclui a coleção Top 10) e a editora AA 

Publishing, no caso da série de guias CityPack. A coedição consiste, em traços gerais, num 

processo que facilita e embaratece a edição de livros com uma produção mais cara, como é o 

caso dos guias de viagens, mas também de livros de receitas, por exemplo, profusamente 

ilustrados e com bons acabamentos. As editoras dos livros originais estabelecem assim parce-

rias com as editoras onde o livro sairá traduzido, e estas últimas apenas se ocupam com a 

tradução e formatação dos textos. No fim, os livros são todos produzidos no mesmo sítio – 

muitas vezes na China – com menores custos de produção, usufruindo também dos ganhos de 

escala, bastante significativos no caso das indústrias gráficas. No fundo, todos os livros, para 

todos os mercados, são produzidos com o mesmo formato e imagens, e apenas o texto (ou 

toda a cor preta, normalmente) é diferenciado (Magalhães, 2015: 81-82). 

Dentro dos livros de receitas, o catálogo da Porto Editora inclui os livros dos conheci-

dos chefs Jamie Oliver e Gordon Ramsay, que são, normalmente, produzidos também em 

coedição, além de outros de autores portugueses, como Mafalda Pinto Leite, que são produzi-

dos, naturalmente, em edição normal. 
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3.2. O editor na DELP  

 

Giangiacomo Feltrinelli dizia que «um editor deve ter a cabeça nas nuvens e os pés 

bem assentes no chão» (Feltrinelli apud Costa, 2013: 48). De facto, é comum que o editor parta 

inicialmente do seu gosto pessoal e do desejo de levar ao público aquele livro que adora, mas 

como é que isso se coaduna com uma perspetiva da edição que se foca, em primeiro lugar, em 

publicar livros apelativos para o grande mercado, que se vendam bem? Mesmo com a panóplia 

de ferramentas de análise e monitorização do mercado trazidas pelo marketing, e com todo o 

desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, o editor ainda não é apenas mais um 

técnico, nem sequer numa empresa tão grande e profissionalizada como a Porto Editora. No 

entanto, o seu papel também já não pode ser visto apenas através da visão romântica do 

amante de livros que ingressa na profissão devido a essa paixão (Greco et al, 2013: 163). Seja 

como for, o gosto pessoal dos editores é o ponto de partida de cada livro publicado na DEL-

P: antes de se analisar a viabilidade económica de uma proposta, esta tem já de ter agradado ao 

editor, caso contrário fica à partida condenada (exceto a edição de guias de viagens ou outros 

títulos de não-ficção que, obviamente, envolvem uma perspetiva mais utilitária). Assim, o 

editor serve de gatekeeper inicial para a empresa, assumindo um papel preponderante na seleção, 

aquisição e supervisão dos conteúdos (Greco et al., 2013: 161). Para o sucesso do catálogo da 

DEL-P contribuirá sem dúvida a diversidade de gostos e sensibilidades dos seus editores, que, 

de uma forma geral, estão mais focados nos gostos do mercado do que na literatura mais 

exigente, mas muito menos popular. É também positiva a variedade de formações académicas 

dos coordenadores editoriais, que passam pelas áreas das Línguas, Geografia, Sociologia, 

Multimédia, etc.  

Depois do crivo do gosto do editor, no entanto, a análise da viabilidade económica da 

proposta editorial é um passo essencial. Esse estudo é apoiado, essencialmente, em vários 

tipos de dados quantitativos de vendas anteriores (de livros tematicamente semelhantes, da 

tipologia onde se insere, das obras anteriores do mesmo autor, etc.), mas também na análise 

do negócio em si, onde se pesam os custos e as potenciais receitas, para aferir a viabilidade 

económica do projeto. Cabe ao editor a gestão de um equilíbrio entre a obtenção de lucro e a 

contribuição cultural, no seu papel de gatekeeper e primeiro responsável pela identidade da 

editora (Martins, 2005: 109). O editor deve ser um mediador do bom gosto e da qualidade, e 

não apenas «gestores de risco financeiro», como considera John B. Thompson (2010: 8). 
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Como já referi anteriormente, esta mediação é também um papel assumido pela DEL-P, 

mesmo que o contexto editorial onde se insere lhe permitisse abdicar dele.  

O Eng. Vasco Teixeira acompanha o processo de decisão editorial, com o objetivo de 

garantir o rigor e qualidade que a Porto Editora pretende promover na sua atividade e verificar 

a adequação das publicações aos valores e perfil do grupo, mas confia nas decisões dos direto-

res editoriais e raramente impõe a sua opinião. Segundo o próprio: 

Na ficção, o meu papel é gerir e coordenar, definir a linha estratégica e não o faço 

sozinho. Daí assumir-me como coordenador. Claro que tenho uma opinião, mas as 

decisões finais são dos diretores editoriais. Dou-lhes liberdade. A decisão final 

sobre a publicação de um livro é deles e só imponho a minha opinião em casos 

extremos. (Teles, 2013) 

Os editores têm também a seu cargo a coordenação do projeto, incluindo a dos profis-

sionais que para ele contribuem, como os tradutores, revisores, designers, paginadores, 

ilustradores, impressores, etc. 

Todo este processo é mediado e coordenado, desde a definição inicial das estratégias 

até às decisões finais, pela Dr.ª Cláudia Gomes, a experiente diretora editorial da DEL-P que já 

trabalha na Porto Editora há mais de 20 anos, sempre atenta ao mercado editorial internacio-

nal e nacional, e última responsável pelo catálogo. A coordenação geral da Divisão obriga 

assim a um cruzamento entre funções editoriais, administrativas e até de comunicação e 

relações públicas, principalmente em ocasiões que exigem uma resposta ou presença instituci-

onal. Ainda assim, a Dr.ª Cláudia Gomes não deixa de efetuar o acompanhamento geral dos 

projetos e de promover uma relação estreita com os autores da DEL-P.  

O editor em geral (e da DEL-P em particular) é cada vez mais um profissional poliva-

lente, com um conjunto alargado de competências técnicas, organizacionais e sociais, e 

orientado para tarefas que vão muito além da edição do livro. Um editor tem também de saber 

gerir um projeto na sua vertente orçamental, analisar o mercado e reconhecer tendências, 

definir estratégias comerciais, representar e respeitar a identidade da marca através da sua 

produção, saber negociar os direitos e os contratos num mercado cada vez mais competitivo, e 

até, nomeadamente no caso português, servir muitas vezes de agente literário para os autores 

portugueses que publica.  

Os coordenadores editoriais da Divisão não estão limitados a uma tipologia, podendo 

sugerir e trabalhar livros de qualquer género (as únicas exceções parecem ser os guias de 

viagem, atribuídos ao Orlando Almeida, e os livros da chancela Coolbooks, editados pelo 
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Vítor Gonçalves). No entanto, tende a haver uma distribuição informal dos livros, segundo as 

suas tipologias, pelos editores, a partir dos seus gostos, experiências e sensibilidades próprias: 

● Ana Barros, com a sua grande experiência em editoras como a Asa, tende a publicar 

romances de temática amorosa, da chamada “literatura feminina”, de autoras bestseller 

como Sveva Casati Mondignani ou Jojo Moyes; livros com grandes histórias de vida, 

muitas vezes assentes em assuntos da atualidade, como o recente Uma esperança mais for-

te do que o mar, de Melissa Fleming, em que trabalhei, e do qual falarei mais à frente; e 

livros de culinária, nomeadamente os do famoso chef inglês Jamie Oliver; 

 

● Andrea Silva publica essencialmente livros para um público infantojuvenil ou jovem 

adulto, sendo responsável pela edição de sucessos de vendas como a coleção Cherub, 

de Robert Muchamore, ou os populares livros do britânico David Walliams; 

 

● Mónica Magalhães é a especialista nos livros de desenvolvimento pessoal e espirituali-

dade, embora também edite, por vezes, ficção; 

 

● Orlando Almeida é, como já referi, o responsável pelos guias de viagem das diferentes 

coleções da Porto Editora, em coedição com a editora DK (Dorling Kindersley), 

publicando também outros livros de não-ficção, incluindo os títulos da coleção Para 

Totós; 

 

● Paula Ventura publica essencialmente ficção vária, propondo frequentemente livros 

que desafiam os códigos habituais das tipologias literárias e por vezes acabam por ter 

grande êxito, como O Quarto de Jack, de Emma Donoghue; 

 

● por último, o Vítor Gonçalves é o responsável pela chancela Coolbooks, que publica 

jovens e desconhecidos autores portugueses, embora o editor também publique, por 

vezes, ficção estrangeira, nomeadamente de língua original espanhola, de autores como 

Ignacio del Valle e Isabel Allende. 

 
Além da Diretora Editorial, destes seis coordenadores editoriais, e de Mónica Alves, 

responsável pela assistência administrativa a todo o grande volume de atividade desenvolvida, 

a equipa da DEL-P inclui ainda o responsável pela comunicação externa da Divisão, Nuno 

Almeida. Ao longo do relatório abordarei em pormenor as suas funções, que se desenvolvem 

especificamente na e para a DEL-P, numa proximidade essencial ao trabalho quotidiano (a 
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comunicação e relações públicas da Divisão seriam bastante dificultadas caso essas funções 

fossem executadas pelo departamento de comunicação geral da Porto Editora, e não por um 

elemento integrado no grupo de trabalho).  

Estes recursos humanos apoiam-se numa quantidade de processos estabelecidos a 

nível institucional ou decorrentes da prática quotidiana que auxiliam o funcionamento da 

DEL-P, especialmente em relação à análise e prospeção do mercado e à comunicação interna. 

Entre estes procedimentos, conta-se um sistema de assinaturas para garantir que todos os 

colaboradores da Divisão (ou apenas os interessados) veem os diversos documentos e livros 

que circulam constantemente entre os postos de trabalho, assim como as plataformas de 

gestão dos produtos, indispensáveis para que os projetos fluam eficientemente entre as várias 

divisões. 

Além disso, os recursos humanos da DEL-P contam com uma miríade de recursos de 

trabalho que facilitam, ou são até essenciais, para o trabalho de um editor com o profissiona-

lismo ao nível dos da Porto Editora. Não julgando necessário aprofundar muito o tema, acho 

ainda assim relevante abordar, por exemplo, o acesso contínuo à base de dados quantitativa 

sobre as vendas de livros em Portugal da consultora GfK (Gesellschaft für Konsumfors-

chung), uma empresa multinacional de origem alemã cuja monitorização da indústria do livro 

em Portugal se estima que cubra 80% do mercado de livros não-escolares. Ainda assim, apesar 

deste serviço pago, os dados quantitativos sobre o mercado do livro em Portugal continuam 

escassos, em parte devido à incapacidade de implementar uma cultura de transparência que 

poderia melhorar as práticas da indústria. A APEL (Associação Portuguesa de Editores e 

Livreiros) revela, com pouca frequência, dados gerais sobre a venda de livros e o estado global 

do mercado, mas, além de não assumir o papel de monitorização ocupado pela GfK (e mesmo 

os dados que compila têm origem nesta consultora, como a própria APEL refere), nada diz 

sobre os números das tiragens, por exemplo, uma área ainda bastante opaca no mercado 

nacional. 

Os colaboradores da Divisão têm também acesso a publicações especializadas de assi-

natura paga, como a revista The Bookseller, que também pude consular durante o estágio. Esta 

revista, embora direcionada para o mercado inglês, é bastante útil para o português, uma vez 

que os perfis de consumo entre os dois países são semelhantes em alguns aspetos e, muitas 

vezes, é no mercado inglês que se antecipam as tendências mais bem-sucedidas no mercado 

nacional. Assim, os conteúdos da revista passam, de forma geral, por uma análise de tops de 
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vendas modulados por diversas tipologias de edição, antecipação das novidades editoriais e 

análise do seu potencial, e artigos de fundo sobre diversos temas referentes à atividade. 

É importante assinalar a inexistência de publicações do mesmo tipo em Portugal. As 

diferentes revistas literárias em Portugal – como a LER (que também circula pela DEL-P), a 

Estante ou o Jornal de Letras – tendem a direcionar-se principalmente para o leitor, e não para os 

profissionais da edição. Ainda assim, o acompanhamento destas publicações, assim como das 

secções (diminutas) de crítica literária da imprensa nacional, é importante para os editores, 

permitindo verificar a forma como as obras publicadas pela DEL-P estão a ser recebidas pelo 

público (mais do que pela crítica) ou aferir os resultados dos esforços de comunicação e 

relações públicas, assim como responder às tendências e às expectativas do mercado. 

Ainda a respeito da panóplia de recursos ao dispor, convém referir as várias ações de 

formação que vão estando disponíveis para os colaboradores da DEL-P, e a presença frequen-

te destes em conferências e nas mais prestigiadas feiras do livro que todos os anos acontecem 

por toda a Europa. 

Por último, sendo a edição um trabalho que envolve tarefas bastante distintas, um dos 

mais importantes recursos da DEL-P é a sua “bolsa” de colaboradores externos, quer sejam 

empresas ou freelancers. A qualidade do grupo de tradutores, revisores, leitores e designers que 

colaboram com a Divisão, alargado e aprimorado ao longo dos anos, é essencial para o rigor e 

qualidade dos livros produzidos na DEL-P. Ao longo da apresentação das várias fases do ciclo 

do livro, tal como ocorrem na Porto Editora, debruçar-me-ei com mais pormenor sobre o 

trabalho e a importância dos colaboradores externos.  

À semelhança do anterior, e depois de todas as considerações analíticas sobre a ativi-

dade e a estratégia da Divisão, concluo este capítulo com uma análise SWOT, neste caso em 

relação às características específicas e decisivas da Divisão Editorial Literária do Porto, da 

Porto Editora (figura 4). 
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 Positivo Negativo 

In
te

rn
o

 

Forças 

• Insere-se numa sólida estrutura empresarial; 

• Capacidade de investimento; 

• Possibilidade de se concentrar apenas nas 

tarefas editoriais; 

• Publica alguns autores best-seller ainda no 

ativo; 

• Menos peso dos resultados comerciais, uma 

vez que a sobrevivência da empresa não 

depende (apenas) deste negócio; 

• Capital de confiança da marca Porto 

Editora. 

Fraquezas 

• Concorrência de vendas dentro das várias 

editoras do Grupo; 

• Não usufrui da “economia de favores”; 

• Foco nas vendas; 

• Ebooks distribuídos num formato proprietá-

rio, incompatível com muitos dispositivos de 

leitura. 
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Oportunidades 

• Renovação do catálogo com novos autores 

best-seller; 

• Mais investimento do Grupo; 

• Aproveitamento das potencialidades da 

comunicação e promoção em rede; 

• Internacionalização; 

• Abertura dos formatos dos ebooks. 

 

Ameaças 

• Desinvestimento do Grupo; 

• Dificuldade na renovação do catálogo; 

• Entrada em declínio dos autores best-seller. 

 

Figura 4: Análise SWOT sobre a Divisão Editorial Literária do Porto 
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4. O estágio 

 

 

4.1. Resumo do estágio  

 

Foi no contexto apresentado nos dois capítulos anteriores que me inseri como estagiá-

rio, trabalhando, no fundo, como assistente editorial, com as funções principais de leitor e 

revisor de texto e tradução. Apoiado pela minha formação de base e alguma experiência, 

também colaborei, pontualmente, em tarefas de comunicação. 

O plano de estágio, delineado pela Dr.ª Cláudia Gomes em articulação com a Univer-

sidade de Aveiro (adaptado, ao longo dos vários estágios já realizados numa colaboração entre 

a editora e a universidade, segundo a evolução da atividade e das expectativas em relação a 

cada estágio), e aprovado previamente por todas as partes, é apresentado no Anexo 1. Esse 

plano, excetuando a participação em eventos de lançamento e apresentação de livros, que não 

se proporcionou logisticamente, foi inteiramente cumprido, de forma mais ou menos formal, 

segundo a própria natureza de cada ponto.  

Logo no primeiro dia de estágio, da parte da tarde, iniciei a primeira de muitas tarefas 

que viria a realizar ao longo do estágio, no caso, uma revisão de texto e conteúdos do guia 

Citypack do Porto (cujo desenvolvimento, aliás, acompanhei posteriormente, noutras fases do 

processo). De manhã, depois de uma visita guiada às instalações da Porto Editora na Rua da 

Restauração21 – a sede e o local do estágio – pela Dr.ª Cláudia Gomes, tive a oportunidade de 

me ambientar tranquilamente ao espaço que a DEL-P ocupa no edifício e ao contexto especí-

fico da edição literária que lá se pratica, nomeadamente através de leituras de artigos na 

imprensa geral e em revistas da especialidade que referiam de alguma forma autores e livros da 

Porto Editora; de pesquisas na internet em torno das tendências atuais do mercado; da análise 

de tops recentes da GFK; e da exploração dos livros do catálogo da DEL-P (mas também da 

DEL-L e de outras chancelas literárias da Porto Editora) que ocupam as muitas prateleiras que 

forram as paredes da Divisão, rodeando os colaboradores de livros.  

Nos exatos seis meses que durou o estágio, efetuei, entre outras: 

                                                 
21 Nas instalações da Rua da Restauração funcionam as divisões editoriais do Porto (escolar, literária e 

multimédia), e os departamentos de design, multimédia e pré-impressão, além de servir como sede 
administrativa, com os necessários departamentos financeiros, de marketing institucional, de recursos 
humanos, etc. 
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● 32 leituras e análises de propostas editoriais; 

 

● 17 revisões de texto de obras completas (sendo 5 destas apenas de contraprovas); 

 

● 3 revisões de tradução; 

 

● 5 briefings para o design de capa; 

 

● Escrita de 2 sinopses e tradução de outras 2, bem com escrita de 1 biografia e tradução 

de outras 2; 

 

● Outras traduções (críticas; textos de uma nova edição de um guia de viagens; etc.); 

 

● A visita guiada às instalações do Bloco Gráfico, na Maia; 

 

● Um índice de ruas para o mapa do guia Citypack Porto, pesquisa de conteúdos e defini-

ção da capa; e a atualização geral do guia DK de Cuba; 

 

● Vários conteúdos e materiais para a comunicação e promoção das obras, incluindo 

dois quizzes para publicação nas redes sociais e ajuda em alguns comunicados de 

imprensa. 

 
Além destas tarefas facilmente identificáveis, efetuei também todo um conjunto indife-

renciado de pequenas tarefas casuais, naturais ao trabalho editorial, principalmente de revisão 

de texto e tradução. Essa imersão no dia-a-dia da Divisão tem um valor inestimável. Desse 

contributo para a minha experiência enquanto estagiário, destaco a forma como era sempre 

chamado a participar e a opinar sempre que havia alguma discussão ou brainstorming em 

conjunto sobre vários temas, como, por exemplo, qual capa escolher de entre as propostas 

disponíveis. 

Além das funções assumidas ao longo do estágio, existiram também momentos de 

descoberta e aprendizagem mais formais, nomeadamente por ocasião da visita ao Bloco 

Gráfico, onde se produzem muitos dos livros da Porto Editora, que abordarei no subcapítulo 

sobre a impressão e acabamentos, mais à frente; e nas várias reuniões com a orientadora da 

Porto Editora, a Dr.ª Cláudia Gomes, de que também irei dando nota ao longo das próximas 

páginas. Nestas reuniões, a Dr.ª Cláudia abordava vários temas que, de alguma forma, careci-

am de uma explicação pormenorizada à margem das tarefas práticas do estágio, como 

questões de gestão editorial, contratos e direitos de autor, por exemplo – áreas que, obviamen-
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te, não podem ser delegadas a um estagiário –, mas também questões específicas em relação, 

por exemplo, às práticas seguidas na DEL-P para o contacto com os autores e colaboradores 

externos, para a prospeção do mercado, ou para a materialidade dos livros, tal como formatos 

e outras opções quanto ao aspeto físico das publicações, possibilitando uma consequente 

abordagem aos prós e contras de cada uma dessas opções.  

 

 

4.2. A teoria na prática 

 

Depois de apresentada a Porto Editora e o contexto específico da DEL-P, e resumido 

também o meu trabalho durante os 6 meses de estágio, passo agora a detalhar as tarefas que 

fui executando, mas sob uma perspetiva também teórica, seguindo uma estrutura que parte da 

cadeia de valor do livro. 

 

 

Figura 5: Cadeia genérica de valor de Porter 

 

A cadeia de valor do livro segue as várias etapas da sua produção, mostrando todos os 

elos que contribuem de alguma forma para o produto final, acrescentando-lhe valor. A análise 

da cadeia de valor permite assim verificar como a editora gere e define os seus métodos de 

produção, decompondo as atividades a um nível empresarial, uma vez que até as funções 
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administrativas, por exemplo, são necessárias à produção do livro. Dessa forma, a cadeia de 

valor tende a dividir os processos de produção em atividades primárias, que se relacionam 

diretamente com a execução do produto, e em atividades secundárias, que se referem à estru-

tura empresarial. Exemplo disso é a clássica cadeia de valor genérica de Porter, apresentada na 

figura 5 (Manso, 2012: 31). 

Segundo José António Furtado, a cadeia de valor revela «o sucesso de uma empresa 

através da capacidade de gerar vantagem competitiva ou então de desenvolver, reforçar e 

utilizar competências distintivas que permitem obter um grau de diferenciação em relação aos 

seus concorrentes» (Furtado, 2000: 97). No entanto, sendo genérica, a cadeia de valor de 

Porter não tem em conta as especificidades da edição, pelo que Furtado sugere a sistematiza-

ção desenvolvida por Bide para o mercado editorial, como apresentado na figura 6 (Furtado, 

2009: 134). 

 

 

Figura 6: Cadeia genérica de valor da edição 

 

Na edição, a importância de cada um dos elos para a criação de valor verifica-se facil-

mente: se os meus tradutores forem os melhores, ou as minhas capas as mais apelativas, os 

meus livros serão melhores e potencialmente mais bem-sucedidos no mercado. Normalmente 

de forma instintiva, é a este nível que as decisões editoriais costumam (e têm de) ser feitas. 

Dando um exemplo a partir dos mesmos elos, a tradução e o design: se eu for um editor 

da Cotovia, por exemplo, e tiver em mãos um livro de grande exigência literária, devo alocar 

uma parte maior do meu orçamento à tradução da obra, que, para ter qualidade, será mais 

cara, e preocupar-me menos com a capa, uma vez que o meu público, à partida, privilegia a 
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qualidade literária e, muitas vezes, decide previamente que quer aquele livro, em vez de decidir 

apenas no momento da compra no ponto de venda; por outro lado, se for um editor da DEL-

P, de pouco me serve ter um tradutor de topo a traduzir (normalmente em inglês ou espanhol, 

línguas em que há mais oferta de tradutores) um romance de amor escrito numa linguagem 

simples e acessível, de reduzida exigência literária, mas sim apostar numa capa o mais apropri-

ada e apelativa possível, de modo a chamar a atenção para o livro no ponto de venda e ajudar 

a conquistar o leitor.  

Como melhor se compreenderá ao longo deste capítulo, as atividades de produção do 

livro estão frequentemente interligadas e dependentes entre si: a tradução, por exemplo, cria 

valor em conjunto com o trabalho do autor original, a montante, e com a revisão, a jusante, e 

o design é normalmente pensado na perspetiva do marketing. Assim, em vez da linearidade e da 

segmentação clara dos elos da cadeia do modelo de Bide, é importante pensar a cadeia de 

valor numa perspetiva entrecruzada. Ao concentrarmo-nos apenas nas funções que diretamen-

te influem valor nos livros produzidos pela DEL-P, vemos que a sua cadeia de valor 

entrecruzada pressuporia a influência dos departamentos de marketing e comercial no elo do 

editor e do retalho, assim como, naturalmente, o contributo de atividades paralelas no elo do 

editor: o tradutor, o revisor, o designer e o retalho. 

Outras editoras, e principalmente as que têm outro modelo de negócio, apresentarão 

certamente uma diferente cadeia de valor. Além disso, a criação de valor pode surgir de 

elementos externos, como, por exemplo, no caso das adaptações cinematográficas, que muitas 

vezes trazem uma nova vida ao livro (no subcapítulo 4.2.7. exploro esta questão com mais 

profundidade).  

 Verificando essa influência externa, torna-se ainda mais fácil compreender que 

nenhuma cadeia de valor se esgota apenas em si própria. Na verdade, cada cadeia insere-se 

num contexto mais ou menos amplo de atividades, constituindo um chamado sistema de valores, 

onde estão integradas também as cadeias de valor dos fornecedores, dos distribuidores, dos 

clientes, e até as influências externas, como as que referimos (no meu exemplo, o filme terá a 

sua própria cadeia de valor, que parte da cadeia do livro em que se baseia e, por sua vez, a 

influencia). 
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4.2.1. O autor 

 

O autor é, obviamente, o primeiro criador de valor em todo o processo e, indiscuti-

velmente, o que mais valor cria. Atualmente, com o avanço das tecnologias e/ou a 

democratização da impressão, (no limite) o autor já nem sequer precisa de um editor, uma vez que 

pode sozinho publicar facilmente em formato digital ou em papel, através da edição de autor, 

que se tornou mais simples tecnicamente ou, simplesmente, mais barata. No entanto – e é 

precisamente esse o principal assunto que esta parte do relatório desenvolve –, o editor tem, 

ainda hoje, e talvez mais do que nunca, uma decisiva capacidade de acrescentar sucessivas 

camadas de valor a esse manuscrito inicial, que o tornarão não só num objeto que transmite o 

texto ao público, mas num verdadeiro livro, mais atraente, mais eloquente e comunicável, e, 

no fundo, melhor em todos os sentidos, incluindo no conteúdo.  

O autor pode, no entanto, nem ser o principal ideólogo do livro, já que por vezes são 

os próprios editores, antecipando alguma necessidade no mercado, que encomendam uma obra a 

um autor. Isto é mais comum no caso da não-ficção, mas também pode acontecer na ficção. É 

prática geral das editoras – e a DEL-P não será exceção – fazerem propostas aos autores “da 

casa”, a partir da relação próxima que se cria entre o editor e o autor. 

O verdadeiro autor de um livro pode, até, ser um fantasma – o chamado ghost-writer –, 

quando é contratado para escrever uma obra que, no fim, será assinada por outrem. Isto 

aplica-se, principalmente, a “livros de famosos” que não consigam escrever com qualidade 

apropriada, ou que precisem de ajuda, mas cujo nome, e suposta autoria, dá valor ao livro. A 

DEL-P não procura publicar livros desta tipologia, pelo que não recorre a este expediente, 

embora se conheçam alguns casos em Portugal22. Esta prática pode ser problemática em 

termos legais, porque a lei, nomeadamente o Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos, presume que o autor é quem assina a obra. 

Qualquer autor, mesmo o autor fantasma, pode ser representado por agentes literários. 

Estes profissionais representam editorialmente os seus autores no país ou região onde atuam, 

negociando as propostas editoriais e os contratos celebrados com as editoras. Por outro lado, 

negoceiam também outro tipo de direitos, como os de adaptação cinematográfica da obra 

literária. 

                                                 
22 http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-05-08-Os-fantasmas-que-escrevem-os-livros-dos-famosos 
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Esta função de agente, comum nos mercados robustos de edição (nomeadamente o 

anglo-saxónico e os outros principais mercados europeus), tem sofrido algumas mudanças nos 

últimos anos, passando o agente a trabalhar cada vez mais como publicist (à falta de um termo 

apropriado em português), privilegiando a promoção da imagem dos seus autores, em vez da 

mera mediação negocial e contratual entre os autores e as editoras, onde tem cada vez menos 

margem de manobra (cf. Thompson, 2010: 85-100). Ainda assim, e sumariando, a relação do 

agente com o autor passa principalmente pelo acompanhamento da preparação do manuscrito 

a ser apresentado (muitas vezes desde uma fase mais incipiente do processo de escrita), pela 

promoção do autor e da obra no mercado, pelo aconselhamento ao autor em relação às 

ofertas das editoras, e pela intervenção nas negociações (Thompson, 2010: 92). É natural que 

os editores da DEL-P desenvolvam relações de confiança e, consequentemente, parcerias 

duradouras com certos agentes em detrimento de outros, motivadas por sucessos anteriores, 

afinidades pessoais, interdependência continuada ou, simplesmente, pelo profissionalismo e 

experiência que demonstram.  

Em Portugal não há tradição de agenciamento literário, o que se explicará, principal-

mente, pela reduzida dimensão do mercado. No entanto, é habitual que os autores 

portugueses mais proeminentes tenham representantes deste tipo no estrangeiro, que tratam 

de propor as suas obras às editoras que considerem adequadas e eventualmente interessadas.  

Ainda assim, a Booktailors, uma consultora portuguesa na área do livro e da edição 

(que oferece, desde 2007, formação, organização de eventos literários, e outros serviços), criou 

a Bookoffice, considerada pelos próprios como «a primeira agência portuguesa de serviços ao 

autor» e «única agência literária em Portugal»23, que pretende «garantir o maior sucesso editori-

al aos escritores que representa»24. 

De acordo com o que venho referindo em relação à dificuldade do agenciamento lite-

rário num mercado tão pequeno como o português, e em relação à importância da função de 

publicist para o agente literário atual, os serviços da Bookoffice não se resumem à questão dos 

direitos e da prospeção do mercado, mas, como dizem os próprios, ao acompanhamento em 

«todos os momentos, da negociação de direitos à leitura acompanhada durante o processo de 

escrita, do media training à promoção e à gestão da agenda»25.  

                                                 
23 O que não é inteiramente verdade, dito desta forma, porque existe pelo menos a agência Ilídio Matos 

(http://www.ilidiomatos.com/), desde 1957, mas que apenas representa autores e catálogos de editoras 
estrangeiras em Portugal. 
24 http://bookoffice.booktailors.com/sobre-nos/apresentacao/ 
25 Idem. 
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Face ao contexto português do agenciamento literário, é importante referir que no 

caso da DEL-P, como no de muitas editoras nacionais (se não da maioria), esse papel de 

aconselhamento e representação é assumido internamente. Ao longo do estágio, tive a opor-

tunidade de testemunhar a forma como os editores da Divisão orientam e aconselham os seus 

autores quanto ao seu trabalho. Principalmente com os autores Coolbooks, editados pelo 

Vítor Gonçalves, mas também no caso de outros autores portugueses já publicados anterior-

mente, é frequente que se sugiram melhorias e alterações aos originais. Nos países anglo-

saxónicos essa orientação é, muitas vezes, assumida pelo agente literário, que oferece a sua 

perspetiva aos autores para ajudar a tornar os seus originais mais atraentes para as editoras às 

quais, depois, os procurará vender. 

Além de a Divisão procurar estabelecer e manter uma relação de proximidade e confi-

ança com todos os seus autores, incluindo muitas vezes os estrangeiros, serve também de 

mediador e facilitador em várias facetas das carreiras literárias dos autores. Em primeiro lugar, 

a DEL-P serve de mediadora e facilitadora em relação à comunicação e aos convites endere-

çados aos autores, tanto por parte da comunicação social como de outras instituições ou 

particulares. Pode também apoiar a negociação da venda de direitos para outros países, embo-

ra nestes casos, especialmente quando se trata de um autor reputado e apostado na 

internacionalização, como Valter Hugo Mãe, o autor tenha agentes literários que o represen-

tam no estrangeiro. Ainda assim, a DEL-P pode ser chamada a colaborar de alguma forma, 

muitas vezes facilitando os textos originais, ou alguns elementos gráficos para as capas, às 

editoras estrangeiras, sendo naturalmente remunerada por isso.  

 Concluindo este assunto, resta dizer que, a somar às muitas propostas editoriais que 

vêm das agências literárias estrangeiras (frequentemente através dos seus representantes para a 

Península Ibérica), os editores da DEL-P têm a oportunidade de visitar as mais importantes 

feiras do livro europeias, como a de Frankfurt (uma das mais antigas e a maior do mundo), a 

de Londres, ou a de Bolonha, dedicada ao livro infantil. Apesar das facilidades trazidas pela 

internet, as feiras continuam a ser eventos privilegiados para, além da negociação de direitos, 

se apresentarem os catálogos, os autores, e, principalmente, inúmeras novidades editoriais aos 

profissionais e ao público. São também um meio fértil para o networking entre os diversos 

agentes do livro, de forma mais pessoal do que o mero contacto por email ou telefone. 

Por último, a juntar a todas as propostas editoriais estrangeiras, chegam também inú-

meros originais de autores portugueses, a maioria manuscritos de novos autores. O próximo 
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passo é saber o que escolher, e como escolher, de entre todo esse manancial de matéria-prima. 

É o que veremos de seguida. 

 

4.2.2. Leitura, análise e seleção de propostas editoriais  

 

Acabei de elencar as fontes de onde vêm, salvo raras exceções, todas as propostas edi-

toriais que chegam à DEL-P. Como também já referi, cada editor da Divisão tem um perfil de 

trabalho (a partir dos seus interesses e experiência) que os distribui de forma informal pelas 

várias tipologias do livro editadas na DEL-P, pelo que as propostas já vêm endereçadas ou são 

reencaminhadas ao editor que mais trabalha o género específico da obra a propor. São recebi-

das, normalmente, em formato digital, por correio eletrónico, e só em caso de interesse são 

enviados alguns livros físicos (seria impraticável de outra forma, dado o volume de ofertas).  

A maior torrente de propostas editoriais chega, no entanto, como referi, de novos 

autores em língua portuguesa. A Porto Editora recebe a maioria dessas propostas (salvo algum 

contacto pessoal em situações específicas) através da plataforma de submissão criada para o 

efeito, que se pode encontrar no site do grupo. De entre o imenso joio, algum trigo será 

aproveitado pela Coolbooks ou, em alguns casos, por alguma das outras chancelas da DEL-P. 

É por Vítor Gonçalves, responsável pela Coolbooks, que passam todas as propostas deste 

canal.  

Depois de uma breve análise inicial da sinopse e biografia que os autores costumam 

anexar às submissões, e, frequentemente, das primeiras páginas da obra, rejeitam-se as propos-

tas que claramente não se adequam à linha editorial da Divisão (tematicamente ou por óbvia 

falta de qualidade). Passado este primeiro crivo, todas as propostas serão lidas e analisadas, 

embora por vezes não na totalidade, nos casos em que tal não é necessário. Essa tarefa de 

leitura e análise de propostas editoriais foi, a par da revisão de texto, a atividade que mais 

realizei no estágio.  

Analisei 22 obras de novos autores portugueses (alguns já previamente publicados na 

chancela) no âmbito da Coolbooks, mas também 10 propostas editoriais de autores estrangei-

ros (8 em inglês e 2 em espanhol) recebidas pelas coordenadoras editoriais Paula Ventura (8 

obras), Mónica Magalhães (1) e Andrea Alves (1): 

● Francesca Hornak – Seven days of us (romance); 

● Antonio Rivera – Camelia y la filosofía (romance juvenil); 
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● Johnny Cash – Man in white (romance histórico); 

● Sanjay Burman – Do everything they tell you not to do if you want to succeed (desenvol-

vimento pessoal); 

● Helena Warner – The story of our lives (romance); 

● Emilio Ortiz Pulido – A través de mis pequeños ojos (romance); 

● Riley Sager – Final girls (thriller); 

● Libby Page – The Lido (romance); 

● Mayte Garcia – The most beautiful (memórias); 

● Louise Doughty – Black Water (romance); 

Dada a grande quantidade de submissões de manuscritos e de propostas editoriais 

internacionais, os editores têm muitas vezes de recorrer a leitores externos para conseguirem 

analisar corretamente e responder em tempo útil a todos os interessados. 

 A tarefa de leitura de propostas editoriais é efetivada, na DEL-P, através da ficha de 

análise da proposta de edição, que serve de meio para o leitor sistematizar e comunicar ao 

editor a sua análise e avaliação à obra. Os próprios editores preenchem estas fichas para as 

suas próprias leituras, para que todas as análises possam ser corretamente arquivadas e até, se 

necessário, posteriormente recuperadas. A ficha de análise da proposta de edição é encabeçada 

pelo registo dos dados de identificação da obra: título original; nome do autor; número de 

páginas26; data de edição27; editora e agência que propôs a obra28. 

Os dados seguintes já requerem a interpretação do leitor, embora também possam ser 

orientados pelas informações da agência e/ou editora da proposta: o tema (ou temas) da obra; 

o público-alvo e o género literário. A questão do público-alvo é particularmente interessante 

para o marketing do livro, influenciando as decisões editoriais posteriores: a capa de um roman-

ce para um público feminino, por exemplo, e a forma de comunicar o livro, será bastante 

                                                 
26 No caso de manuscritos esse valor é menos preciso, dependendo da mancha de texto do documento, 

pelo que também se pode complementar este ponto com o número de palavras, por exemplo. 
27 Normalmente é a data da 1.ª edição, que pode ser futura ou até desconhecida, como no caso da propos-

ta editorial The Lido (a publicar em 2018). Em caso de propostas cuja análise é feita já numa tradução 
estrangeira ou numa reedição, por exemplo, a data de edição refere-se à do livro analisado, não necessari-
amente a 1.ª edição da obra. 
28 Estas últimas informações não se aplicam, naturalmente, aos manuscritos. 
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diferente da de um thriller, que terá outro público. Mais à frente, volto a abordar esta questão 

pela ótica do marketing, com atenção a conceitos como o posicionamento e a segmentação do 

mercado. 

Continuando na ficha de análise de proposta de edição, o próximo elemento é a sinop-

se. O que se pretende aqui não é o tipo de sinopse publicitária, mas sim um resumo do livro na 

sua totalidade (incluindo, no caso de se tratar de ficção, o desenlace da narrativa). Este tipo de 

sinopse pode também incluir alguns comentários relativos ao valor e/ou à utilidade da obra, mas 

normalmente fica-se pela síntese do conteúdo. Trata-se de uma sinopse idêntica à que se faz 

dos traços gerais da história e dos personagens de um filme, antes de se começar a escrever 

um guião, e não da sinopse publicitária de divulgação desse mesmo filme, no fim do processo 

(cf. Faria e Pericão, 2008: 1137/1138). 

Dependendo da complexidade do enredo, os textos resultantes destes resumos podem 

ser relativamente extensos, como se pode verificar no seguinte exemplo, retirado da minha 

análise da proposta editorial The Most Beautiful – My life with Prince, de Mayte Garcia: 

 

The Most Beautiful é a história de Prince Rogers Nelson – o conhecidíssimo cantor, 

compositor e multi-instrumentista americano falecido em abril do ano passado, aos 

57 anos – e de Mayte Garcia, bailarina e cantora que colaborou com Prince na 

década de 90, e da sua relação profissional e amorosa, contada pela perspetiva de 

Mayte. Os dois foram casados durante 4 anos, de 1996 a 2000. Mais do que uma 

biografia de Prince contada por uma pessoa que foi sua íntima, The Most Beautiful é 

a história dessa intimidade entre ambos, e do seu impacto que ultrapassou o relaci-

onamento e começou muito antes, profissionalmente. 

O livro começa no dia da morte de Prince, a 21 de abril de 2016, com Mayte a 

visitar a casa do artista, rapidamente transformada num memorial onde inúmeros 

fãs foram prestar as suas homenagens. É um prólogo, onde Mayte descreve aquilo 

a que se propõe: contar a sua história com Prince, a história que ele já havia conta-

do, na sua maneira reservada, em muitas das suas canções. O que se segue é um 

livro com algumas revelações sobre a vida pessoal de Prince, mas sem resvalar para 

o sensacionalismo mais básico, e, apesar do final infeliz da história entre os dois, 

evita rancores. 

O que se segue, no primeiro capítulo, é a narrativa dos primeiros anos de May-

te, mas também de Prince, muito antes dela, com as poucas informações que se 

conhecem publicamente, complementadas com as que ele contou a Mayte. Mesmo 

nas memórias mais pessoais da infância dela, Prince aparece por vezes, numa influ-

ência tão forte que se tornou retroativa. Assim, por exemplo, mesmo quando 

Mayte fala da origem do seu próprio nome, aparece já um vislumbre da personali-

dade de Prince, do seu génio, ou das suas pequenas vicissitudes, como na 

recordação do artista a perguntar-lhe se “não seria fixe” que ela mudasse o nome 

para Arabia; ou, da mesma forma, quando ela conta a sua entrada no mundo da 
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“dança do ventre”, isso é já visto à luz do seu trabalho com Prince, daquilo que a 

levaria até ele. No entanto, a maior parte destas páginas iniciais remete-se apenas às 

memórias dela, ainda assim interessantes. 

Como a de Prince, a infância de Mayte foi bastante difícil, numa família disfun-

cional (além disso, Mayte foi abusada sexualmente por um conhecido da família), 

sendo a dança a única coisa que iluminava o seu terrível dia-a-dia. Antes dos 10 

anos já Mayte tinha participado num programa de televisão e chamado a atenção 

pela curiosidade natural por uma miúda tão pequena que já praticava tão bem a 

dança do ventre. É por esta altura que vê o filme Purple Rain e fica fascinada por 

Prince. 

Mais tarde, por volta dos seus 16 anos, Mayte conhece Prince na Alemanha, 

semanas depois de o ter visto em concerto pela primeira vez, em Espanha, numa 

experiência descrita de forma poderosa. O contacto estabeleceu-se quando Mayte e 

a mãe conseguem que uma cassete com um vídeo da miúda a dançar chegue a 

Prince, que prontamente a vê, interessando-se pela sua dança. A partir daqui come-

çam vários encontros, onde Mayte vislumbra, e nós com ela, a vida luxuosa de 

Prince, com a sua bem oleada máquina de apoio, assim como a sua personalidade 

atenciosa, curiosa e irresistível. Depois, separados em países diferentes, passam 

para as cartas e telefonemas. Por fim, Prince convida-a para a sua icónica mansão 

no Minnesota, onde acabaria por passar vários anos, até à separação. Esta seria a 

sua primeira, de várias, estadias na casa nos tempos que se seguiram, quando ela 

voltava principalmente para participar em videoclipes como bailarina. Entretanto, é 

convidada a ficar sempre por perto, mas num apartamento próprio, até que final-

mente se torna oficialmente membro da banda de Prince e o começa a acompanhar 

nas tours. É nesta altura que a mudança na relação deles começa a acontecer, apro-

ximando-se ambos mutuamente, aos poucos, num flirt romântico. 

Em fevereiro de 1993, começam oficialmente a namorar. Apesar de alguns 

constrangimentos naturais à união de uma estrela de rock – com a experiência de 

incontáveis mulheres antes dela – com uma rapariga virgem de 20 anos que tinha 

agora o seu primeiro namorado “a sério”, o namoro corre bem. O livro continua 

então com as memórias dessa relação – que, no fim de contas, mesmo não sendo 

um conto de fadas, foi feliz –, sempre no meio de tours e gravações, picos criativos 

e reinvenções criativas – incluindo a infame mudança de nome de Prince para o 

famoso símbolo que adotou como denominação. Essas memórias acompanham o 

pedido de casamento e a cerimónia, a lua-de-mel, a gravidez, todos esses momen-

tos centrais nas suas vidas. A narração do período da gravidez de risco e dos sete 

dias em que vive Amiir, o filho de Prince e Mayte nascido com graves deformações 

congénitas causadas por uma síndrome genético, são particularmente tocantes. 

Depois desse ponto de viragem, a relação entre eles vai-se deteriorando, até ao 

divórcio. Mayte continua a sua vida, mas nunca esquece Prince. Adota Gia, a crian-

ça que realmente é “the most beautiful girl in the world”. O tempo vai passando e 

o contato entre ambos torna-se raro, e, nos últimos tempos do músico, inexistente, 

pelo que são escassos os detalhes sobre a sua morte, constituídos apenas pelos 

rumores de pessoas próximas aos dois. 

Mayte conheceu Prince como poucas pessoas, e este livro dá, assim, uma das 

mais íntimas imagens de Prince possíveis, embora se note que muita coisa ficou 

por contar e faltem, claro, as respostas para os seus últimos dias. O que o livro 
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mostra é um retrato de um génio num dos seus períodos mais criativos e “existen-

cialistas”, nos anos 90, uma época pautada pela influência de Mayte, que o artista 

via como sua musa. Da mesma forma, também Prince influenciou indelevelmente a 

vida dela, mesmo depois de se separarem, e até depois da sua morte. 

Desde o misticismo que ambos partilhavam, até às cartas do artista para ela, 

polvilhadas com a ortografia convoluta de Prince e os seus símbolos, The Most 

Beautiful conta uma história que só Mayte poderia contar, como diz a própria, e 

conta-a de forma sentida e honesta, prestando tributo ao génio atribulado de Prin-

ce e levantando um pouco o véu sobre a essência, para lá das canções, de um dos 

maiores artistas musicais das últimas décadas. 

 

Como é visível neste exemplo, o facto da sinopse não se restringir ao resumo do livro, 

mas conter já uma primeira caracterização crítica da obra como um todo, contribui para que o 

editor tenha uma visão mais abrangente do teor, tom e motivos do livro, mesmo sem o ler, e 

não apenas da história narrada. Num relato verídico, como é o caso deste título em particular, 

essa visão é especialmente importante, uma vez que se trata de uma perspetiva muito específi-

ca de alguém sobre acontecimentos supostamente reais. 

No entanto, o grosso da crítica das propostas editoriais é feito na análise SWOT da 

obra, que se segue à sinopse. As características deste tipo de análise SWOT não diferem 

significativamente daquilo que já expus anteriormente: neste caso, apresentam-se de forma não 

exaustiva e acessível as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da obra em questão, para 

facilitar a tomada de decisão ao editor. As forças e fraquezas referem-se ao conteúdo do livro 

em si mesmo, enquanto as oportunidades e ameaças advêm do exterior, ou seja, do que de 

mais óbvio se pode esperar da receção do livro pelos leitores portugueses. Neste último caso, 

na impossibilidade de se saber de antemão essa receção, recorre-se frequentemente ao con-

fronto com a aceitação de outros livros enquadrados nos mesmos géneros literários e com o 

mesmo público-alvo, mas também se consideram questões laterais, como os possíveis prémios 

recebidos pelo autor ou a circunstância de os temas do livro estarem na agenda mediática.29 

Leia-se, como exemplo, a minha análise SWOT de The Most Beautiful: 

 

Forças: 

• História interessante e verídica; 

• De fácil leitura e com uma escrita simples e direta; 

• A perspetiva íntima que fornece do Prince; 

• O tom sensível e franco da narração; 

                                                 
29 Isto é especialmente importante no caso da edição literária da DEL-P, tendencialmente comercial e de 

massas. Assim, uma boa forma de publicar livros mais literários com maior potencial de sucesso é apostar 
em títulos premiados, de temas atuais, ou de autores consagrados, por exemplo. 
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• A parte do nascimento e morte de Amiir, que é especialmente tocante; 

• O equilíbrio entre a autobiografia da autora, relativamente interessante por si 

só, e as memórias que esta guarda de Prince. 

 

 

Fraqueza: 

• As primeiras 50 páginas podem não ser suficientemente atrativas para manter 

o interesse do público-alvo; 

• Podia aprofundar mais o retrato de Prince (embora correndo de parecer abu-

sivo ou sensacionalista). 

 

Oportunidades:  

 • Muito apelativo para os fãs de Prince;  

• A popularidade de Prince e a sua morte ainda recente; 

• Temas atraentes e acessíveis; 

• Potencialmente interessante para um público mais vasto (embora difícil de 

comunicar). 

 

Ameaças: 

• Embora de interesse geral, deve ser difícil comunicar o livro a quem não tenha 

interesse (ou não conheça) o músico; 

• A maior distância que os leitores portugueses terão da vida de Prince, que 

dificultará o reconhecimento da autora como uma das ex-mulheres do artista.  

 

A ficha de análise contém ainda uma parte de observações, que muitas vezes é usada 

para dar mais informações sobre a obra, como a sinopse publicitária do editor; notícias ou 

críticas na imprensa sobre o livro, no caso de existirem e serem relevantes; dados (incluindo a 

performance de vendas) de livros anteriores do mesmo autor, do mesmo género literário, ou 

que atestem o seu sucesso no estrangeiro30, se assim for; e até a capa original, nomeadamente 

quando esta é apelativa. Em relação à proposta editorial que venho utilizando como exemplo, 

além de várias outras observações e conteúdos, como artigos de imprensa, sinopse do editor e 

capa, referi também que o livro «[foi] publicado em abril de 2017, duas semanas antes do 

primeiro aniversário da morte de Prince», porque também em Portugal se poderia seguir a 

efeméride (no segundo aniversário, por exemplo). 

                                                 
30 Em relação ao livro A través de mis pequeños ojos, por exemplo, considerei relevante comunicar o 

sucesso inesperado e retumbante que o livro estava a ter no mercado espanhol, dizendo que: «Publicado 
em dezembro de 2016, foram impressas três edições em duas semanas, num total de 20.000 cópias 
vendidas. O livro encontra-se em 8.º lugar na lista de bestsellers de ficção (a 22 de dezembro)». O próprio 
percurso do livro é interessante, uma vez que começou com uma edição de autor, mas, depois da receção 
pelos leitores iniciais, suscitou o interesse de uma editora (Duomo Ediciones) para publicação no circuito de 
distribuição normal. 
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A ficha da análise de proposta de edição culmina no campo da Apreciação Final, onde o 

leitor dá a sua opinião sucinta, resumida e final sobre a adequação do livro ao catálogo da 

DEL-P e, no fundo, sobre se o livro tem ou não as características certas para ser publicado. 

No caso da análise ao The Most Beautiful, disse o seguinte: 

 

Honestas e privilegiadas, reveladoras mas sem resvalarem para o sensacionalismo, 

estas memórias dão um vislumbre único e muito interessante da vida e personali-

dade de Prince, sendo por isso um documento irresistível para os seus fãs. 

 

Cabendo ao leitor apenas uma opinião informada mas neutra em relação às propostas, 

ainda assim fica subentendido o aconselhamento condicional da publicação da obra. O senão 

é precisamente o público-alvo não ser muito alargado – os fãs do músico, neste caso – e o 

alcance limitado que o livro poderia ter nesse segmento. 

Por ser sempre incentivado pelos coordenadores editoriais que me pediram análises 

deste tipo, ao longo do estágio, a não me coibir de ser assertivo nas avaliações finais, cheguei a 

desaconselhar explicitamente a publicação de alguns manuscritos (que não nomearei, natural-

mente). Esse desaconselhamento tornar-se-ia evidente, de qualquer modo, a partir das 

considerações feitas ao longo do documento31.  

Por outro lado, para além das quatro análises a manuscritos de autores portugueses 

que resultaram em publicação na Coolbooks (de que falarei no capítulo específico), por duas 

ocasiões a minha opinião positiva em relação a livros estrangeiros foi fundamental para a 

decisão de os publicar. Foi o caso do A través de mis pequeños ojos32, de Emilio Ortiz, e do Final 

Girls, de Riley Sager. Como nos dois casos surgiu a necessidade de dar uma resposta urgente 

ao agente respetivo de cada proposta, e não havendo disponibilidade das coordenadoras 

editoriais, naquele momento, para lerem os livros, fiquei eu com a responsabilidade de os 

analisar e comunicar, depois, o resumo e a opinião. Muito me agrada ter contribuído, ainda 

que modestamente, para que se decidisse fazer uma oferta de aquisição dos direitos de publi-

cação para os dois livros. A través de mis pequeños ojos será publicado até ao fim de 2017 (data 

prevista), com o título Através dos meus pequenos olhos. 

                                                 
31 De resto, no caso particular dos manuscritos, sempre ciente de que a maior parte daquilo que se escreve 

não tem qualidade para ser publicado, não senti qualquer resistência em ser exigente com as obras que li e 
apreciar negativamente muitas delas. 
32 A minha avaliação final: «Os temas atraentes e a perspetiva original tornam este livro irresistível e 

bastante aconselhável». 
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Assim, depois de se considerar a viabilidade económica do projeto e se decidir prosse-

guir com uma proposta editorial (decisão final que recai na Dr.ª Cláudia Gomes e no Eng. 

Vasco Teixeira), o próximo passo é fazer a oferta pelos direitos, como acabei de referir, ou, no 

caso de se tratar de um autor português, celebrar um contrato de edição. É habitual que os 

agentes promovam um leilão silencioso pelos direitos dos livros (cada parte desconhece os 

valores oferecidos por concorrentes) ou, pelo menos, várias rondas de ofertas (negoceia-se, 

principalmente, o valor do adiantamento), em processos que diferem consoante o modo de 

atuação das diferentes agências. Caso seja a DEL-P a conseguir os direitos, segue-se a celebra-

ção de um contrato de transação de direitos com os detentores originais, contratos esses que, 

juntamente com os contratos de edição, serão o principal tema do subcapítulo seguinte. 

 

 

4.2.3. Direitos de autor, contratos e lei do preço fixo 

 

Na reunião que tive com a Dr.ª Cláudia Gomes no dia 21 de dezembro de 2016, maio-

ritariamente sobre os temas deste subcapítulo, analisaram-se os dois tipos gerais de contratos 

da DEL-P33: o contrato de edição, que é celebrado entre a Porto Editora e os autores de língua 

portuguesa publicados pela Divisão (para as edições originais, portanto), e que são regulados 

pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos (CDADC)34; e os contratos de compra e 

venda de direitos de publicação, normalmente contratos internacionais celebrados com 

entidades estrangeiras, nos quais há mais liberdade contratual. 

Tendo acedido a exemplos dos dois tipos (que manterei, naturalmente, confidenciais), 

passarei a descrever (no contexto da DEL-P) os principais pontos a ter em conta nestes 

contratos, auxiliado pelo que aprendi na cadeira de Propriedade Industrial e Direitos de Autor. 

Os contratos internacionais de compra de direitos de publicação são válidos apenas 

para as línguas e países expressamente referidos – habitualmente, nos contratos celebrados 

pela DEL-P, para a publicação em exclusivo da obra (em papel e ebook) em língua portuguesa, 

em Portugal e restantes países de língua oficial portuguesa, com exceção do Brasil (cujo 

enorme mercado motiva a negociação em separado com editoras desse país). Além disso, os 

contratos costumam também admitir a publicação em língua portuguesa para todo o mundo, 

                                                 
33 Existem minutas destes contratos para acelerar o processo, bastando preenchê-las e fazer as alterações 

necessárias em cada caso. 
34 Disponível, por exemplo, em 

https://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf 
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mas não em exclusivo (e com a exceção expressa do Brasil). Os principais pontos destes 

acordos são os valores a pagar e a duração do contrato (normalmente entre os 5 e os 7 anos) – 

enquanto o contrato estiver em vigor, podem ser feitas sucessivas novas tiragens da obra, 

pagando-se sempre a percentagem acordada. Quanto aos valores, é quase sempre oferecido 

um adiantamento de direitos (que podem chegar aos milhares de euros) – com o consequente 

risco que isso acarreta, uma vez que não pode ser devolvido se as vendas não corresponderem 

a essas expectativas mínimas – e é negociado um escalonamento da percentagem a pagar sobre 

o preço de capa (pode ser, por exemplo, 8% até aos 5000 exemplares, 9% até aos 8000, e 10% 

a partir dos 8000)35. Além disto, os contratos ocupam-se com pormenores, nomeadamente 

com pequenas exigências para a publicação em língua portuguesa, como a obrigatoriedade de 

se fazer referência ao título original e às informações de copyright. 

Já o contrato de edição é um acordo legal celebrado entre o autor e o editor, no qual o 

autor autoriza a reprodução e posterior venda da sua obra, e o editor se compromete a efetuá-

la. O contrato de edição aplica-se a obras que se destinam a publicação, ou seja, que se desti-

nam a divulgação junto do público, e, assim, um contrato em que só se pretenda reproduzir os 

exemplares para consulta própria ou para um grupo restrito de pessoas (distribuir só pelos 

amigos, por exemplo) não pode ser considerado um contrato de edição. Em suma, estes 

contratos implicam sempre uma atividade comercial, também não sendo por isso apropriados 

a tiragens destinadas à distribuição gratuita (embora possam incluir uma percentagem de livros 

com esse destino). 

Por outro lado, o contrato de edição pressupõe sempre um risco comercial para o edi-

tor, pelo que a publicação paga pelo autor, como se faz na Chiado Editora e outras vanity 

presses36 semelhantes, não é um contrato de edição, mesmo que inclua as três atividades típicas 

do editor (reprodução, distribuição, e venda da obra), como previsto no artigo 84.º do 

CDADC. Nesse artigo, fica assim definido que um contrato de edição não se aplica a uma 

simples prestação de serviços editoriais (alíneas b e c), onde o autor paga a edição e a os riscos 

de comercialização (não se aplica sequer à exploração conjunta pelo editor e pelo autor da 

edição, através da divisão de custos, lucros e prejuízos). Como esses negócios de meros 

“serviços editoriais” não se regem pelos contratos de edição, nem sequer se pode afirmar 

legalmente, no limite, que são editoras, como normalmente se publicitam. 

                                                 
35 No caso dos ebooks utilizam-se percentagens superiores, mas apenas sobre as receitas líquidas das 

vendas (sem IVA, descontos e comissões). 
36 Termo anglosaxónico habitual para este tipo de editoras que significa, literalmente, “impressores de 

vaidade” (cf. Mendes, 2016: 193-196). 
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Ainda que o contrato de edição se presuma oneroso (art. 91.º), ou seja, pressupõe que 

haja sempre uma retribuição ao autor, existe liberdade contratual nessa questão, uma vez que o 

contrato de edição pode até prever que o editor nada pague ao autor (desde que não cobre), 

nomeadamente em casos em que a edição comporte grandes riscos comerciais – a lei presume 

que o autor irá ser remunerado, mas não obriga a que assim seja, já que isso não vai contra o 

princípio de o risco comercial ser sempre do editor. No caso da DEL-P, os contratos pressu-

põem sempre remuneração aos autores. 

 No caso de o contrato de edição não prever qualquer cláusula sobre a remuneração 

(mesmo que esta não exista, isso tem de estar definido no contrato), o autor tem direito a 25% 

do preço de capa de cada exemplar vendido (art. 91.º, 3), pelo que é importante que a percen-

tagem fique definida, e a DEL-P fá-lo sempre (é um dos pontos fundamentais da negociação 

dos contratos, aliás). O artigo 91.º define ainda as diversas modalidades de retribuição: uma 

retribuição fixa; uma percentagem pela venda de cada exemplar; a oferta de um determinado 

número de exemplares; ou qualquer combinação destas modalidades. No caso de percenta-

gem, o cálculo da retribuição tomará em conta os aumentos ou reduções do preço. No 

entanto, o editor só pode reduzir o preço do livro com o acordo do autor – mesmo que essa 

redução seja para promover o aumento das vendas –, a menos que lhe pague de acordo com o 

valor definido inicialmente, ou no caso da exceção consagrada no artigo 99.º: a venda de 

exemplares a preço de saldo ou a peso. O preço de comercialização do livro deverá estar 

contemplado no contrato de edição (art. 86.º, 1), no entanto, e embora os contratos da DEL-P 

definam sempre a percentagem de retribuição ao autor e, muitas vezes, contemplem adianta-

mentos de direitos, fica apenas definido nos contratos celebrados pela Divisão o preço 

mínimo que o livro terá, uma vez que a decisão final quanto ao preço será tomada posterior-

mente, de acordo com os custos da obra e da estratégia comercial que se pretende seguir, por 

exemplo. Não há motivo para considerar que estas disposições do CDADC não são supleti-

vas, ou seja, que não possam ser dispostas livremente nos contratos, por acordo entre as 

partes. 

A lei tende a proteger o autor, considerando, por exemplo, que se o contrato não for 

reduzido a escrito, as consequências só podem ser invocadas pelo autor e não pelo editor (art. 

87.º). De uma forma geral, esta proteção do autor é visível ao longo de todo o código. 

O contrato de edição deve também mencionar o número de edições que abrange, o 

número de exemplares de cada edição e o preço de venda ao público de cada exemplar (art. 

86.º, 1). No caso de o contrato nada dizer a este respeito, o CDADC autoriza o editor a fazer 
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apenas uma edição (art. 86.º, 2), mesmo se a obra esgotar rapidamente por ter tido muito 

sucesso, excedendo as expectativas. A noção de “tiragens” não existe juridicamente – a edição 

contempla sempre um determinado número de exemplares. Tal como em relação ao preço dos 

exemplares, também estas informações não costumam constar dos contratos da DEL-P, 

considerando-se o contrato válido para as sucessivas tiragens que o mercado procurar até à 

data de caducidade (o que torna esse ponto do contrato mais relevante). No entanto, este 

modus operandi respeita a obrigatoriedade de o editor efetuar mais edições, se estiverem conven-

cionadas no contrato, seguindo, em caso de dúvida, as condições estipuladas para a primeira 

edição (art. 105.º, 1)37. Além disso, o editor deve assegurar que nunca faltam exemplares no 

mercado, sob pena de ter de indemnizar o autor por perdas e danos (art. 105.º, 4). Este dever 

de o editor prosseguir com as sucessivas edições contratualizadas tem como exceção os casos 

de força maior, não se considerando como tal a falta de meios financeiros ou o aumento dos 

custos. Uma obra que ficou desatualizada, por exemplo, como um manual escolar cujo pro-

grama foi alterado pelo Ministério da Educação, pode deixar de ser produzida, assim como 

uma obra que não é vendida em termos regulares, como o esperado, por ter uma má resposta 

do mercado.  

No caso de omissão do número de exemplares o editor pode ser forçado a produzir 

pelo menos 2000 exemplares (art. 86.º, 3). O editor é obrigado a produzir o número de exem-

plares convencionado, podendo ser coagido a completar a edição, em caso de um número 

inferior, ou até a ter de pagar a produção dos exemplares que restarem a outrem, caso o autor 

exerça o seu direito de contratar com um terceiro essa produção restante (art. 86.º, 4)38. No 

entanto, os contratos da DEL-P apenas incluem o número mínimo de exemplares a produzir 

(e a remuneração devida para cada quantidade de vendas, no caso de existir progressão). 

No caso em que a retribuição devida ao autor se faça na modalidade de uma percenta-

gem sobre o preço de venda do livro, os pagamentos ao autor devem ser feitos de 6 em 6 

meses, acompanhando o mapa da situação de vendas e devoluções. Assim, a prestação de 

                                                 
37 Antes de empreender uma nova edição, o editor deve dar a possibilidade ao autor de intervir na obra 

para pequenas correções ou melhoramentos que não a modifiquem substancialmente (art. 105.º, 2). 
38 Por outro lado, se o editor produzir exemplares a mais, o autor pode requerer a apreensão judicial desses 

exemplares, perdendo o editor esse custo (art. 86.º, 5). No caso de o editor já os ter vendido, o autor tem 
direito a uma indemnização. 
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contas deve também ser semestral39, como definido no artigo 96.º (com referência a 30 de 

Junho e 31 de Dezembro), ou de acordo com o prazo convencionado40. 

O contrato de edição pode ter por objeto uma ou mais obras, existentes ou futuras, 

inéditas ou publicadas (art. 85.º). Assim, um editor pode celebrar um contrato de edição com 

um autor relativamente a uma obra que ainda não existe. Isto é útil porque o autor pode ter 

interesse em trabalhar numa obra que sabe que vai ser publicada, por exemplo, e o editor pode 

assegurar à partida a edição de um trabalho interessante. O autor fica obrigado a completar e a 

entregar a obra para ser publicada num prazo que deve ser estipulado no contrato, fixando a 

lei um prazo máximo de 10 anos (art. 48.º). Além disso, a lei não permite que o contrato não 

tenha um prazo limitado (art. 48.º), podendo o editor, nesse caso, requerer a fixação judicial de 

um prazo para a entrega da obra (art. 104.º, 2). Como a qualidade de uma obra futura é uma 

circunstância incerta, com possíveis danos para o editor, a lei permite que os prazos fixados no 

contrato sejam alterados pelo autor, desde que existam motivos suficientes e justificados. 

O contrato de edição presume-se exclusivo, ou seja, salvo indicação em contrário, o 

autor não pode celebrar outro contrato de edição para a mesma obra com outro editor 

enquanto o prazo estipulado não tiver decorrido ou a edição contratada não estiver esgotada 

(depois de qualquer um destes momentos, pode). Esta exclusividade é implícita, mesmo que 

não esteja no contrato – só o contrário deve estar estabelecido. No entanto, esta exclusividade 

prevista no n.º 3 do artigo 88.º refere-se apenas a edições na mesma língua, em Portugal ou no 

estrangeiro, pelo que uma tradução da obra pode ser contratualizada ao mesmo tempo. Além 

disso, o CDADC prevê também, no artigo 103.º, uma exceção para a edição das obras com-

pletas, ou o chamado direito de coleção. Assim, um autor que contratou com um ou mais 

editores a edição de cada uma das suas obras, pode contratar a edição completa ou conjunta 

dessas obras com qualquer editor41.  

O contrato de edição é considerado intuito personae, ou seja, não implica a transmissão 

dos direitos de autor sobre a obra sem o consentimento do autor (art. 100.º), mas apenas do 

direito de reprodução e comercialização, e apenas sob os precisos termos do contrato (art. 

88.º). Assim, um contrato que preveja a edição da obra em suporte de papel, com um determi-

nado número de edições e exemplares, impede liminarmente a produção da obra em qualquer 

                                                 
39 O autor tem direito a ser informado sobre a evolução das vendas e, até, a poder verificar as contas do 

editor. 
40 Todas estas condições podem ser estipuladas de forma diversa no contrato (inclusive em relação aos 

prazos), uma vez que neste ponto a lei confere liberdade contratual. 
41 A lei prevê, no entanto, que o exercício deste direito não deve afetar as vantagens asseguradas pelos 

contratos anteriores aos editores respetivos. 
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outro formato, como por exemplo em ebook, sem a autorização do autor (através de um novo 

contrato). No entanto, os contratos negociados pela DEL-P já incluem, regra geral, a negocia-

ção conjunta desses direitos. Em suma, o contrato de edição apenas autoriza o editor a 

reproduzir a obra tal como ela é entregue pelo autor, salvo a revisão de texto habitual (o editor 

é obrigado a facultar ao autor algumas provas, especificadas no artigo 94.º, e a cumprir os 

prazos para a sua remessa).42 O artigo 90.º especifica obrigações gerais para o editor, que se 

prendem com a reprodução da obra com os cuidados necessários e segundo as condições 

convencionadas, e a fomentar com zelo e diligência a colocação da obra no mercado (art. 90.º, 

1). Não havendo convenção em contrário, o editor deve iniciar a reprodução da obra no prazo 

de 6 meses a contar da entrega do original pelo autor, e a concluí-la no prazo de 12 meses, 

exceto em casos de força maior, em que a lei dá mais um semestre (art. 90.º, 2). Se a obra for 

sobre um assunto muito atual, o editor será obrigado a iniciar imediatamente a sua reprodu-

ção, para que não se perca o interesse ou a oportunidade pela demora, evitando esses possíveis 

prejuízos. 

Resumindo, o contrato de edição só permite ao editor atuar dentro dos termos preci-

sos desse mesmo contrato, e nada mais, não lhe conferindo qualquer direito adicional. No 

entanto, as partes têm uma grande margem para contratualizarem de acordo com as suas 

vontades, desde que respeitem as normas imperativas do CDADC. Como vimos ao longo 

deste subcapítulo, os contratos da DEL-P43 utilizam essa margem de liberdade negocial e 

tentam ser completos, protegendo ambas as partes. O CDADC prevê que se defina no contra-

to de edição o número de exemplares a produzir e o seu preço de venda ao público, por 

exemplo, mas é impraticável definir esses números com tanta antecedência, uma vez que essas 

opções estão fortemente dependentes da estratégia comercial, acompanhando as sempre 

voláteis tendências do mercado. 

                                                 
42 Se uma editora celebrou o contrato de edição com o autor e entregou as provas e, entretanto, o acordo 

ortográfico entrou em vigor, a editora pode atualizar a ortografia sem que tal seja considerado uma 
alteração da obra passível de carecer de autorização do autor (art. 93.º). No entanto, o artigo 93.º, sobre 
esse assunto, prevê que o autor exerça a opção ortográfica de caráter estético de não seguir a nova grafia, 
pelo que o editor tem de estar atento a esta questão e à vontade do autor. 
A restituição das provas pelo autor deve ser feita dentro do prazo determinado pelo artigo 94.º que, em 
condições normais, é de 20 dias para as provas e 5 para o projeto de capa. O autor tem o direito de introdu-
zir correções de tipografia e a corrigir, modificar ou fazer aditamentos ao texto (art. 94.º, 1 e 5) cujos custos 
serão suportados pelo editor, salvo convenção em contrário ou caso esse custo não exceda em mais de 5% 
do preço da composição, ou seja, da edição. 
43 Não há razões para crer que a generalidade das editoras, nomeadamente as de cariz mais comercial, não 

sigam também, em menor ou maior grau, as práticas que aqui referi para o caso da DEL-P. 
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 Além do CDADC, a lei do preço fixo é também importante para a atividade quotidia-

na da DEL-P, principalmente na vertente da gestão. O Decreto-Lei n.º 196/2015, relativo ao 

preço fixo, refere que, em linhas gerais, os livros não podem ser vendidos com um desconto 

superior a 10% do preço de venda ao público estipulado durante os 18 meses subsequentes à 

sua publicação. Surgiu em 1996 e foi importante para proteger a diversidade e pluralidade no 

mercado livreiro, travando, por exemplo, a asfixia das livrarias independentes pela concorrên-

cia dos hipermercados, que teriam mais poder para negociar descontos (cf. Beja, 2012: 90-99). 

Desde a sua revisão de setembro de 2015, a lei prevê menos exceções, mantendo no 

entanto um total de 25 dias num ano (referentes a ocasiões “especiais”, como as feiras do 

livro) em que se podem praticar descontos de até 20%. 

Segundo as opiniões compiladas no estudo da APEL Comércio livreiro em Portugal: Estado 

da arte na segunda década do século XXI (Neves et al., 2014), do ponto de vista do editor, a regula-

mentação existente sobre o preço fixo do livro é considerada favorável, pois impede uma 

guerra de preços. O próprio leitor começaria a exigir mais descontos e a pressão chegaria ao 

editor, que seria então pressionado pelo distribuidor a conceder um maior desconto de forne-

cimento. Para além disso, há quem defenda que a lei permite a subsidiarização cruzada, 

podendo os editores utilizar os lucros gerados nos best-sellers para subsidiar as edições mais 

arriscadas, o que, de certa forma, se aplica ao Grupo Porto Editora. 

Ainda segundo o estudo da APEL, do ponto de vista do livreiro, a regulamentação 

existente sobre o preço fixo do livro é importante e necessária para que as livrarias indepen-

dentes resistam à concorrência dos grandes grupos económicos e, em consequência disso, 

consigam assegurar a diversidade e qualidade cultural na oferta. No entanto, concordam que 

esta regulamentação carece ainda de uma fiscalização apropriada, que, para muitos, parece 

ainda insuficiente, mesmo depois da atualização de setembro de 2015, que acabou com as 

formas habituais com que certos players (nomeadamente as grandes cadeias) contornavam a lei, 

com promoções do tipo “pague 2 leve 3” ou os descontos em cartão. Ainda assim, continuam 

a prever-se exceções, com uma extensão temporal definida, para iniciativas de natureza 

comercial (mercados do livro) ou cultural (feiras do livro), que os livreiros tendem a considerar 

como concorrência desleal. Alguns livreiros consideram ainda que a margem de desconto em 

novidades concedida pela lei (10%) é elevada face às suas margens, e há até quem encare o 

próprio facto de um editor conceder descontos distintos para diferentes clientes como uma 

violação da lei do preço fixo. 
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Para a prática quotidiana da DEL-P, a lei do preço fixo é pouco relevante, balizando 

apenas algumas decisões de caráter comercial e estratégico, como a preparação de novas 

tiragens para suprir a procura renovada por maiores descontos, uma vez terminados os 18 

meses, ou a opção entre efetuar uma nova edição de um título, sujeitando-o de novo ao 

período legal, ou simplesmente uma nova tiragem. 

 

 

4.2.4. Tradução (e revisão da tradução)  

 

 É nesta fase do processo, depois dos contratos assinados, que começa a gestão do 

projeto editorial. O coordenador terá de definir o calendário das tarefas e as pessoas a quem as 

atribuirá, tendo em conta a data em que se espera publicar o livro e os fundos disponíveis para 

o projeto44. Se a obra for escrita em português, o processo começa já na revisão de texto, mas 

no caso de uma obra em língua estrangeira é necessário encontrar um tradutor apropriado ao 

tipo de texto. Na DEL-P, cada coordenador editorial procura o melhor tradutor para cada 

projeto dentro da bolsa de profissionais com quem a Divisão costuma trabalhar. Normalmen-

te, em vez de ser atribuído um prazo máximo para a tradução, agendam-se entregas parciais de 

tranches do texto traduzido – para controlar melhor o avançar do processo, por um lado, mas 

também para se poder ir avaliando o trabalho do tradutor, orientando-o desde o início, ou até 

para ir adiantando as tarefas de revisão. 

 Francisco Vale, o diretor editorial da Relógio d’Água, editora pródiga na publicação de 

traduções de clássicos da literatura, considera que encontrar «um tradutor que tenha, para usar 

a expressão de Umberto Eco, uma “apaixonada cumplicidade” com o livro que traduz é quase 

tão importante como descobrir um novo autor. E mais raro [...]» (Vale, 2009: 54). E isto 

porque a tradução é, segundo Octavio Paz, «a arte da analogia, a arte das correspondências» 

(apud Vale, 2009: 55), sendo essencial que, na passagem do texto da língua de partida para a 

língua de chegada, se mantenha a voz literária do autor, sem desvios e alterações de sentido. Por 

vezes, as coisas têm de ser ditas de outra forma para que se mantenha a ideia original, como 

no exemplo que Francisco Vale fornece, ao falar das expressões idiomáticas tomadas à letra, 

quando «alguém desastrado (all fingers and thumbs) surge inesperadamente como tendo “dedos e 

polegares”» (Vale, 2009: 54), o que trai a imagem original. 

                                                 
44 Normalmente o calendário é definido de forma estratégica e em articulação com o marketing, a comuni-

cação e os responsáveis comerciais, como veremos. 



 

56 
 

Mas se isto parece óbvio para a desafiante tradução literária, também é claro que 

outras tipologias de texto carecem de uma tradução mais objetiva – mas não necessariamente 

mais simples, uma vez que por vezes a necessidade de rigor é absoluta. Assim, o primeiro fator 

a ter em conta é esse: encontrar um tradutor que se sinta à vontade com o tipo de texto, ou 

que domine os assuntos abordados45 (nomeadamente no caso de livros técnicos ou de não-

ficção), uma vez que toda a experiência e bagagem cultural do tradutor influenciarão o resulta-

do final (cf. Venuti, 2008: 1-3). 

O domínio das línguas a trabalhar pelo tradutor e o orçamento disponível para a tra-

dução são os outros fatores essenciais na escolha do profissional, e encontram-se os dois 

interligados, uma vez que, além de um tradutor mais experiente ser naturalmente mais caro, a 

quantidade de oferta de tradutores varia bastante consoante a língua. Francisco Vale refere 

que, em 2009, o tradutor «recebe, por página, de 8€ (casos do inglês, castelhano, italiano ou 

francês) a 12€ (russo e alemão)» (Vale, 2009: 58). Estes valores não conheceram grandes 

alterações. Nos casos em que a língua original tem menos tradutores disponíveis, é frequente 

decidir-se pela tradução a partir do inglês, francês ou espanhol. 

Num artigo de imprensa sobre tradução literária, de 2017, o tradutor João Reis queixa-

se que «se a tradução está bem, os louros vão para o autor, se alguma coisa está mal, a culpa é 

do tradutor. E às vezes é mesmo, porque há más traduções no mercado, mas nem sempre, até 

porque muitas vezes a última versão do livro não é a nossa.» (apud Teixeira, 2017: 36). Na 

verdade, as editoras procedem muitas vezes a revisões dos textos recebidos dos tradutores, o 

que poderá trazer ou não benefícios, consoante os casos, em termos de qualidade de tradução. 

Na DEL-P, a tarefa de revisão da tradução é normalmente assumida pelo coordenador edito-

rial, podendo, contudo, ser realizada por terceiros.  

Ao longo do estágio realizei três revisões de tradução, duas a partir do inglês e uma do 

castelhano, à medida que as tranches do texto já traduzido iam sendo entregues, aos seguintes 

livros: 

● A hope more powerful than the sea / Uma esperança mais forte do que o mar, de Melissa 

Fleming; 

● The Wonder / O Prodígio, de Emma Donoghue; 

                                                 
45 Dada a predominância de tradutores com formação em Línguas e Literaturas que, naturalmente, não 

dominam as áreas científicas dos livros que possam estar a traduzir, e embora devam consultar especialis-
tas e investigar os assuntos sempre que surjam dúvidas, deve-se ponderar a necessidade de uma revisão 
científica ao texto. 
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● Soles Negros / Céus Negros, de Ignacio del Valle. 

 Nestas revisões, que requeriam um confronto sistemático do texto original e do 

traduzido, usei todos os recursos e técnicas de revisão que abordarei no próximo capítulo, 

efetuando já algumas correções de gralhas e erros relevados da leitura. No entanto, o maior 

foco esteve (tal como tem de estar) em questões de equivalência e adequação ao contexto de 

chegada; erros e lapsos de tradução; coerência semântica, sintática, temática, pragmática, 

estilística, genérica; e deteção de falsos amigos, ambiguidades e paronímias. 

 O trabalho quotidiano de edição requer algumas tarefas ocasionais de tradução – 

pequenos textos que não necessitam de tradução profissional. Tive ocasião de experimentar 

isso mesmo em algumas situações, como a tradução das sinopses de contracapa de dois livros 

da coleção Canja de galinha para a alma: Mensagens do Céu e Guiado por um anjo. 

 No primeiro caso, a sinopse original era a seguinte: 

 

When our loved ones leave the world, our connection with them does not end. 

Their physical presence may be gone, but not their spirit. They send us signs from 

beyond, come to us in dreams, or deliver messages to us in a variety of surprising 

and heartwarming ways. 

You’ll find comfort and inspiration in these miraculous true accounts by ordinary 

people who have had extraordinary experiences. Read about answered prayers, 

divine messengers, guardian angels, premonitions and inexplicable coincidences. 

This collection will comfort and inspire anyone who has lost a loved one. It will 

deepen your faith, revive your hope, and open your eyes to the miracles around 

you. 

 

 A coordenadora editorial do projeto, Mónica Magalhães, indicou que pretendia uma 

sinopse um pouco mais curta e, se possível, menos sensacionalista, pelo que procedi a algumas 

adaptações: 

 

Quando as pessoas que amamos deixam este mundo, a ligação que temos com eles 

não termina. Pode ter acabado a sua presença física, mas não o seu espírito. Eles 

enviam-nos sinais do além, aparecem-nos em sonhos ou mandam-nos mensagens 

das formas mais inesperadas e comoventes. 

Estas histórias verdadeiras de milagres, contadas por pessoas comuns que passaram 

por experiências incomuns, trazem conforto e inspiração a todos aqueles que per-

deram alguém querido. 
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Ao ler sobre preces atendidas, mensageiros divinos, anjos da guarda, premonições 

e coincidências inexplicáveis, verá como a sua fé se aprofunda e a sua esperança se 

renova, de olhos bem abertos para os milagres que o rodeiam. 

  

 A sinopse do livro Guiado por um anjo tem, como se pode verificar, uma estrutura 

diferente da primeira: 

 

These 101 miraculous stories of angels, faith, divine intervention, and answered 

prayers will amaze you. 

You only have to look to find the angels, guardians, and guides in your life. In this 

inspiring collection you’ll be awed by 101 stories from people touched by their 

own angels, including: 

● The famous actress who refused to take a flight to her film shoot after a pre-

monition that the plane would crash, thus saving her life. 

● The drowning boy who rose from the pool with his arm up and hand clasped 

around the invisible hand that pulled him through the water. 

● The elegant mother who hadn’t used her Shalimar perfume in years and was 

surrounded by the scent as she died, prompting a nurse to complain. 

● The mother napping while relatives watched her toddler who was woken by an 

urgent voice prompting her to rescue the child from a rushing creek just in time. 

● The husband and wife who independently felt an urgent need to visit their 

grandmother late at night, meeting there hours before she unexpectedly died. 

 

 Com instruções semelhantes para a sinopse, foi necessário efetuar um trabalho de 

condensação mais profundo, que mantivesse qualidades apelativas mas fosse menos extenso, 

detalhado e sensacionalista. O texto final foi o seguinte: 

 

Basta procurar para encontrar os anjos, guardiões e guias da sua vida. Nesta sur-

preendente série de histórias encontra testemunhos impressionantes de pessoas 

guiadas pelos seus anjos, como uma famosa atriz que recusou apanhar um avião 

para a rodagem de um filme depois de ter a premonição de que se ia despenhar, 

acabando por salvar a sua vida, ou o rapaz que só não se afogou porque uma mão 

invisível o puxou da piscina. 

A partir dos relatos daqueles que passaram por acontecimentos imprevistos e 

comoventes, estas 101 histórias de fé, milagre, anjos e intervenção divina são uma 

fonte de inspiração e esperança para todos. 

 

 Além da biografia da coautora destes dois livros, Amy Newmark, que não ofereceu 

dificuldades de maior, traduzi os novos textos (novas inserções ou substituições) para a 
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atualização do guia DK de Cuba. Além das traduções pontuais anotadas nas próprias provas, 

as dezenas de excertos traduzidos perfizeram seis páginas de texto traduzido. 

 Para terminar, traduzi também 10 excertos de críticas ao livro Diga não ao cancro, de Ty 

Bollinger, para que posteriormente a coordenadora editorial, também a Mónica Magalhães, 

escolhesse alguns para a contracapa e/ou badana. Termino este capítulo com alguns desses 

excertos e a sua respetiva tradução, para exemplificar o meu trabalho: 

 

“Ty Bollinger provides patients, scientists, and health care professionals with an 

excellent explanation of why our current cancer model is flawed, how cancer can 

be prevented, and offers a more complete ‘menu’ of treatment options that are far 

more favorable on a risk-to-benefit-to-cost ratio when compared to most standard 

oncology protocols. Use this book as your treasure map to both prevent and rever-

se cancer. Cancer can be beaten and Ty shows us how.” — Patrick Quillin, Ph.D., 

R.D., C.N.S., F.A.C.N., author of Beating Cancer with Nutrition 

«Ty Bollinger oferece a pacientes, cientistas e profissionais de saúde uma excelente 

explicação para o falhanço do nosso atual paradigma do cancro, indica formas de o 

prevenir, e fornece um menu completo de opções de tratamento com uma relação 

risco-benefício-custo mais favorável quando comparadas com os tratamentos 

oncológicos mais comuns. Utilize este livro como um mapa do tesouro, tanto para 

prevenir como para reverter o cancro. O cancro pode ser vencido, e o Ty mostra-

nos como consegui-lo.» — Patrick Quillin, médico e nutricionista 

 

“This is a magnificent and ambitious book by Ty Bollinger. He doesn’t just take 

the medical view; he engages in a massive historical sweep, through centuries of 

manipulation and scientific abuse, to explain how we have got to where we are 

with the Big C (cancer). It’s been a saying of mine for years that ‘We are all battling 

cancer’ (you or a loved one is likely to get this disease). Therefore I believe it’s vital 

for everyone to read Ty’s comprehensive report that really does bring out The 

Truth about Cancer.” — Keith Scott-Mumby, M.D., M.B., Ch.B., H.M.D., Ph.D. 

«Este livro de Ty Bollinger é magnífico e ambicioso. Não toma apenas a perspetiva 

médica, mas embarca também numa enorme pespetiva histórica por séculos de 

manipulação e abusos da ciência, para explicar como chegámos onde estamos em 

relação ao cancro. Ao longo dos anos, tenho dito que “Estamos todos a lutar con-

tra o cancro” (é provável que você, ou alguém que ama, venha a ter cancro). Por 

isso, acredito que é essencial que toda a gente leia o detalhado estudo de Ty, que 

realmente fará com que Diga Não ao Cancro.» — Keith Scott-Mumby, médico 

 

“All of the information you ever wanted to know about cancer, the cancer indus-

try—and more. Ty Bollinger’s new book is a tell-all story of how we get cancer, 

how it is promoted by the pharmaceutical industry and perpetuated by the ‘stan-
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dard of care’ in the medical community. He enlightens us to the multitude of opti-

ons beyond chemo, radiation, and surgery that are available today! Ty Bollinger’s 

The Truth about Cancer is an evergreen reference guide on cancer that will stand the 

test of time.” — Ben Johnson, M.D., D.O., N.M.D., best-selling co-author of The 

Healing Code and author of The Secret of Health: Breast Wisdom and No Ma’am-ogram! 

«Tudo o que sempre quis saber sobre cancro, a indústria do cancro, e muito mais. 

O novo livro de Ty Bollinger conta toda a história sobre como apanhamos cancro, 

e como o cancro é promovido pela indústria farmacêutica e perpetuado pelos pro-

tocolos de tratamento estabelecidos pela comunidade médica. Ele esclarece-nos 

sobre a grande variedade de opções que existem hoje para além da quimioterapia, 

radioterapia e cirurgia! Diga Não ao Cancro é um guia de referência sobre cancro que 

resistirá ao teste do tempo.» — Ben Johnson, médico, coautor do bestseller The Hea-

ling Code e autor de The Secret of Health: Breast Wisdom e No Ma’am-ogram! 

 

 

4.2.5. Revisão de texto e provas  

 

 A revisão de texto é uma das tarefas mais delicadas e minuciosas do processo de 

edição, preparando o texto traduzido ou original e limpando-o de gralhas e erros linguísticos, 

para que possa ser usufruído da melhor forma pelos leitores. Claro que a perfeição é, no 

mínimo, improvável, pelo que uma boa revisão é um processo contínuo, que começa numa 

primeira revisão da tradução, no caso de obras estrangeiras, e prolonga-se até à preparação das 

potenciais reimpressões, com a correção de erros detetados posteriormente pelos profissionais 

da edição ou pelos leitores. 

 Existem atualmente em Portugal diversos cursos de formação de revisores, incluindo 

no ensino superior (e o mestrado em Estudos Editoriais da Universidade de Aveiro está 

incluído nesse lote, por também abranger especificamente essa área), mas a maioria dos 

profissionais tem formação académica nas áreas das Línguas e Literaturas, Filologia ou Ciênci-

as da Linguagem. Algumas editoras têm revisores nos seus quadros, mas não é prática comum. 

Na maioria das casas editoriais, e no caso da DEL-P, a revisão de texto é geralmente atribuída 

a profissionais externos (ao contrário da revisão de tradução). Na Divisão, é habitual que se 

orçamente um segundo momento de revisão, efetuado normalmente já depois do texto 

paginado. As provas de paginação são revistas em vários momentos pelo coordenador editori-

al de cada projeto, para verificação da formatação e da correta introdução das emendas ao 

texto (feitas pelo paginador) – as chamadas contraprovas, neste caso. 
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No meu estágio tive a oportunidade de efetuar vários tipos de revisão, não só de pro-

vas, ou leituras secundárias ou finais de obras já revistas, mas também revisões de texto 

completas, nomeadamente as obras editadas pela Coolbooks, antes de uma segunda revisão 

feita pelo coordenador editorial da chancela, Vítor Gonçalves. Com maior ou menor grau de 

intervenção, efetuei atividades de revisão num total de 21 obras46, tendo verificado apenas as 

contraprovas em 5 destas, em processos de reimpressão. Nestas contraprovas, além de verifi-

car as emendas e a paginação do texto, tive frequentemente de garantir que a passagem para o 

Acordo Ortográfico de 1990 não originou erros – todas as reimpressões de romances estran-

geiros que ainda não estavam sob o AO90 vão sendo alteradas, e as provas surgem com as 

alterações assinaladas, para verificação. Esta conversão automática, apesar de bastante eficien-

te, origina por vezes alguns erros, como por exemplo na passagem da primeira letra dos meses 

ou estações do ano para minúscula – a palavra pode estar no início de uma frase e ser incorre-

tamente corrigida; ou no caso de palavras hifenizadas mal reconhecidas pelo software. 

Ainda a propósito deste assunto, é de salientar que a DEL-P (particularmente a Cool-

books, onde se publicam mais autores em língua portuguesa) respeita a vontade dos autores 

quanto ao Acordo Ortográfico de 1990, para as obras de cariz literário. 

O domínio extensivo da língua portuguesa e da sua gramática é fundamental para um 

revisor, mas também alguma sensibilidade literária. Além disso, e embora tais questões possam 

ser resolvidas pela experiência, o revisor ganha bastante em ter uma formação que lhe permita 

desenvolver um foco especial nas áreas críticas da língua portuguesa, às quais terá de estar 

sempre vigilante, e que lhe possibilite conhecer previamente as ferramentas mais comuns da 

revisão, não só de auxílio e referência, mas também de trabalho, como a norma portuguesa 

para a representação gráfica dos sinais de revisão – a norma portuguesa NP61, de 1987. Mais 

relevante do que apresentar a norma NP61 é incluir neste relatório a lista dos sinais de corre-

ção de provas usados pela Porto Editora, que se baseia nessa norma (Anexo 2). Como 

atualmente os textos são revistos em ambiente digital, na esmagadora maioria das vezes, as 

intervenções são feitas diretamente no texto, nomeadamente através da função de “registo de 

alterações” que o software Microsoft Word permite. Desta forma, ficam propostas alterações 

que depois serão verificadas (e aceites ou não) pelo coordenador editorial, sem que se elimine 

qualquer texto. Este processo, juntamente com o facto de o texto ser normalmente entregue 

                                                 
46 Além de um trabalho aprofundado em 8 livros da Coolbooks, tive a oportunidade de trabalhar em guias 

de viagem, livros de desenvolvimento pessoal, e obras de autores bestseller, como Jojo Moyes, Sveva Casati 
Mondigani, Isabel Allende e David Walliams. 
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em tranches ao revisor (à medida que o tradutor vai entregando, por sua vez, as suas partes do 

trabalho), permite uma maior agilização destas tarefas. 

O ciclo de revisão pressupõe vários níveis de verificação do texto47, que são, em traços 

gerais, os seguintes: 

● Erros tipográficos, translineação, palavras homófonas e acentuação48; 

● Aspas e sinais do discurso direto (adequação ao estilo/norma, e/ou normaliza-

ção ao longo do texto); 

● Erros gramaticais comuns (as áreas críticas da língua portuguesa)49; 

● Incoerências de sentido. 

Especialmente no caso das obras de autores portugueses da Coolbooks, existe sempre 

uma forte comunicação com o autor (mediada pelo editor), que tem acesso às emendas e às 

intervenções no texto e pode pronunciar-se sobre elas. Este processo serve também, muitas 

vezes, para clarificar algumas dúvidas que o coordenador editorial ou o revisor (pelo menos 

nos casos em que eu tive esse papel) possam ter sobre alguma parte da obra. Em algumas 

obras da Coolbooks (não nomearei quais) por mim revistas, efetuei também a função de copy-

editing, dando sugestões para alterações pontuais que são normalmente bem acolhidas pelos 

autores, que confiam na perspetiva crítica de leitor interessado e distanciado do processo de 

escrita oferecida pelo revisor e pelo coordenador editorial. Algumas dessas alterações sugeridas 

prendem-se com a adequação ou clarificação de alguns termos e frases; correção de problemas 

de coerência ou inteligibilidade narrativa; sugestões para alteração da formatação (nomeada-

mente nos diálogos); eliminação de repetições; chamada de atenção, e respetiva correção, para 

erros recorrentes do autor em causa; entre outras. Embora seja uma prática mais comum na 

edição literária anglo-saxónica de cariz mais comercial (aparentemente, é rara em Portugal), o 

                                                 
47 Mossop distingue três níveis de editing: estílistico, estrutural e de conteúdo (cf. Mossop, 2007: 31). 
48 É especialmente importante ter atenção aos erros de acentuação e às palavras homófonas, uma vez que 

corretores ortográficos não as irão assinalar (por exemplo, a palavra “duvida”, sem acento, quando o 
correto seria “dúvida”). 
49 Alguns exemplos: diferenças entre ter de e ter que, entre de mais e demais, entre por que e porque, entre 

se não e senão, etc.; regras de pontuação, acentuação e hifenização; colocação pronominal; consoantes 
mudas; maiúsculas e minúsculas; ou aplicação do Acordo Ortográfico de 1990. 
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copy-editing50 pode chegar a intervir profundamente na própria narrativa, sugerindo alterações 

que a tornem mais apelativa ao público-alvo (cf. Mendes, 2016: 43-44; Owen, 1996: 133-140). 

 Desde a mera verificação de contraprovas até à revisão profunda, completa, e com 

intervenção de copy-edit em algumas obras, efetuei também revisões finais – ou seja, uma última 

leitura à procura de eventuais erros que tenham subsistido, muitas vezes já com o texto 

paginado – e também várias revisões de pequenos textos, especialmente de paratextos (como 

sinopses, biografias, e mesmo revisões completas das capas); de “coolunas de autor” (crónicas 

ou outro tipo de textos que os autores da Coolbooks enviam para publicação no site da chan-

cela); e materiais de comunicação e imprensa, nomeadamente notas de imprensa sobre 

novidades editoriais e eventos, assim como o caso especial do dossier de apresentação de 

novidades para 2017, para entrega aos jornalistas presentes na conferência de imprensa respe-

tiva.  

Pelo caminho, efetuei também revisão de texto nas circunstâncias especiais da co-

edição. Além da revisão do livro infantil As piores crianças do mundo, de David Walliams, produ-

zido em regime de co-edição, trabalhei bastante com os Guias de Viagem Porto Editora – DK e 

os CityPack. Orientado pelo coordenador editorial responsável por esta tipologia, Orlando 

Almeida, efetuei tanto revisão de texto como verificação de provas para os guias Porto Editora 

– DK de Cuba e Suíça, e também para o guia CityPack do Porto, que neste caso é uma produ-

ção própria da Porto Editora, sob autorização. Os principais focos destas revisões centram-se 

na normalização das opções textuais ao longo da obra; nos problemas de formatação; nas 

gralhas e má introdução de emendas; e até em possíveis erros criados pelas próprias emendas 

(na estrutura da frase, por exemplo). 

A co-edição significa que cada editor de todas as línguas em que o guia será publicado 

recebe um ficheiro com a estrutura das páginas e outro com o texto na língua original, para 

tradução. Como cada texto ocupa um espaço limitado e pré-definido na página, surgem 

diversas dificuldades ao longo do processo, uma vez que um texto em português é geralmente 

mais extenso do que o texto original em inglês (costuma dizer-se que é, em média, 20% mais 

extenso). Embora o tradutor já possa ter algum cuidado em procurar a concisão na sua tradu-

ção, surgem inúmeras situações, aquando da paginação, em que o texto simplesmente “não 

cabe” no espaço que lhe é atribuído no layout. Estes casos ficam devidamente assinalados nas 

                                                 
50 A expressão é usada em português para distinguir esse tipo de intervenção da simples revisão de texto. 

No entanto, em língua inglesa significa o processo geral de revisão. Aqui, utilizo-a para as pequenas inter-
venções que vão para além das gralhas e da pontuação (aquilo que em inglês se chama proofreading), 
embora fiquem bastante aquém das práticas que referi do meio editorial anglo-saxónico. 
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provas pelo paginador, e é o editor que tem a responsabilidade de efetuar o trabalho minucio-

so e delicado de sintetizar o texto sem cortar nenhuma informação indispensável (o que no 

caso de um guia, com o seu caráter quase exclusivamente informativo, é particularmente 

difícil). A primeira técnica é a eliminação de adjetivos e advérbios, muitas vezes dispensáveis, 

reduzindo as frases aos seus elementos essenciais. 

Pelo seu caráter prático e atual, pelo tipo de informações muitas vezes rapidamente 

“perecíveis”, como horários e preços de museus, atividades, hotéis e restaurantes, estes guias 

têm de ser frequentemente atualizados. O processo começa com a entrega de todas as emen-

das da edição original, que têm de ser introduzidas no texto da edição em português. Estas 

alterações e modificações atingem também, por vezes, o próprio layout e os conteúdos gráficos 

(como os mapas ou as imagens) das páginas, e muitas vezes requerem a substituição ou 

introdução de novo texto. Foi o que aconteceu no guia de Cuba, para o qual traduzi os novos 

excertos necessários, a par com a revisão e introdução de emendas, como já referi anterior-

mente. 

Este processo requer uma boa coordenação entre o editor, o paginador e o revisor. As 

decisões finais são sempre da responsabilidade do coordenador editorial, que tem de ter um 

cuidado especial com as últimas revisões das provas de impressão, as ozalides (provas a cor em 

papel de menor qualidade), para garantir a qualidade e conformidade do produto final. 

Além dos fiéis dicionários, o revisor conta atualmente com vários recursos online para 

consultas e resolução de eventuais dúvidas. Alguns desses recursos que considerei mais úteis 

nos meus vários trabalhos de revisão foram os sites Ciberdúvidas da Língua Portuguesa51, 

Infopedia52 (desenvolvido pelo Grupo Porto Editora) e, no caso da revisão de tradução, o 

Linguee53. Embora exista um conjunto de práticas bem enraizadas que é seguido, de forma 

geral, pela Porto Editora, não existe um guia de estilos oficial que possa ser consultado, em 

caso de dúvida, pelos colaboradores da DEL-P. Um guia de estilos é uma lista de critérios 

lexicais, gramaticais, de sintaxe, de pontuação e de uniformização de texto para todas as obras 

de uma editora. Embora seja uma tarefa complexa e onerosa – especialmente para um grupo 

tão grande e diverso de profissionais –, considero que seria positivo que o grupo Porto Edito-

ra criasse um guia de estilos transversal, que normalizasse as opções estilísticas e contribuísse 

para a qualidade de todas as suas publicações. 

                                                 
51 https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/ 
52 https://www.infopedia.pt/ 
53 http://www.linguee.pt/ 
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Ao longo do mestrado, especialmente nas aulas de Revisão de Texto lecionadas pelo 

Prof. Doutor João Torrão, aprendi que, mais do que o domínio da língua e das ferramentas de 

revisão, a competência mais importante de um revisor é a da dúvida metódica. No estágio, tive a 

oportunidade de a pôr em prática, questionando e testando com minúcia qualquer pedaço de 

texto que poderia ter algum problema, desta vez num contexto profissional onde o rigor e a 

qualidade são exigências quotidianas. Acredito que contribuí de alguma forma para essa 

demanda incansável e incessante pela perfeição, nas obras em que trabalhei durante o meio 

ano de estágio na DEL-P. 

 

 

4.2.6. Paratextos 

 

 Os paratextos são os elementos verbais e visuais que rodeiam o texto e que o comple-

tam na sua apresentação ao público como livro. No limite, é todo o conteúdo além do texto 

principal: os verbais são, por exemplo, o título principal e todos os títulos e subtítulos do 

miolo, os nomes dos autores e dos editores, as dedicatórias, prefácios, posfácios, sinopses, 

etc.; e os visuais, ou icónicos, podem ser as ilustrações, fotos, gráficos, etc., incluindo, claro, o 

conteúdo visual da capa. Os paratextos encetam o diálogo com o leitor, comunicam com ele e 

começam a prepará-lo para a leitura, motivando-o até a questionar-se sobre o que poderá 

encontrar no interior do livro (Ramos, 2007: 56). 

A par com a preparação e tratamento do texto, a criação, gestão e validação dos para-

textos é uma das tarefas centrais no trabalho de um editor, e os coordenadores editoriais da 

DEL-P não são exceção. Deixando a parte gráfica para o próximo subcapítulo, o primeiro 

paratexto alvo de atenção por parte dos editores é, obviamente, o título do livro – o seu 

“nome”, a sua marca essencial, aquilo que o identifica em primeiro lugar. Já muito foi dito 

sobre a importância de um bom título, e na DEL-P procura-se que os livros tenham títulos 

inteiramente apropriados ao conteúdo, sem sensacionalismos nem truques, mas o mais atraen-

tes possível. Embora o título da obra seja algo que normalmente emana do autor, é ainda 

assim possível sugerir pequenos melhoramentos ou, até, alternativas ao título escolhido, 

mesmo que a palavra final continue sempre a ser a do autor. Existiram alguns casos pontuais 

(que não vou nomear por sigilo profissional) em que eu sugeri alterações nos títulos de obras a 

publicar pela Coolbooks. Talvez por serem pequenas simplificações, reduzindo os títulos ao 

essencial, os autores não ofereceram resistência a essas alterações. 
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Onde existe mais margem de manobra é nos títulos de obras traduzidas, embora os 

títulos escolhidos tenham sempre de ser aprovados pelos representantes dos direitos originais. 

Muitas vezes o título é difícil de traduzir, ou perde o seu efeito com a tradução54, pelo que se 

tem de pensar em alternativas, que podem vir a ser bastante distintas do título original. É 

frequente que os coordenadores editoriais peçam ideias ou opiniões aos restantes colegas da 

Divisão quanto aos títulos em português (muitas vezes ao mesmo tempo que já apresentam 

propostas para a capa aos colegas). Ao longo do estágio, tive a oportunidade de participar em 

algumas destas conversas e dar a minha opinião. 

Cabe também ao editor, muitas vezes, a decisão de enriquecer a obra com um prefácio 

e/ou um posfácio, por exemplo. O autor pode já ter essa intenção (e até já entregar a obra 

prefaciada) e oferecer-se para pedir um prefácio a alguém que considere apropriado, mas a 

decisão terá de passar pelo editor, que muitas vezes assume esses contactos. Embora não 

tenha trabalhado com tais elementos, importa também referir que o editor também é respon-

sável por dotar a obra de índices gerais, remissivos e/ou onomásticos, nos casos em que são 

necessários, consoante a tipologia do livro. 

Os mais importantes paratextos verbais das capas dos livros são, além do título, a 

sinopse, situada normalmente na contracapa, e elementos como blurbs da crítica (pequenos 

excertos de louvor ao livro ou ao autor), referências a prémios e, normalmente nas badanas da 

capa, quando existem (podendo receber a sinopse, em certos casos), as biografias dos autores, 

outros títulos da coleção ou do autor e/ou excertos da obra. Normalmente, os livros da DEL-

P apresentam na badana da capa a biografia do autor (e uma fotografia) e na da contracapa 

algumas citações da crítica. 

 Além dos excertos de críticas ao livro Diga não ao cancro, de Ty Bollinger, que traduzi, 

tive a oportunidade de escrever a biografia do autor, a partir das informações presentes no 

livro original e colhidas da internet: 

Ty M. Bollinger é investigador e autor de livros sobre cancro, produtor de docu-

mentários, radialista, ativista na área da liberdade na saúde, antigo praticante de 

culturismo, pai e marido feliz. Depois de perder vários familiares para o cancro, 

recusou-se a aceitar a ideia de que a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia são os 

tratamentos mais eficazes ao dispor dos doentes, começando assim a sua demanda 

de aprender tudo o que for possível sobre os tratamentos alternativos para o can-

cro e a indústria médica e farmacêutica. As suas descobertas foram chocantes. 

                                                 
54 Por vezes “soa” simplesmente mal em português, como no caso do romance policial de Ignacio del Valle 

Soles Negros, que em português seria Sóis Negros. Como a palavra “sóis” é pouco usada e parece estranha, 
optou-se por dar à obra o título em português de Céus Negros. 
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Ty publicou as suas primeiras descobertas no livro Cancer: Step Outside the Box e 

produziu duas revolucionárias séries de documentários sobre o tema — The Quest 

for the Cures, em 2014, e The Truth about Cancer: A Global Quest, em 2015 — que já 

foram vistas por mais de dez milhões de pessoas em todo o mundo. A missão que 

Ty assumiu para a sua vida passa por partilhar a extraordinária conclusão a que 

chegou: a maioria das doenças, incluindo o cancro, pode ser facilmente prevenida, 

e até curada, sem qualquer medicamento ou cirurgia. 

 Já em relação às sinopses, além das traduções que já referi anteriormente e da colabo-

ração com o coordenador editorial da Coolbooks noutras sinopses de livros em que trabalhei, 

escrevi também a sinopse para o livro Contos e desencontros, de Alexandra Pinto, que, com duas 

pequenas alterações, foi aceite pelo editor da chancela: 

“Contos e desencontros” é uma coleção de quatro narrativas profundamente meta-

fóricas, tecidas a partir de uma vibrante teia de linguagem íntima e reflexiva sobre a 

experiência do amor e a inevitabilidade do desejo. 

Contados a partir de uma perspetiva não exclusivamente feminina, estes contos 

partilham a obsessão com a difusa geografia dos encontros e desencontros, desde a 

simples troca de olhares como cruzamento de dois mundos, até à sinceridade (por 

vezes, impossibilidade) da nudez concreta e emocional, passando pelo atrito que 

faz florescer nos amantes, mas que também condena, a possibilidade do encontro. 

 Por serem o primeiro texto que o potencial leitor procura quando pega no livro, 

interessado pelo título, autor e/ou capa, as sinopses devem abordar o conteúdo do livro de 

forma sintética, mas ao mesmo tempo apelativa, deixando o leitor na expectativa. Mais do que 

resumir a história, este tipo de sinopse tem um cariz predominantemente comercial, pelo que 

muitas vezes recorre a uma linguagem (e a efeitos) de cariz publicitário. Muitas vezes a sinopse 

dá primazia às asserções sobre a qualidade do livro ou sobre os méritos do autor, e pode não 

ser totalmente informativa (diria até “noticiosa”) quanto à narrativa. 

 

 

4.2.7. Projeto gráfico 

 

 O projeto gráfico de um livro inclui, no mínimo, a paginação do texto e o design da 

capa, para a maioria dos livros de literatura, mas pode também incluir o desenvolvimento de 

outros elementos gráficos para o conteúdo da obra, como a criação e estruturação de um layout 

eficaz e de todos os elementos gráficos de destaque ou ornamentação para a informação 
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contida no livro; a procura, tratamento e disposição de imagens; a criação de gráficos, tabelas, 

infografias, etc. 

 Começando pela paginação, o único contacto indireto que tive no estágio com essa 

faceta do processo editorial deu-se aquando da revisão de provas, quando tinha de estar alerta 

para potenciais problemas com a disposição do texto (principalmente de colocação de parágra-

fos e normalização, embora raros), e quando efetuei a revisão, atualização e adaptação de texto 

em guias de viagem, sempre em conformidade com as opções do paginador, que tinha de 

seguir um layout exíguo, previamente definido pela edição original. No entanto, efetuei algumas 

atividades paralelas que se podem enquadrar neste domínio gráfico, embora ocorram princi-

palmente ao nível dos conteúdos. Falo da pesquisa de imagens da cidade para o guia de 

viagem CityPack Porto, de produção própria, em bases de dados de imagens livres de direitos de 

autor55 e no Shutterstock, o banco de imagens pagas mais usado na Porto Editora. Colaborei 

também no desenvolvimento do mapa de ruas que é sempre oferecido com os guias CityPack. 

A partir de uma base de dados com todas as ruas da cidade do Porto, fui pesquisando as que 

se encontravam no mapa a fornecer, com vista a criar um índice de ruas no seu verso, para 

facilitar a consulta. 

 A paginação dos livros da DEL-P é realizada num departamento distinto – a Divisão 

de Pré-Impressão –, mas que ocupa o mesmo piso, o que facilita a comunicação e a frequente 

troca de material. Quando o texto e demais elementos (como ilustrações) estão prontos, são 

enviados para um paginador, juntamente com instruções especiais que o projeto requeira 

(embora normalmente não sejam necessárias grandes considerações, uma vez que existe já um 

estilo predefinido para a paginação dos livros de “texto corrido”, como os de ficção). Depois 

da paginação efetuada em ambiente digital, utilizando o software Adobe InDesign, o miolo do 

livro é enviado ao coordenador editorial sob a forma de uma primeira prova de impressão 

disposta em cadernos, que mimetizam os cadernos que a impressão offset do produto final 

originará. Esta primeira prova denomina-se P1, e, depois de revista (texto e paginação), dá 

normalmente origem a novas provas, com as alterações necessárias, que serão a P2, P3, etc. 

Como já referi, a revisão de provas foi uma das principais tarefas que realizei ao longo do 

estágio, assinalando os erros manualmente na própria página da prova, para serem introduzi-

dos posteriormente pelo paginador (e novamente verificados em nova prova). Quando não há 

                                                 
55 Principalmente no Google Images (https://images.google.com/) e no agregador da Creative Commons 

(https://search.creativecommons.org/). 
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nenhum novo elemento a corrigir, considera-se que o miolo está pronto para impressão – para 

“enviar para chapa”, como explico no próximo subcapítulo. 

 Embora tenha optado por abordar o processo do desenvolvimento da capa depois da 

paginação, pode na verdade ser efetuado (e é-o, normalmente), quando o texto ainda está a ser 

trabalhado, uma vez que o design da capa não é dependente do texto, e até os paratextos que a 

integram podem ser criados e acrescentados à capa posteriormente. Por outro lado, convém 

dar tempo para o trabalho criativo do designer, caso a capa seja criada de raiz. 

 Assim, as capas dos livros podem ter origem numa reprodução do design da capa 

original ou serem criadas de raiz. No primeiro caso, têm de ser adquiridos os direitos de 

reprodução e, muitas vezes, é necessário comprar as imagens usadas na capa (nomeadamente 

as fotografias) e/ou as fontes tipográficas, o que pode não compensar o investimento. Por 

outro lado, esse esforço pode valer a pena no caso de a capa original ser bastante atrativa, ter 

um grande reconhecimento pelo público português, ou justificar de alguma outra forma a 

uniformização das capas a nível internacional, facilitando, junto dos leitores portugueses, a 

imediata associação da capa ao livro, principalmente no caso de grandes êxitos internacionais, 

aos quais a DEL-P está sempre atenta. 

 

 

Figura 7: Capa da versão original e capa da versão portuguesa do livro A hope more powerful than the sea / 
Uma esperança mais forte do que o mar, de Melissa Fleming 
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Cada caso será adaptado de forma específica, com as pequenas alterações que o coor-

denador editorial considere necessárias, a começar, claro, pelo título. De forma geral, as 

adaptações das capas para as edições portuguesas seguem uma tendência de simplificação 

própria do mercado português. Para exemplificar, a partir de casos que acompanhei ao longo 

do estágio, apresento lado a lado as capas da versão original e da versão portuguesa do livro A 

hope more powerful than the sea / Uma esperança mais forte do que o mar, de Melissa Fleming (figura 7), 

que acaba por fugir à tendência de simplificação, dada a necessidade de se dar destaque aos 

paratextos de Rui Marques e, principalmente, do Secretário Geral das Nações Unidas, o Eng. 

António Guterres. 

 No exemplo seguinte, do livro The Wonder / O Prodígio, de Emma Donoghue (figura 8), 

a capa adaptada não foi a da edição original, mas a da versão canadiana, particularmente bonita 

(principalmente com os acabamentos dourados da impressão), que sofreu poucas alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 8: Capa da versão original e capa da versão portuguesa do livro The Wonder / O Prodígio, de Emma 
Donoghue 

 

Este é um bom exemplo da diferença de perceção que por vezes pode ocorrer entre a 

versão impressa e a versão digital de uma capa, uma vez que a versão impressa tem acabamen-

tos brilhantes a dourado. Atualmente, é bastante importante ter em consideração o aspeto que 
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a capa terá nos ecrãs (incluindo nos dispositivos móveis, tendencialmente mais pequenos), que 

a limitam a elementos bidimensionais e a diferentes tamanhos, que podem dificultar a legibili-

dade de alguns elementos. Esta questão é especialmente importante se tivermos em conta que 

nos canais de venda online (mas também em meios de promoção na internet) a capa é apresen-

tada muitas vezes através de uma versão reduzida da imagem, ou até em miniatura – os 

chamados thumbnails –, sendo por isso mais importante, atualmente, que os títulos dos livros 

tenham um tamanho considerável em relação com a capa . 

De qualquer forma, seja qual for o seu suporte, e segundo Jason Epstein (2002: 106), 

além de ser adaptável a diferentes formatos e utilizações, o design da capa deve ser informativo, 

fiel ao conteúdo, orientado para o mercado, e atrativo o suficiente para que os consumidores 

se interessem pelo livro e peguem nele, querendo saber mais sobre o conteúdo. 

 Um outro tipo de adaptação de capa acontece, por exemplo, com os guias de viagem, 

que seguem sempre um mesmo layout (que não tem de ser necessariamente o da edição origi-

nal), no qual apenas se alteram os textos e as fotografias da cidade ou país em questão. Tive a 

oportunidade de escolher as imagens e a sua disposição dentro do layout dos guias CityPack 

para a edição sobre o Porto.  

 

 

Figura 9: Modelo da capa dos guias CityPack com as imagens escolhidas para a edição sobre o Porto 
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 Depois de várias propostas, que foram sendo acompanhadas pelo coordenador 

editorial Orlando Almeida e pela diretora editorial da DEL-P, a Dr.ª Cláudia Gomes, as 

imagens escolhidas para a capa, e sua disposição, foram as do exemplo apresentado na figura 9 

(cujo texto está, obviamente, errado, por se tratar ainda da versão de trabalho). 

Outro caso especial de adaptação prende-se com as recapagens com objetivos comer-

ciais, nomeadamente para aproveitar a estreia de uma adaptação cinematográfica de uma 

determinada obra. Aproveitando a associação com o filme, cria-se uma nova capa (normal-

mente para uma nova tiragem da obra, uma vez que a recapagem efetiva de exemplares em 

stock é trabalhosa e raramente compensa financeiramente) que utiliza elementos visuais do 

filme, muitas vezes a partir do seu poster promocional, uniformizando a imagem do filme e do 

livro (Soares, 2016: 78-80). No período do estágio isso aconteceu, por exemplo, para o filme 

A Cabana, baseado numa obra editada pela Porto Editora. 

 

 

Figura 10: Capa da primeira edição da Porto Editora do livro A Cabana, de Wm. Paul Young; poster do filme; 
e a nova capa do livro, baseada no poster 

 

Para que o designer compreenda o teor da obra, o briefing de capa inclui o título e o 

autor, outros elementos que devam constar na capa, um breve resumo do seu conteúdo, e a 

descrição das possíveis ideias para a capa, que podem ser apenas paletas cromáticas, soluções 

tipográficas, ou até possíveis imagens ou exemplos de outras capas que deem a ideia do que se 

pretende (Haslam, 2006: 28). Efetuei para a Coolbooks 3 briefings de capa de obras em que 

estava a trabalhar, e ajudei o coordenador editorial com ideias para outros tantos. Para a obra 
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O motor do caos e da destruição, de António Bizarro, por exemplo, sugeri o seguinte como concei-

to para a capa: 

Uma vez que os contos são bastante diferentes entre si, convém partir do título do 

livro para o conceito da capa. Como “o motor do caos e da destruição” a que o 

título se refere é o tempo, a melhor forma de veicular essa ideia, usando também o 

conceito de “motor”, é, por exemplo, um intrincado sistema de rodas dentadas, 

como as de um relógio. 

A sugestão do autor vai também nesse sentido, de «algo que faça lembrar as engre-

nagens de um motor», como «um mecanismo de relógio destruído ou em pedaços, 

talvez enferrujado». Podem ser tentadas outras formas de ilustrar o conceito do 

“tempo como motor do caos”, desde que seja respeitado o tom negro e opressivo 

do livro. 

 Em consequência disto, sugeri o seguinte, em relação aos elementos ou imagens que 

deveriam estar presentes: 

De preferência, uma engrenagem – um complexo sistema de rodas dentadas que, 

ao ocupar toda a capa, transmitisse a ideia de imensidão. Em alternativa, como o 

autor sugere, «um mecanismo de relógio destruído ou em pedaços». O aspeto 

“enferrujado”, ou “sujo”/negro, também seria um elemento interessante para 

ambos os casos. 

 Apresento na figura 11 algumas das propostas dos designers do estúdio Nor267, 

para exemplificar o resultado do meu briefing. A capa escolhida foi a da direita. 

 

 

Figura 11: Propostas de capa para o livro O motor do caos e da destruição, de António Bizarro 
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Termino este assunto com um exemplo, cujo desenvolvimento acompanhei durante o 

estágio, de uma capa feita de raiz para um livro estrangeiro. Na figura 12 apresento, assim, a 

capa original e a capa portuguesa para o livro Diga Não ao Cancro, de Ty M. Bollinger, que 

exemplifica um processo em que as opções para a capa da versão portuguesa são bastante 

distintas, indo até, neste caso particular, à opção por um título radicalmente diferente. 

 

 

Figura 12: Capa da versão original e capa da versão portuguesa do livro The Truth about Cancer / Diga Não 
ao Cancro, de Ty M. Bollinger 

 

É natural (e até desejável) que exista este nível de especialização numa grande empresa 

editorial como a Porto Editora. Desta forma, os editores da DEL-P podem concentrar-se 

naquilo que melhor sabem fazer – encontrar e definir conteúdos, cuidar do texto e coordenar 

o processo editorial –, deixando a paginação a paginadores e o design aos designers. No entanto, 

em pequenos projetos editoriais é habitual que se acumulem funções, nomeadamente a da 

paginação, facilitada pelas novas tecnologias e pelo chamado desktop publishing, o software que 

desenvolveu a paginação em ambiente digital, como a conhecemos hoje em dia.  

Embora não caiba neste relatório fazer considerações e desenvolver teoria sobre o 

assunto, por não ter trabalhado diretamente em funções de paginação e design no estágio, 

considero muito importante e útil a formação inicial mas abrangente que é dada no mestrado 
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em Estudos Editoriais da Universidade de Aveiro em paginação e design. Além de ter adquirido 

os conceitos basilares da edição e das competências para o tratamento dos conteúdos, fiquei 

também a saber como “dar a forma final” ao livro, pronto a entregar a uma gráfica, com os 

dois semestres de Multimédia Editorial, nos quais aprendi a paginar em Adobe InDesign (o 

software mais utilizado para paginação – incluindo na Porto Editora) e os princípios básicos do 

design, e com a cadeira de Design Editorial, na qual desenvolvi competências que me permitem, 

mais do que utilizar as ferramentas do design, ter um olhar crítico sobre o assunto e, como 

potencial editor, saber utilizar a linguagem da área e zelar pela qualidade gráfica dos livros. 

 

 

4.2.8. Impressão e acabamentos  

 

 Quando o livro fica pronto para “enviar para chapa”, os ficheiros digitais são enviados 

para o Bloco Gráfico e dá-se o processo de revelação, com a gravação do conteúdo desses 

ficheiros em grandes chapas de alumínio através de um processo químico. Cada chapa corres-

ponde à impressão de um conjunto de páginas e a uma só cor. O miolo dos livros de literatura 

geralmente apenas necessita de uma cor, o Preto (Black ou Key), mas no caso das capas, ou dos 

miolos dos livros escolares, por exemplo, é necessário revelar quatro chapas para cada impres-

são de um conjunto de páginas, para as cores Ciano (Cyan), Magenta (Magenta), Amarelo 

(Yellow) e Preto (Black ou Key) – o sistema de cor CMYK. Essas quatro chapas são inseridas 

numa mesma impressora e a folha é impressa com a informação de cada cor, numa combina-

ção que dá origem a todas as tonalidades necessárias, naquilo que se chama de quadricromia 

(Ambrose e Harris, 2008: 152-153). Também é possível fazer impressão a duas ou três cores 

(sendo o preto, habitualmente, uma delas), por exemplo em auxiliares escolares (cadernos de 

exercícios e/ou atividades que complementam os manuais escolares, podendo ser vendidos 

separadamente). Nestes casos, pode usar-se uma cor Pantone56 em vez de uma das cores 

básicas, e até é possível imprimir a 5 cores (ou mais, dependendo do número de cabeças da 

impressora), acrescentando uma cor Pantone à quadricromia elementar (Ambrose e Harris, 

2008: 80-81). 

Basicamente, é assim que se processa a impressão offset, o tipo de impressão generali-

zado para livros, que garante uma grande qualidade e a rápida produção de um grande volume 

                                                 
56 O sistema de cor Pantone permite que se escolha uma cor do catálogo Pantone (de entre as centenas de 

cores disponíveis), identificadas por um código, para que o resultado final da impressão seja mais exato. 
Além disso, permite uma impressão mais sólida, resultando numa cor mais uniforme e cheia. 
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de páginas. Em grandes tiragens o custo variável torna-se exponencialmente menor do que o 

principal tipo de impressão concorrente, a impressão digital. No entanto, para pequenas 

tiragens, a impressão offset pode não compensar, uma vez que os custos fixos da revelação das 

chapas e da calibragem das máquinas não são diluídos pelo grande número de exemplares 

produzidos (a impressão digital, por seu lado, não necessita de “intermediários”, efetuando a 

impressão diretamente do ficheiro para o papel). 

Para trabalhos com menor tiragem (normalmente na ordem das centenas), e no caso 

de materiais promocionais, por exemplo, é comum preferir-se a impressão digital. No caso da 

Porto Editora, muitas vezes esse tipo de trabalhos nem sequer é entregue ao Bloco Gráfico, 

uma vez que a Divisão de Pré-Impressão do edifício-sede da Porto Editora, na Rua da Restau-

ração, possui as condições necessárias para a impressão digital de alta qualidade e para 

acabamentos (este departamento é também responsável pela impressão das provas a preto e 

branco ou a cores dos projetos da DEL-P, como vimos). 

 Tive a oportunidade de visitar a unidade industrial gráfica da Porto Editora, situada na 

Maia – o Bloco Gráfico – numa visita guiada pela Eng. Cláudia Pinho e na companhia da Dr.ª 

Cláudia Gomes, onde vi de perto todo o processo de impressão offset pela sua ordem natural, 

começando pela revelação das chapas. No entanto, além da impressão são necessárias várias 

outras intervenções para obter o produto final com a forma de livro: a dobragem do papel em 

cadernos; a imposição dos cadernos (o processo de os separar e colocar em ordem para cada 

livro); a costura dos cadernos ou apenas a sua colagem, com a capa, pela lombada (brochado, a 

opção mais comum atualmente); e os cortes finais, para aparar o excesso de papel, antes de 

serem devidamente embalados (e armazenados no grande centro de logística que fica no 

mesmo complexo industrial). Todas estas intervenções são feitas automaticamente por máqui-

nas específicas, embora tudo seja operado, transportado e alimentado pelas dezenas de 

colaboradores do Bloco Gráfico. 

 Embora já tivesse visitado uma gráfica no âmbito do mestrado (a Norprint), as carac-

terísticas do Bloco Gráfico são algo distintas – o volume de trabalho é muito maior e trata-se 

de uma unidade de maiores dimensões. Por ser orientado fundamentalmente para a produção 

específica do livro escolar, que requer uma grande intensidade e especialização de processos 

(que esgota a sua capacidade de produção), o Bloco Gráfico subcontrata muitas vezes a 

produção dos livros de literatura (incluindo, claro, os da DEL-P) a outras gráficas, embora 

assuma uma gestão muito próxima de todo o processo, que vai ao ponto de fornecer o papel 
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às gráficas para esses trabalhos, de forma a garantir a qualidade e para aproveitar os preços 

vantajosos que consegue negociar para as quantidades massivas que adquire. 

 Todas as características físicas do livro são ponderadas e decididas a priori pelo coor-

denador editorial, em possível articulação com a direção editorial e o departamento de 

marketing, e tendo em conta, por um lado, a qualidade devida e as necessidades do conteúdo e, 

por outro, as possibilidades financeiras do orçamento de cada negócio. Essas questões de 

materialidade compreendem, por exemplo, o tipo de encadernação, o formato, o papel, e os 

acabamentos da capa. 

 Para começar, e ao contrário do mercado anglosaxónico, onde os livros são editados 

frequentemente tanto em capa mole (paperback) como em capa dura (hardback), em Portugal 

opta-se habitualmente pelas edições em capa mole em detrimento da capa dura, que implica 

custos de produção incomportáveis. No entanto, é prática generalizada na edição em Portugal 

o uso de uma capa de cartolina (mais grossa do que as tiragens típicas em paperback) com 

badanas, o que lhe dá mais resistência, e muitas vezes com guardas (Mendes, 2016: 46-47). Por 

vezes, este tipo de encadernação é chamado de hard-paperback. Em casos especiais, como 

edições de luxo ou para livros infantis (que por serem manuseados por crianças precisam de 

ser mais resistentes), é comum optar-se pela capa dura. Já em edições com previsões de baixos 

índices de venda ou nos livros de bolso, por exemplo, opta-se frequentemente por uma capa 

mole simples, mais fina e sem badanas. 

 Assim como todas estas decisões estão dependentes do orçamento disponível para 

cada projeto, também existem algumas orientações e padrões implementados na DEL-P que 

limitam as escolhas, mas que ao mesmo tempo garantem uma importante coerência e continu-

idade nos produtos. É o caso das dimensões do livro, que são de 23,5 cm de altura por 15 de 

largura para a generalidade das publicações e de 19,8 por 12,8 para os livros juvenis57, e do tipo 

de papel utilizado. Sobre esta questão, está definido que os livros de ficção são impressos em 

papel mate de cor amarelada, que oferece um maior conforto para a leitura prolongada e 

intensiva, por não refletir tanta luz. Os livros de não-ficção, por promoverem uma leitura mais 

lenta e espaçada, são impressos em papel mate branco, que oferece mais contraste. No caso 

dos livros profusamente ilustrados, como os guias de viagem ou os livros de culinária, é 

                                                 
57 Estas dimensões permitem uma boa utilização da área da folha de papel, com pouco desperdício (Has-

lam, 2006: 39). Em casos pontuais utilizam-se, naturalmente, outras dimensões, dependendo da tipologia 
do livro, e no caso das coedições o formato já vem definido pela edição original. 
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normal optar-se58 por um papel couché brilhante acetinado, que permite uma qualidade de 

impressão superior. A gramagem do papel também é escolhida de entre as opções disponíveis, 

consoante a tipologia do livro e, principalmente, o número de páginas, uma vez que um livro 

pesado e volumoso traz inconvenientes ao nível do conforto do leitor e do aumento de custos 

de expedição para o retalho ou cliente final. Hoje em dia, no entanto, já não é necessário que o 

papel tenha uma grande gramagem para ter uma boa espessura e opacidade. 

 Quanto aos acabamentos da capa, existem diversas opções e soluções de embeleza-

mento, embora todos esses extras signifiquem, obviamente, um aumento dos custos de 

produção59. A primeira decisão deste tipo tem a ver com o acabamento mate ou brilhante da 

capa – se, por um lado, um acabamento brilhante torna as cores mais vivas, por outro lado, 

um acabamento mate pode ser mais elegante e apresentar uma textura mais agradável. Existem 

diversas soluções que passam pela plastificação e/ou aplicação de verniz, assim como de 

estampagem e relevo, cada uma com as suas vantagens e desvantagens, apropriadas a tipos 

específicos de trabalho (por exemplo, os livros Uma esperança mais forte do que o mar, de Melissa 

Fleming, e O Prodígio, de Emma Donoghue, têm acabamentos mate e relevo no título, com 

acabamento brilhante e, no caso d’O Prodígio, dourado; enquanto que o livro Diga Não ao 

Cancro, de Ty M. Bollinger, tem acabamento brilhante). Os coordenadores editoriais da DEL-P 

têm à disposição vários catálogos de papel, cores Pantone, cores para hotstamp (estampagem a 

quente de uma folha metálica), entre outros, para procurarem as melhores soluções para os 

seus projetos, em colaboração com os especialistas do Bloco Gráfico. 

 No livro impresso fica assim materializado todo o trabalho e opções do editor – todo 

o valor adicionado diretamente. No entanto, as opções de distribuição, as estratégias de 

promoção e as negociações com os retalhistas, que também podem partir, pelo menos em 

parte, do editor, influenciarão bastante o sucesso do livro. Além desses elos a jusante da cadeia 

de valor, que não cabem de todo neste relatório, existem atividades que influenciam direta-

mente todo o processo editorial: o marketing e a gestão estratégica, como veremos de seguida, 

mas também a comunicação e a promoção, que será objeto de uma análise crítica mais à 

frente. 

 

                                                 
58 Como muitos destes títulos são produzidos em regime de coedição, o que significa que a impressão é 

centralizada para as edições das várias línguas (normalmente em unidades industriais em Itália ou na China, 
que oferecem menores custos), este tipo de papel é o padrão, não existindo nesse caso uma opção. 
59 Como existe sempre uma parte de custos fixos e outra de custos variáveis, quanto maior for a tiragem 

menos custo unitário terão os acabamentos especiais das capas. 
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4.2.9. Marketing e gestão estratégica 

 

Se há negócio ao qual se podem aplicar os preceitos básicos do marketing em toda a sua 

extensão, esse negócio é o do livro. Como refere Jorge Manuel Martins, investigador do CIES-

ISCTE, em Lisboa: 

[…] como filosofia de gestão, o marketing convida a planear antes de investir e a 

pensar antes de agir. Ou seja, inverte o processo habitual e visualiza a distribuição, 

antes de avançar para a produção. Assim, até a vida do livro deve ser prevista do 

fim para o princípio. (...) depois do armazém cheio, é tarde para pedir socorro. 

(Martins, 2007: 41) 

Mas, assim sendo, o negócio livreiro, na sua vertente mais comercial, tem seguido esse 

preceito desde os seus primórdios, uma vez que, a par da edição de pendor mais cultural, 

sempre existiram livros pensados na perspetiva do consumidor, muitas vezes desconsiderados 

pela crítica literária, por serem considerados como literatura trivial. 

Hoje, no entanto, o marketing não se resume a esse conceito chave de orientar o produ-

to para o consumidor desde o início do processo, mas oferece muitas mais ferramentas e 

formas de conceptualizar o produto para melhor se adaptar ao consumidor. No caso do 

produto livro de cariz comercial, pode-se dizer que o próprio editor é um marketeer desde o 

início do processo. Ao escolher uma obra de entre as muitas que considera, o editor está já a 

direcionar o produto que irá desenvolver para as necessidades – ou, neste caso, para os gostos, 

tendências e potencial – do mercado. 

 Assim, neste subcapítulo, embora apenas tenha efetuado tarefas para uma pequena 

parte do processo de marketing – a comunicação, como veremos posteriormente –, apresento e 

discuto os principais conceitos de marketing – a partir dos livros Princípios de Marketing, de 

Kotler e Armstrong (2007), e Marketing Management, de Kotler e Keller (2009) – que se aplicam 

ao negócio do livro tal como ele é levado a cabo pela DEL-P, onde se pensa o livro, desde o 

início, na perspetiva das expectativas do mercado. O departamento de marketing colabora com 

a Divisão em diversas decisões sobre os livros, como, por exemplo, na escolha dos títulos e 

das capas, que se querem o mais apelativas possível (conquanto apropriadas ao conteúdo), e 

também serve como operacionalizador da estratégia editorial, definindo a estratégia comercial 

e procurando as melhores oportunidades de destaque para os livros junto dos pontos de venda 

e outros meios de promoção. 

Assim, esta gestão estratégica apoia-se também no Departamento Comercial, que, por 

sua vez, implementa as decisões editoriais e de marketing junto dos clientes, fornecendo ao 
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processo, além disso, um importante feedback da procura. Esta integração inicia-se logo com a 

compilação de uma ficha de uso interno (num sistema informático partilhado por todos os 

departamentos) onde se vão colocando as informações sobre o projeto editorial60, para que 

todos os intervenientes tenham, desde o início, todos os dados necessários às suas atividades 

editoriais de marketing (definição das estratégias e táticas), promocionais (definição e calendari-

zação das ações), ou comerciais (posicionamento, negociações com os clientes, etc.). 

 No fundo, as características da atividade editorial, com o seu longo ciclo do livro e a 

ameaça permanente das devoluções – que pode anular o retorno que se esperava com um 

projeto muito depois do investimento ter sido feito –, aliados à imprevisibilidade do público, 

faz com que não baste a qualidade dos conteúdos e da edição para se produzirem sucessos 

comerciais, sendo necessária uma gestão estratégica encabeçada pelo marketing. De certa 

forma, no negócio do livro (ou, talvez, “negócios”) ainda estão presentes as duas grandes 

lógicas dominantes do marketing: a lógica mais tradicional, orientada para as vendas, de acordo 

com a qual se produz primeiro e depois se usam as ferramentas do marketing para vender os 

produtos (será o caso, por exemplo, da edição mais literária); e a lógica da orientação de 

mercado, centrada no consumidor, que se orienta pelas necessidades e pela procura do merca-

do, como no caso da edição comercial da DEL-P.  

O marketing ensina-nos que as necessidades são requisitos humanos básicos (que também 

incluem educação e entretenimento, por exemplo) que quando se dirigem a objetos específicos 

que as satisfaçam passam a ser desejos (quando acompanhados de poder de compra, os desejos 

tornam-se na procura). A satisfação dos clientes acontece quando os clientes atingem ou 

ultrapassam as expectativas, e não apenas quando o produto corresponde às necessidades. 

Assim, um livro pode entreter, mas se não era tão bom (ou tão ao gosto) como o leitor espe-

rava, este não ficará satisfeito. A qualidade é, deveras, o fator essencial para a satisfação do 

cliente, mas é, no entanto, um valor subjetivo. 

O mercado da DEL-P é o de (grande) consumo, com cada vez mais locais de venda, 

incluindo online. Embora tenha uma cadeia de valor relativamente longa, não integra um 

metamercado com outros produtos ou serviços complementares, uma vez que o livro é um 

produto que não necessita de manutenção, acessórios, seguros, etc., embora seja facilmente 

vendido em segunda mão, por exemplo. Como já vimos, o negócio do livro sofre uma forte 

                                                 
60 Para estas informações é importante não só o teor da obra em si mesmo, mas também as forças e 

oportunidades que argumentam a favor da obra e as ameaças externas que a podem debilitar, assim como 
dados objetivos como as vendas noutros países (ou de livros semelhantes em Portugal), por exemplo, e 
eventuais prémios literários ganhos pela obra ou pelo autor, ou outros indicadores explícitos de qualidade. 
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ameaça de produtos substitutos – todas as outras formas de cultura e entretenimento, no 

limite –, tem algum potencial para novas entradas de modelos de negócios alternativos e os 

fornecedores e os clientes vêm ganhando mais poder negocial, dada a forte rivalidade entre a 

concorrência. 

Além disso, qualquer negócio existe num determinado ambiente contextual, que inclui, 

por exemplo, fatores políticos, económicos, socioculturais, tecnológicos, ambientais e legais. 

No ambiente externo transacional e contextual do negócio do livro é particularmente impor-

tante ter presente quais são os fatores críticos de sucesso – as variáveis do setor que 

proporcionam mais valor aos clientes e que melhor diferenciam os concorrentes na criação 

desse valor. No caso do livro, estes fatores prendem-se principalmente com o conteúdo – a 

principal fonte de diferenciação –, mas também com as capacidades e recursos que a editora 

tem de criar valor em cima desses conteúdos. Essas capacidades e recursos são identificados a 

partir da análise das forças e fraquezas internas, como se pode ver pelas análises SWOT dos 

primeiros capítulos. Assim como, no futebol, o recurso mais importante será provavelmente 

ter o Cristiano Ronaldo no plantel e a capacidade mais importante será treiná-lo o melhor 

possível, no negócio do livro o recurso mais importante é o conteúdo, mas também é indis-

pensável explorar devidamente as capacidades necessárias para os levar ao público da melhor 

forma possível, acrescentando valor a esses recursos. No fundo, é tudo aquilo que venho 

apresentando neste relatório, ao discutir o processo de edição e as sucessivas camadas de valor 

adicionadas. 

No entanto, numa perspetiva de marketing, existem também outras questões importan-

tes, como o posicionamento e a imagem de marca: a Porto Editora, por exemplo, passa uma 

imagem de qualidade e confiança, mas essa imagem só existe porque é percecionada dessa 

forma pelo consumidor, independentemente da identidade que a instituição pretende comuni-

car ao público – neste caso coincidem, o que é uma vantagem para a Porto Editora61, mas nem 

sempre isso acontece (o que pode ter de levar a um maior esforço de comunicação ou à 

necessidade de um reposicionamento). 

O comportamento do consumidor é uma área particularmente importante do marketing 

para o negócio do livro, envolvendo questões como: Quem compra o quê? Como é que os 

leitores escolhem os livros? Quando compram? O que procuram com a compra (cultura, 

                                                 
61 Embora não possua dados objetivos de estudos de mercado, é tido como um dado adquirido que a Porto 

Editora possui um bom capital de marca – ou, em linguagem de marketing, brand equity –, construído ao 
longo das suas décadas de atividade. Este valor é materializado pela diferença da resposta dos consumido-
res a uma marca, em relação aos concorrentes, e torna-se um valor acrescentado aos produtos. 
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entretenimento, presentes…)?, entre outras. Além de possíveis estudos de mercado, uma das 

poucas grandes ferramentas objetivas para o marketing do livro é o estudo dos números das 

vendas. Por outro lado, também a atenção às tendências socioculturais e mediáticas do merca-

do é importante, uma vez que os fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

podem ser culturais (mais relevantes para o livro: classe social, etnia, religião, etc.); sociais 

(líderes de opinião, agenda mediática, etc.); pessoais (género, uma vez que as mulheres leem 

mais e temas mais específicos, no geral, mas também idade, estilo de vida, atividades, persona-

lidade, etc.); e psicológicos (motivação, crenças, atitudes cognitivas, afetivas e 

comportamentais, etc.). 

Todos estes conceitos coexistem num plano de marketing, um documento de trabalho 

que resume o conhecimento do mercado; estabelece e sistematiza o conjunto de objetivos de 

uma organização face, neste caso, a um livro, coleção, ou até a uma chancela, por exemplo; e 

indica os meios para os atingir. A nível estratégico faz-se o diagnóstico da situação (com a 

análise interna e externa, resumidas na análise SWOT), segue-se para a definição de objetivos 

gerais e específicos e passa-se para a definição de estratégias a partir da segmentação, targeting e 

posicionamento. Posteriormente, já a nível tático (que é a operacionalização da estratégia – 

mais fácil de alterar), constrói-se o programa de marketing com as características de produto, 

preço, promoção e distribuição; e definem-se os meios e os planos de ação para a implementa-

ção, prevendo-se já o feedback e o controlo posterior de todo o processo. 

A análise estratégica de um plano de marketing para uma chancela ou um livro específi-

co tem de acompanhar de perto as principais tendências do negócio, como a concentração 

editorial e o excesso de produto, a prioridade aos best-sellers e ausência de livros de fundo, os 

novos hábitos de consumo, o aumento das devoluções e da pressão para os descontos, e a 

proliferação de feiras e saldos enquanto diminuem as livrarias tradicionais e se disputa o 

espaço nas lojas (cf. Martins, 2005: 65-79). 

A partir daqui pode começar-se a definir a estratégia de marketing através da segmenta-

ção do mercado – dividir o mercado em subconjuntos mais ou menos homogéneos. Esta 

segmentação começa a fazer-se logo desde a leitura da proposta editorial, quando se define o 

público-alvo (muitas vezes, até o próprio autor já escreveu a obra com um público-alvo em 

mente). As vantagens da segmentação passam por permitir a conceção de um produto final 

mais adequado às necessidades do público; ajudar a estabelecer o preço de forma adequada; 

simplificar a escolha dos canais de distribuição e comunicação; e aproveitar possíveis merca-

dos onde exista menos concorrência. Os critérios de segmentação para o livro são 
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principalmente demográficos (género, idade, etc.), socioeconómicos (poder de compra, nível 

de instrução, religião, etc.), psicográficos (estilo de vida, valores, personalidade, etc.), mas 

também comportamentais (procura sazonal de certo tipo de livros, estatuto oferecido pelo 

produto, etc.). 

O processo de se focar em determinados segmentos chama-se targetting, e, no caso da 

DEL-P, a própria divisão do catálogo por chancelas, como já argumentei, serve o propósito de 

uma estratégia diferenciada. Depois de definido o target de uma determinada chancela ou livro, 

pode então definir-se o posicionamento. Para isso, adequa-se a imagem e, no caso da edição 

literária comercial, utilizam-se as características diferenciadoras dos próprios livros, ao nível do 

conteúdo, uma vez que outro tipo de diferenciação – como a do preço, por exemplo – não 

seria viável (os preços dos livros não variam muito entre si) ou eficaz (normalmente, não se 

escolhe um livro pelo seu preço). 

A marca – ou, neste caso, a chancela – é uma forma eficaz de passar um posicionamen-

to que vai para além das características específicas de cada produto – além do nome e do 

logótipo, uma marca pode ser qualquer sinal62 com a intenção de identificar um produto ou 

serviço e distingui-lo da competição, e serve várias funções: não só de identificação mas 

também de, por exemplo, localização, garantia de qualidade, continuidade, personalização, 

lúdica, hedonista ou ética. O posicionamento comunica-se através de uma identidade de marca 

(criada pela empresa), mas a imagem de marca é criada pelo consumidor. A identidade de marca 

cria-se através do branding, que tem o objetivo de fazer com que os consumidores percecionem 

diferenças entre marcas numa categoria de produto. As perceções sobre uma marca incluem 

atributos funcionais, como o preço e as características objetivas da marca, e atributos simbóli-

cos, como a sua imagem e o que ela diz do consumidor, quando a usa ou, no caso dos livros, a 

escolhe. 

Passando agora do nível estratégico para o nível tático do plano de marketing, é neces-

sário tomar as decisões do marketing-mix. Este conjunto de opções é constituído pelas 

características do produto; pelo seu preço (o custo total para o cliente, não apenas monetário); 

pela forma como se fará a sua promoção (a comunicação, publicidade, relações públicas, etc.); 

e pela forma como se fará a sua distribuição (a conveniência para o cliente, que inclui os 

canais, o transporte, etc.). Para além das decisões em relação ao produto, também o preço e 

muita da promoção é definida no seio da DEL-P. O preço é maioritariamente determinado a 

                                                 
62 Nem todos os tipos de sinais podem ser registados legalmente, mas mesmo desprotegidos podem servir 

o intuito do marketing que aqui preconizamos. 
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partir do próprio plano de negócios efetuado para o livro (os custos de produção mais a 

margem de lucro, por exemplo), e a promoção é executada maioritariamente a partir de dois 

polos: a comunicação do livro por meios de relações públicas e comunicação tradicionais e 

digitais, como ainda veremos; e a promoção no ponto de venda, efetuada principalmente 

através de campanhas promocionais no retalho e dos destaques pagos no espaço de exposição 

(incluindo nas montras) das livrarias e outros estabelecimentos que vendem livros63. A estraté-

gia da DEL-P passa, em grande parte, por negociar, sempre que possível (dada a grande 

quantidade de livros publicados semanalmente em Portugal), este tipo de destaques para as 

suas novidades editoriais. 

Existem também algumas ferramentas de promoção específicas para os livros que são 

frequentemente utilizadas na edição comercial, como por exemplo a inclusão de menções 

promocionais como excertos laudatórios da crítica ou de outros autores conhecidos e/ou 

respeitados, prémios literários (da obra ou do autor) ou números de vendas (no caso de se 

tratar de um livro ou autor best-seller) em cintas, autocolantes, ou na própria capa. No próprio 

espaço do ponto de venda, é frequente negociar-se a colocação (paga) de materiais promocio-

nais para as principais apostas editoriais de um determinado período. Entre esses materiais 

encontram-se, por exemplo, os expositores de cartão para colocação de exemplares de um 

determinado livro ou coleção, dando-lhes mais visibilidade e aproveitando as superfícies 

exclusivas do suporte para chamar a atenção e colocar mais informações promocionais sobre 

o livro ou coleção; cartazes, que podem ter diferentes formatos, dimensões, materiais e até 

localizações; forras de alarme – as estruturas de cartão com promoção a um determinado livro 

que, como o nome indica, forram as torres de alarme que costumam estar na entrada dos 

espaços comerciais; e roll-ups, normalmente utilizados em sessões de apresentação ou lança-

mento, e que se assemelham e cumprem a mesma função dos cartazes, mas têm maiores 

dimensões e ocupam todo um espaço vertical até ao chão64, num suporte de impressão em 

PVC que permite uma maior qualidade de imagem (Soares, 2016: 66-70). 

  

  

                                                 
63 Para algumas pistas sobre a relação comercial que os retalhistas têm com as editoras e a forma como 
estas fazem a sua gestão de marketing, vd. Martins, 2007: 56-57. 
64 Além disso, por serem facilmente transportáveis, enrolando-se num tubo bastante portátil, são particu-

larmente úteis em eventos promocionais e apresentações de livros. 
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4.2.10. A comunicação editorial  

 

A diferença entre os significados de publicar e publicitar é mínima, tal como a diferen-

ça entre a própria grafia das palavras. Publicar significa «dar à estampa uma obra para difusão 

pública. Reproduzir tipograficamente um documento para divulgá-lo. Editar, imprimir» (Faria 

e Pericão, 2008: 1024), mas também «tornar (algo) público, amplamente conhecido; divulgar, 

propagar»65, enquanto publicitar significa «fazer publicidade de; divulgar»66. Publicar um livro 

não implica um esforço de publicitação, mas, se este não existir, o ato de publicar fica aquém 

do espírito da função (cf. Owen, 1996: 147). Este subcapítulo trata da atividade de comunicar 

e promover os livros que se editam, numa altura em que nunca foi tão fácil comunicar, mas 

também tão difícil fazer-se ouvir. 

Segundo a base de dados Pordata67, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em 

1985 foram publicados 4198 livros no nosso país (dos quais 3277 originais e 921 traduzidos). 

Trinta anos depois, em 2015, o número de livros publicados foi muito superior: 12280. Des-

ses, 9387 eram originais e 2913 traduzidos, ou, em termos percentuais, o aumento total entre 

1985 e 2015 foi 193%; o aumento nos livros originais publicados foi 186%; e o aumento nos 

traduzidos foi 216%. 

De 11 livros publicados por dia em Portugal, em 1985, passou-se para mais de 30, em 

2015. Perante estes números, a pergunta essencial que um editor coloca é: no meio de tantos 

livros, como destacar os nossos? 

A promoção do livro e a comunicação editorial fazem parte do marketing, particular-

mente do conjunto de decisões e atividades chamado promotion mix, que inclui a publicidade, a 

promoção de vendas, as relações públicas, as vendas pessoais, o marketing direto e/ou interati-

vo, os eventos e experiências, e o word-of-mouth (recomendações informais dos consumidores, 

boca-a-boca). Alguns destes meios de comunicação escapam ao alcance e controlo da empre-

sa, como o boca-a-boca e as relações públicas – todos devem ser, no entanto, trabalhados e 

cuidadosamente monitorizados –, podendo ser impessoais, como a publicidade tradicional, ou 

pessoais, como a força de vendas; e variando ainda quanto ao seu custo.  

Além das ferramentas de promoção utilizadas no ponto de venda, que referimos no 

subcapítulo anterior, o promotion mix inclui também o investimento em publicidade tradicional 

                                                 
65 Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3.0 (software) 
66 Idem. 
67 www.pordata.pt 



 

86 
 

nos média, nomeadamente para a televisão, jornais e revistas. A imprensa pode também ser 

veículo de ações promocionais (passatempos, por exemplo). Acresce que, como hoje em dia o 

ponto de venda de livros pode também ser em ambiente digital, no comércio eletrónico, é 

importante não só negociar destaques nos sites, como se faz para a exposição dos livros nas 

livrarias ou supermercados, mas também comprar espaço publicitário e realizar ações promo-

cionais. No ambiente digital utilizam-se também as páginas da editora e das chancelas para 

promoção, podendo ser criadas páginas específicas para certos títulos, autores ou coleções, e 

também se utiliza, de forma mais intensiva, como veremos, o potencial das redes sociais. 

 Quer seja diretamente no espaço físico ou virtual de venda, ou através da publicidade 

tradicional nos mais variados suportes, tudo conflui para remediar o facto de um livro não se 

vender por si só: mesmo o livro mais apetecível tem, pelo menos, de ser apresentado aos 

leitores. No entanto, nem sempre se podem comportar os custos de uma campanha publicitá-

ria, e muitas vezes a extensão do potencial mercado não compensa sequer essa aposta. 

 Surge assim a necessidade de uma comunicação quotidiana e próxima com o público-

alvo, feita principalmente através das redes sociais, que se estabeleceram nos últimos anos 

como um novo espaço público. Essa comunicação é tendencialmente gratuita, mas isso 

significa que qualquer entidade a pode usar, criando-se uma grande espessura de ruído, onde 

inúmeros estímulos competem pela atenção do utilizador das redes sociais (cf. Mendes, 2016: 

235-238). 

 Também a colaboração através da assessoria de imprensa com os jornais, rádio e 

televisão é tendencialmente gratuita, fornecendo um espaço para anunciar as novidades e 

veicular os conteúdos dos livros (cf. Mendes, 2016: 231-234). Esta vertente de relações públi-

cas do promotion mix é especialmente interessante porque, de alguma forma, “eleva-se” acima 

de todo o ruído comunicativo da atualidade, uma vez que uma notícia contextualizada e 

imparcial sobre um novo lançamento de um livro tenderá a ter mais impacto do que um 

simples anúncio institucional. 

 Essas atividades de relações públicas e assessoria de imprensa são as principais funções 

do colaborador responsável pela comunicação na DEL-P, Nuno Almeida. Este profissional 

cria uma série de materiais promocionais para cada projeto editorial, como press releases, kits de 

imprensa e materiais para as redes sociais (já a responsabilidade pela eventual publicidade 

tradicional nos meios de comunicação e nos pontos de venda fica a cargo do departamento de 

marketing). Nuno Almeida é também responsável pelo agendamento de entrevistas com 

autores e pelos contactos para potenciais reportagens. Quanto mais se conseguirem criar 
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pontos de interesse para as entrevistas e reportagens, melhor, sendo até possível trazer assun-

tos para a agenda mediática, como se procurou fazer no caso do livro Uma esperança mais forte do 

que o mar, de Melissa Fleming. Aproveitando a presença em Portugal da autora, porta-voz do 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados, e da protagonista da história, a 

refugiada síria Doaa Al-Zamel, promoveu-se uma série de entrevistas sobre o tema da crise 

dos refugiados com vários órgãos televisivos e da imprensa escrita. 

 Quando se consegue gerar o interesse dos média, a promoção do livro é uma conse-

quência natural. Por outro lado, convém não abusar desse expediente, não bombardeando os 

jornalistas com emails, mas sim saber o que pode interessar a quem, para que se desenvolva 

uma relação em que ambas as partes ganham. Como referem Kotler e Armstrong (2007: 455): 

 

As relações públicas podem ter um impacto mais forte no público do que a 

publicidade. A empresa não paga pelo espaço ou pelo tempo no meio de comu-

nicação. Em vez disso, paga a um staff para desenvolver e pôr a circular 

informação e gerir clientes. Se a empresa consegue desenvolver uma história ou 

um evento interessante, isso pode ser utilizado por vários meios diferentes, com 

o mesmo efeito da publicidade que custaria milhões de dólares. E terá mais cre-

dibilidade do que a publicidade. 

 

 Esta interdependência insere-se naquilo a que Jorge Manuel Martins chama de «rede 

social do livro» (Martins, 2007: 43), conceito que contrapõe ao da cadeia do livro. Numa altura 

em que são possíveis modelos de negócio do livro diferentes dos tradicionais, e em que 

mesmo a cadeia de valor habitual do livro sofreu convulsões trazidas pela tecnologia – nome-

adamente pela internet – com o aparecimento de novos mediadores e de formas alternativas 

de publicação, este conceito parece fazer cada vez mais sentido. Nesta rede de mediadores, 

cada participante «interpreta e filtra, seleciona e ‘produz sentido’, contribuindo com a sua 

própria ‘marca’, ou com o seu capital simbólico socialmente reconhecido, para transformar um 

‘produto base’ num ‘valor acrescentado’ e num ‘pacote de benefícios’» (Martins, 2005: 364). 

Nesta nova rede do livro, cruzam-se assim, agora, «vidas tão especializadas quanto convergen-

tes, sem atores principais nem secundários, em equilíbrio culturalmente desafiante» (ibid.). 

 Com o desenvolvimento da internet, mais do que novos agentes mediadores do livro, 

em blogues e outras publicações digitais, por exemplo, surgiu todo um novo espaço público e 

mediático que oferece novas formas de abordar e interagir com o mercado, com a vantagem 

de ter menos constrangimentos temporais e espaciais, e de ser baseado em ferramentas 

tendencialmente gratuitas. Pelo Facebook, por exemplo, a rede social hegemónica atualmente, 
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as editoras podem não só receber feedback e sugestões dos clientes de forma direta, mas tam-

bém promover os seus produtos de acordo com o público-alvo, devido às ferramentas de 

segmentação oferecidas por esse tipo de plataformas, onde a informação do perfil dos utiliza-

dores se torna um recurso valiosíssimo e facilmente acionável pelo marketing. Da mesma 

forma, a profundidade dos dados obtidos através da Wook é também uma mais-valia para os 

estudos de mercado realizados pela Porto Editora. 

 Hoje em dia, os utilizadores da internet não são apenas consumidores de informação, 

mas também produtores de conteúdos – participantes da chamada web 2.0. Com a massifica-

ção de ferramentas de partilha de conteúdos gerados pelos utilizadores, como os blogues, o 

YouTube ou o Facebook, os próprios consumidores podem ser uma espécie de embaixadores 

dos produtos, criando e partilhando informação, conteúdos e opiniões sobre as suas leituras, 

com a vantagem de terem uma relação mais próxima com a audiência: uma recomendação de 

um amigo – ou de um opinion maker em quem confiamos ou com quem nos identificamos – é 

muito mais eficaz do que qualquer publicidade, conteúdo ou comunicação institucional. 

 As atividades de comunicação da DEL-P, da responsabilidade de Nuno Almeida em 

articulação com a Dr.ª Cláudia Gomes, baseiam-se maioritariamente no aproveitamento das 

novas ferramentas de comunicação online, juntamente com o trabalho mais clássico de assesso-

ria de imprensa e relações públicas. Colaborei em algumas situações pontuais na assessoria de 

imprensa e nas relações públicas, nomeadamente a partir das solicitações que me foram feitas 

para apresentar sugestões para os press releases e para as listas de individualidades relevantes (de 

opinion makers, mediadores culturais ou especialistas nas áreas ou temas específicos de cada 

livro) para envios de exemplares (incluindo exemplares de avanço, como no caso do livro Uma 

esperança mais forte do que o mar, de Melissa Fleming). 

Em relação à comunicação específica para a chancela Coolbooks, tive uma colabora-

ção mais consistente, designadamente na definição, pesquisa e criação de conteúdos. Nesse 

âmbito, colaborei frequentemente com o coordenador editorial da chancela na criação dos 

materiais promocionais das novidades editoriais, para divulgação e partilha nas redes sociais 

(maioritariamente na página de Facebook da Coolbooks, mas também no seu site). Essa 

colaboração incluiu a pesquisa de excertos eloquentes das obras e de imagens atrativas e 

intrigantes para servirem de suporte às citações. Como a marca Coolbooks se pretende jovem, 

divertida e descomplexada, sem grande peso institucional, torna-se mais fácil – e desejável – 

“jogar o jogo” das redes sociais, ou seja, tentar oferecer os tipos de conteúdo mais populares 

nessas plataformas.  



 

89 
 

Assim, durante o período do estágio, surgiu a ideia de eu criar um quiz para promover 

o catálogo da Coolbooks, com o título “Qual o livro Coolbooks ideal para ti?”. Umas semanas 

depois, já no âmbito da campanha CB3, de celebração dos três anos da chancela, projetei um 

novo quiz, desta vez intitulado “Que tipo de leitor és tu?”.  

Os quizzes são conjuntos de perguntas de escolha múltipla que funcionam como “tes-

tes de personalidade”, ou que prometem “adivinhar” alguma característica sobre a pessoa ou 

“sugerir” alguma coisa. Utilizei uma plataforma gratuita de criação de quizzes para o Facebo-

ok68 que, ao contrário de muitas outras, oferece menos opções de customização, mas não 

apresenta qualquer custo de utilização – a condição essencial, neste caso. 

O primeiro quiz69 – “Qual o livro Coolbooks ideal para ti?” – tem 9 questões, com 5 

possibilidades de resposta para cada uma. Eis alguns exemplos: 

 

• Porque lês livros? 

Para me inspirar 

Para conhecer novos mundos 

Para me divertir 

Para conhecer personagens interessantes 

Sei lá... 

 

• Quando foi a última vez que enviaste / recebeste uma carta de amor? 

No último mês 

No último ano 

Prefiro o snapchat 

Já não me lembro 

Nunca 

 

• Qual destas coisas mais gostas num livro? 

Uma história de amor 

Uma história empolgante 

O humor 

A beleza da linguagem 

Não consigo escolher 

 

 Respondidas as 9 questões, o utilizador obtém o seu resultado: o livro “ideal”, segundo 

o seu perfil de respostas, de um total de 9 possibilidades. Como se pode ver na figura 13, além 

                                                 
68 https://quizmaker.co 
69 Disponível em https://quizmaker.co/quizintro.php?fromresult=1&quizid=147673 
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da capa do livro, o jogador é brindado com uma ligação para a página da Wook onde pode 

adquirir o livro em formato papel ou ebook. Este tipo de ligação é sempre fundamental para 

facilitar a efetivação da compra, depois da curiosidade levantada pelo jogo. 

 

 

Figura 13: Página de resultado do quiz "Qual o livro Coolbooks ideal para ti?" 

 

 O segundo quiz70 – “Que tipo de leitor és tu?” – tem 10 perguntas, com 5 possibilida-

des de resposta para cada uma. Desta vez, pretendi criar questões mais direcionadas 

diretamente com os hábitos de leitura, como o título/tema do jogo requeria, e tentei promover 

mais irreverência nas possibilidades de escolha, como se pode ver nos seguintes exemplos: 

 

• Quando o livro é excelente e está a chegar ao fim... 

Leio mais devagar, para fazer durar. 

Não fico triste por chegar ao fim, mas feliz por ter acontecido. 

É despachar, que há mais livros para ler! 

O que é que eu vou fazer da minha vida?! 

Não penso nisso. 
                                                 
70 Disponível em https://quizmaker.co/quizintro.php?fromresult=1&quizid=149322 
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• Sublinhar ou escrever nos livros... 

Que monstro faria isso? 

A lápis, no máximo HB e com borracha. 

Depende dos livros. 

Os livros de papel são de papel por algum motivo... 

Ler sem sublinhar e/ou escrever nas margens é como namoro sem beijos. 

 

• Parar de ler em qualquer momento? 

Parar de ler? AHAHAHAH! 

Heresia! Só no fim do capítulo! 

Pelo menos tenho de virar a página, senão faleço. 

Num mundo ideal, só parava no fim do livro! No mundo real, é quando tem de ser... 

Ó, quero lá saber... 

 

• Comes e/ou bebes durante a leitura? 

Claro, sempre! Alimento para a mente e para o corpo. 

Melhor do que ler um bom livro é ler um bom livro com uma caneca de chá ou café ao 

lado. 

Multitasking, gosto. 

Só quando me apetece. 

Nunca! Faço isso depois. 

 

 Os 10 resultados possíveis também são mais trabalhados do que os do primeiro quiz. 

Desta vez, aconselham-se sempre trios de livros de um mesmo tipo, segundo o mote do 

número 3 dado pela campanha CB3. Como se pode ver na figura 14, a página de resultados 

apresenta as três capas do trio de livros que resultou das respostas e os seus respetivos links 

para as páginas de produto na Wook, mas desta vez também se oferece uma pequena descri-

ção do “tipo de leitor” que o perfil das respostas originou. O resultado pode ser, por exemplo, 

“Leitor jovem” (3 livros juvenis), com o texto «Queres divertir-te com grandes aventuras e 

viajar pelo mundo»; “Leitor ocupado” (3 livros de contos), com o texto «Queres boas histórias 

em poucas páginas, por isso aconselhamos-te estes ótimos livros de contos; “Leitor apaixona-

do” (3 romances românticos), com o texto «Queres que as tuas leituras estejam cheias de 

emoção, paixão e desejo»; ou “Leitor empreendedor” (3 livros de desenvolvimento pessoal), 

com o texto «Queres crescer como pessoa e alcançar todo o teu potencial, por isso estes livros 

são perfeitos para ti». 
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Figura 14: Página de resultado do quiz "Que tipo de leitor és tu?" 

 

  

4.2.11. A encruzilhada da Coolbooks 

  

A Coolbooks é uma chancela da Porto Editora dedicada à publicação de novos autores 

em língua portuguesa. Nasceu em abril de 2014, no auge do entusiasmo pelos livros eletróni-

cos (ou ebooks), no seio da DEL-P, e tem como responsável o editor Vítor Gonçalves. 

Quando começou o meu estágio, que culminou com o mês do terceiro aniversário da 

chancela, já a Coolbooks não publicava apenas ebooks, mas também livros em papel. Neste 

subcapítulo exploro o teor e o funcionamento geral da chancela, assim como as características 

e desafios específicos da sua atividade editorial em suporte digital e em papel, mas, antes, 

importa contextualizar a minha colaboração com a Coolbooks ao longo do estágio. 

Como já fui referindo, acompanhei o processo editorial, ou partes dele, de várias obras 

editadas durante o meio ano do estágio (ou nos meses subsequentes). Com maior ou menor 

profundidade, efetuei a revisão de 8 livros da chancela; redigi ou contribuí com ideias para 

vários briefings para o design das capas; redigi ou colaborei na criação de sinopses; e auxiliei de 

várias formas as tarefas de comunicação, em apoio não só do coordenador editorial Vítor 

Gonçalves, mas também do assessor de comunicação da DEL-P, Nuno Almeida. Estas tarefas 

passaram essencialmente pela pesquisa e criação de conteúdos para a divulgação das novidades 
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editoriais nas redes sociais e no site da Coolbooks, nomeadamente através da pesquisa de 

imagens livres de direitos de autor para acompanharem as publicações das “Coolunas de autor” 

(pequenos textos de autores da chancela divulgados no site) e de excertos das obras para a 

página de Facebook. A pesquisa desses mesmos excertos também foi, em várias ocasiões, da 

minha responsabilidade.  

Uma das principais tarefas que realizei para a Coolbooks foi a leitura de originais. Li e 

preenchi a ficha de análise da proposta editorial para um total de 22 dactiloscritos. Se no caso 

das propostas editoriais estrangeiras existe já, na maioria dos casos, uma publicação que atesta 

a qualidade ou pertinência económica da obra, no caso dos manuscritos enviados por autores 

estreantes a análise tem de ir muito além da simples aferição do teor, qualidade, interesse e 

adaptação da obra ao catálogo da editora. Este tipo de análise tem de ser mais delicada, 

prevendo os vários tipos de interesse que um texto pode ter e observando-o a essa luz, uma 

vez que não se sabe, à partida, aquilo que se vai encontrar na leitura. 

Muitos dos dactiloscritos destes jovens escritores, além de apresentarem frequente-

mente alguns problemas na qualidade da escrita, redundam por vezes num sentimentalismo 

excessivo, onde o estilo e o tom carecem ainda de controlo. No geral, para a ficção, os requisi-

tos exigidos passam pela originalidade mínima da história, com alguma criatividade; pelo 

desenrolar coerente e interessante da ação; e pela qualidade da escrita. 

Além disto, o perfil do autor é particularmente relevante para uma chancela com estas 

características, nomeadamente a sua presença nas redes sociais e o esforço que está disposto a 

fazer para promover a sua obra. Conhecem-se alguns casos de novos autores portugueses best-

seller cujo sucesso é muitas vezes atribuído (até pelos próprios), mais do que ao interesse das 

suas obras, à forma como souberam aproveitar as potencialidades do networking e da promoção 

nas redes sociais para alavancarem o seu trabalho literário. É o caso, por exemplo, de Pedro 

Chagas Freitas, de Raul Minh’Alma e, recentemente, de Afonso Noite-Luar. Esta questão da 

disponibilidade dos autores para a divulgação e promoção da própria obra, não sendo indis-

pensável para a primeira publicação na Coolbooks, é fundamental para a continuação da 

relação editorial entre a chancela e os autores. 

Muitas vezes, nota-se algum potencial no autor e/ou no manuscrito, mas este fica 

aquém da qualidade (de escrita, narrativa, etc.) ou interesse necessários para uma publicação. É 

por essa razão que as fichas de análise da proposta editorial específicas da Coolbooks incluem 

um campo para eventuais sugestões para intervenção do autor, caso o manuscrito possa vir a 

ser reconsiderado após algum trabalho de melhoria. O ideal, nestes casos em que existe algum 



 

94 
 

potencial ainda não atingido minimamente, seria até oferecer alguma tutoria ao autor, com 

conselhos para os seus trabalhos futuros. Isto seria, no entanto, uma atividade de consultoria 

editorial que vai além da disponibilidade do editor e das suas competências na instituição. 

Como a chancela tem o privilégio de poder publicar e apostar em novos autores sem 

estar dependente dos resultados comerciais, a análise às propostas editoriais passa principal-

mente pelos méritos intrínsecos da obra, e não necessariamente pela resposta esperada do 

mercado. Um sintoma disso mesmo é a inexistência na ficha dos campos de oportunidades e 

ameaças externas da análise SWOT.  

Das leituras que realizei para a Coolbooks foram selecionadas 4 obras para publicação, 

a partir das minhas sugestões, e após uma consequente leitura pelo coordenador editorial da 

chancela. É possível que ainda mais alguma obra venha a ser editada entretanto, se houver 

oportunidade. As obras publicadas foram as seguintes: 

• O motor do caos e da destruição, de António Bizarro; 
 

• O segredo de Leonardo Da Vinci, de Francisco Sousa Faria da Silva; 
 

• As impertinências do Cupido, de Ana Gil Campos. 
 

• E ficou a terra, de Carla Ramalho. 

Para terminar a exposição e discussão das tarefas que realizei para a Coolbooks, e vol-

tando à comunicação, criei de raiz os dois quizzes que apresentei no subcapítulo anterior, e dei 

pequenas contribuições para o esforço de comunicação e promoção das novidades da chance-

la (e do catálogo em geral, no âmbito da celebração promocional nas redes sociais do terceiro 

aniversário da Coolbooks – a campanha CB3). 

As atividades de comunicação e promoção adquirem uma importância especial para a 

Coolbooks porque, ao contrário das outras chancelas ou editoras do Grupo Porto Editora, os 

livros da Coolbooks não usufruem do principal meio de promoção do livro – a sua presença e 

exposição no ponto de venda –, pela simples razão de não estarem de todo disponíveis nos 

pontos de venda de livros em papel. Se os livros de tipologias menos comerciais já não têm 

direito, por exemplo, a estarem presentes nos hipermercados (num dos principais canais de 

venda), os livros da Coolbooks não são distribuídos de todo pelos canais tradicionais – apenas 

podem ser encomendados, em papel, pela Wook ou na livraria online da Bertrand. 

Esta questão da distribuição é a primeira parte da encruzilhada da Coolbooks: se por 

um lado tem a vantagem de estar inserida numa empresa que lhe oferece uma forte integração 
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da cadeia de valor a jusante, tendo uma plataforma de distribuição própria e, até, canais de 

vendas físicos e online, por outro não consegue usufruir deles. O motivo principal é a falta de 

dimensão: como a procura é baixa e as tiragens são pequenas (na ordem da centena), torna-se 

inviável expor o livro nas cadeias livreiras. Além dessa exposição ser paga, tem de ser feita 

com um número considerável de exemplares em cada loja – uma pilha de livros em vez de 

dois ou três exemplares perdidos numa estante. Com estas limitações, os livros da Coolbooks 

têm uma visibilidade reduzida, o que defrauda o propósito promocional. 

 A posição da Coolbooks é única no mercado editorial português. É uma espécie de 

projeto cultural, um reduto literário de aposta em novos valores, no seio de um grande grupo 

editorial, mas não se comporta como outras editoras com mais exigência literária que preten-

dem distribuir os seus livros em grande escala, uma vez que não arrisca tiragens que suportem 

uma distribuição pelos principais canais de distribuição. No caso da Coolbooks (e não tendo 

acesso, obviamente, a dados quantitativos sobre estas questões), parece existir a liberdade para 

não ter lucro, mas também não se pretende ter muito prejuízo. E aquilo que a diferencia é a 

certeza a priori de não haver um mercado relevante para o seu tipo de livros. 

 Na minha opinião, não adianta comparar a Coolbooks com empresas de serviços 

editoriais pagos como, por exemplo, a Chiado Editora – que de editora, como vimos anteri-

ormente, tem pouco. Embora essas empresas se dediquem, em grande parte, a publicar novos 

autores, fazem-no sem qualquer critério, dependendo apenas do financiamento dos autores. A 

atividade da Coolbooks não se assemelha em nada com esse tipo de edição, e é precisamente o 

trabalho exaustivo e criterioso de seleção das obras que publica que mais a distingue desse 

modelo de negócio. 

 A posição única da Coolbooks foi definida logo no início do projeto, ao assumir-se 

como uma plataforma de publicação de novos autores em língua portuguesa apenas em 

formato eletrónico. Essa limitação era essencial a nível do modelo de negócio, uma vez que o 

livro eletrónico permite que, após os custos fixos iniciais, a reprodução se faça de acordo com 

a procura sem quaisquer custos; mas também a nível do próprio posicionamento da chancela, 

orientada apenas para os leitores “digitais”, tendencialmente mais jovens. 

 Na edição tradicional, a publicação de ebooks faz-se normalmente a par com a do livro 

em papel, pelo que os custos de produção se resumem à conversão do conteúdo nos formatos 

digitais. Mesmo assim, a tendência é para que os preços não sejam muito inferiores aos das 

versões em papel, como se pode verificar em qualquer livraria online. Para esta aparente des-

proporção em que a versão digital de um livro pode custar apenas menos 20%, por exemplo, 
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influi o facto de o IVA para os ebooks ter a taxa normal de 23%71, enquanto os livros em papel 

usufruem da taxa reduzida de 6%.  

Na primeira fase da Coolbooks, e embora os seus ebooks apresentassem sempre preços 

inferiores aos 8€ – o que é cerca de metade do preço médio de um livro de ficção em papel –, 

os custos de produção eram, de forma geral, semelhantes aos de livros em papel, uma vez que 

era necessário levar a cabo todo o processo editorial de tratamento de texto, paginação, design 

de capa, etc. 

Convém também referir um fator fundamental que constrange a venda de ebooks das 

editoras e chancelas do Grupo Porto Editora: o formato proprietário. Os livros eletrónicos 

são regra geral protegidos com software DRM – Digital Rights Management (cf. Mendes, 2016: 

229), de forma a que não possam ser copiados livremente, mas apenas utilizados por quem 

“comprou” o ficheiro (na verdade, em ambiente digital o que se adquire é uma licença). Já para 

não falar do facto de ainda ser difícil convencer os consumidores a comprarem algo que não 

vão possuir fisicamente, o Grupo Porto Editora resolveu a ameaça da pirataria – comum tanto 

para os ebooks como para quaisquer conteúdos digitais – desenvolvendo um formato proprie-

tário, o eWOOK. Baseando-se no EPUB, um dos mais universais formatos de ebooks (cf. 

Mendes, 2016: 226-227), o ficheiro é encriptado com um DRM exclusivo da Porto Editora, só 

podendo ser acedido e lido através de uma área específica do site da Wook. Por muitas facili-

dades que tenham sido trazidas ao processo – não é necessária a instalação de qualquer 

aplicação ou extensão, por exemplo –, o problema é que, desta forma, os ebooks do Grupo 

Porto Editora apenas podem ser acedidos através de um computador, tablet ou smartphone, 

deixando de fora os aparelhos especificamente concebidos para a leitura confortável de livros 

eletrónicos – os ereaders, como o Kindle ou o Kobo. Como utilizador de um ereader e leitor em 

tablet, posso testemunhar a diferença abissal que existe na experiência de leitura nos dois 

suportes72. No entanto, o facto de o tablet ter uma grande penetração no mercado (mais de 3 

milhões de utilizadores em 201673), ao contrário dos ereaders, ajuda a compreender a decisão 

                                                 
71 Em junho, a proposta de legislação da União Europeia para reduzir o IVA dos ebooks entrou num impasse, 
devido à oposição da República Checa (atualmente, segundo a diretiva 2006/112/EC, os ebooks são consi-
derados serviços, pelo que não podem ter a taxa mínima de IVA de que os livros físicos usufruem). 
http://www.vatlive.com/vat-news/eu-fails-to-agree-on-e-book-reduced-vat/ e http://mnetax.com/eu-vat-
proposals-e-books-reverse-charge-fail-21839  
72 A vantagem dos ereaders reside principalmente na utilização de eInk, uma espécie de “tinta eletrónica” 
que permite a leitura num ecrã sem qualquer luminosidade, imitando a experiência e o conforto visual do 
papel. 
73 http://tek.sapo.pt/mobile/equipamentos/artigos/numero-de-tablets-em-portugal-continua-a-subir-mas-
cada-vez-menos 
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(embora a disponibilização de todo o catálogo de ebooks do Grupo Porto Editora em formatos 

eletrónicos universais pudesse ser um grande passo para a disseminação dessa nova forma de 

leitura em Portugal). 

 A altura em que o entusiasmo com o livro eletrónico esfriou, com a admissão generali-

zada de que as notícias da hegemonia do ebook e da morte do papel tinham sido francamente 

exageradas, coincidiu com o início da publicação em papel da Coolbooks. Em setembro de 

2016, a Coolbooks arranca com a reedição de 13 títulos do seu catálogo em papel, com 

pequenas tiragens (e sucessivas reimpressões). A partir desse momento, todos os novos livros 

publicados pela chancela passaram a ser editados nos dois formatos. Atualmente, o seu 

catálogo conta com mais de 70 títulos em formato eletrónico e mais de 40 em papel. 

 Numa altura em que me parece claro que o livro em papel continua a usufruir de um 

maior prestígio e legitimação em relação ao livro eletrónico, que não vingou como novo 

paradigma editorial e literário, esta aposta da Coolbooks tende a trazer para a própria chancela 

e para os seus autores essa mesma legitimação. Com o aumento e paulatina consolidação do 

seu catálogo, abarcando mais géneros e sensibilidades literárias, com novas obras de autores 

repetentes e mantendo o mesmo rigor e exigência na seleção das obras, a Coolbooks funciona 

cada vez mais como uma editora independente no seio de um grande grupo editorial, especia-

lizada na descoberta e publicação de novos autores, embora não pretenda ter uma grande 

exigência cultural e literária, preferindo ser eclética e generalista. Ainda assim, a Coolbooks 

continua na “encruzilhada” de ainda não saber como crescer, ou até se quer deveras crescer, 

arriscando assim a sustentabilidade de um projeto que, por não poder ser pensado para o 

lucro, também não pode perder o equilíbrio do custo-benefício. 

 A par do contínuo empenho editorial de alargamento do catálogo e da legitimação 

trazida pela publicação em papel, a estratégia da Coolbooks deve passar – e passa mesmo – 

por um esforço cada vez maior de comunicação e promoção. Como vimos no subcapítulo 

anterior, esse esforço vem sendo feito pelos meios que estão ao alcance da comunicação 

editorial da atualidade, com o baixo custo (tendencialmente gratuito) que lhes é associado. 

Não descartando a importância de ações de comunicação ou promoção que irrompam 

de uma forma mais eloquente por todo o ruído mediático atual, como campanhas publicitárias 

ou ações de promoção de leitura74, o aproveitamento da “legitimidade do papel” é um bom 

filão a seguir, e a presença dos livros da chancela na Feira do Livro de Lisboa de 2017, pela 

                                                 
74 Falo em iniciativas como a “Ler é Cool”, organizada pela Coolbooks em 2015, em parceria com a Rede de 
Bibliotecas Escolares, que disponibilizou mais de 12 mil livros digitais a mais de 215 escolas de todo o país. 
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primeira vez, juntamente com a organização de alguns eventos e ações associadas à Coolbooks 

no âmbito da feira, parecem-me um ótimo passo nesse sentido. 

Dada a especificidade da Coolbooks dentro da DEL-P em particular e do Grupo Por-

to Editora no geral, concluo este subcapítulo com uma análise SWOT para a chancela (figura 

15). 

 

 Positivo Negativo 

In
te

rn
o

 

Forças 

• Inserida numa sólida estrutura empresarial; 

• Capital de confiança da marca Porto Editora; 

• Meios de produção e distribuição próprios; 

• Não tem a pressão dos resultados de vendas; 

• Forças inerentes ao suporte digital, como a 

interatividade, e os baixos custos de criação e 

atualização. 

Fraquezas 

• Distribuição em papel limitada às plataformas 

de comércio eletrónico do grupo; 

• Concorrência de vendas dentro do Grupo; 

• Não usufrui da “economia de favores”; 

• Distribuição em ebook limitada ao formato 

proprietário, incompatível com muitos disposi-

tivos de leitura; 

• Outras fraquezas inerentes ao suporte digital, 

como a dependência da literacia e dos hábitos 

de consumo digitais, e a falta de familiaridade. 

E
x
te

rn
o

 

Oportunidades 

• Aproveitamento das redes sociais e outros 

meios de comunicação em rede; 

• Alargamento da distribuição em papel; 

• Esforço de legitimação como chancela que 

revela novos talentos; 

• Disponibilização dos ebooks em formatos 

universais; 

• Possibilidade de criar ou participar em 

serviços de subscrição de ebooks; 

• Outras oportunidades inerentes ao suporte 

digital, como a facilidade na distribuição 

internacional e as possibilidades multimédia. 

Ameaças 

• Desinvestimento; 

• Dificuldade em crescer sustentadamente; 

• Pouca penetração dos ebooks em Portugal; 

• Elevado valor do IVA para os ebooks; 

• Outras ameaças inerentes ao suporte digital, 

como a pirataria, e a meteorização da atenção 

do utilizador no meio digital. 

Figura 15: Análise SWOT para a chancela Coolbooks 
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5. Conclusão 

 

Desde o texto original até ao livro físico, o trabalho do editor significa mais do que a 

soma de todas as partes apresentadas neste relatório. Editar não é apenas rever um texto 

original ou traduzido, paginá-lo e dar-lhe uma capa, mas todo um conjunto de atividades e 

decisões interligadas que contribuem, no fim de contas, para acrescentar sucessivas camadas 

de valor ao trabalho inicial do autor. 

Numa época em que os avanços tecnológicos democratizaram a maioria dessas ativi-

dades; quando um autor, mesmo com poucos recursos e competências específicas na área, tem 

à sua disposição inúmeras ferramentas para levar a sua obra ao público, pode surgir um 

impulso para diminuir a importância do papel do editor – mas espero que este relatório 

mostre, ainda que de forma implícita, o valor proporcionado por um editor preparado para os 

desafios da atualidade. A sua relevância continua a estar na resolução das duas forças opostas 

que incidem sobre a edição: por um lado, o know-how que surge da especialização e da experi-

ência, e que permite que o editor continue a ser um gatekeeper em tempos nos quais o fim das 

barreiras à publicação traz, acima de tudo, e por muitas vantagens que surjam, um nível 

incomportável de ruído; por outro lado, o domínio de uma arte da colaboração, uma fluência 

natural nas diferentes linguagens de todos os profissionais que confluem no processo editorial, 

tornando o editor num mediador capaz de reconciliar a arte e o negócio, a cultura e as finan-

ças. 

A menos que tenha um qualquer bolso sem fundo que lhe financie a atividade, o editor 

não pode deixar de ser um agente ativo do negócio do livro, porque mesmo com as mais 

honestas pretensões culturais precisa de vender livros para continuar a publicar livros. Assim, 

além das opções que vai tomando para o produto em si, sempre ponderadas entre as necessi-

dades do conteúdo (e do público) e as possibilidades económicas do negócio em causa, como 

fui exemplificando ao longo destas páginas, o editor deve saber o seu lugar no xadrez do 

negócio editorial, de forma a melhor se adaptar a ele, segundo os seus objetivos. Foi por essa 

razão que tentei orientar este relatório numa perspetiva crítica e analítica para os vários níveis 

em que se insere a atividade da Porto Editora – a começar no mercado editorial português no 

geral e acabando nas particularidades de uma única chancela, a Coolbooks, passando pelo 

Grupo Porto Editora e pelo funcionamento específico da DEL-P. Dentro da própria atividade 

editorial, procurei também olhar de perto tanto para a comunicação e promoção, como para a 
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gestão estratégica a partir do marketing, duas das mais desafiantes e determinantes áreas do 

negócio editorial, especialmente no caso da edição comercial. 

Em resumo, o que procurei neste relatório foi alimentar três pratos de uma mesma 

balança, apresentando o trabalho que realizei no estágio – principal móbil de um relatório 

deste tipo –, mas mostrando também, de forma geral e resumida, o processo de edição a partir 

de uma perspetiva assente na cadeia de valor, e a forma como cada atividade contribui para o 

produto final. Em terceiro lugar, procurei também dar nota de como o mestrado em Estudos 

Editoriais foi capaz de me preparar para os mais variados tipos de trabalhos na edição, unindo 

a prática à teoria, sem pretender ser exaustivo. 

 Como tão bem indicia o próprio nome do mestrado em Estudos Editoriais, não se 

aprende a ser editor – quando muito estuda-se edição. Um mestrado como este oferece, 

contudo, uma perspetiva alargada e uma base teórica sólida para se entrar com o pé direito no 

meio editorial (porque algumas atividades da edição aprendem-se deveras, como tarefas 

técnicas que são). No entanto, embora se aprenda a rever texto, a gerir projetos editoriais e a 

paginar um livro, por exemplo, repito que um editor será sempre muito mais do que a soma 

dos processos que domina. Espero que este relatório tenha transmitido claramente essa 

especificidade. 

Vejo este mestrado como uma espécie de atalho para a edição profissional, que permi-

te chegar ao contexto da edição literária de uma editora tão grande e exigente como a Porto 

Editora, no meu caso, possuindo já as competências essenciais para pôr logo “as mãos na 

massa”. Isto é ainda mais importante atualmente, numa altura em que a edição está mais 

profissionalizada e institucionalizada, e vão rareando cada vez mais as oportunidades para se 

aprender fazendo. 

Mas nem Roma, nem Pavia, nem um editor se fazem num dia – nem em dois anos –, e 

suspeito que mesmo o mais experiente e confiante editor não se dê nunca por satisfeito. De 

qualquer forma, querer ser editor é um sonho tão vão e improvável, e tão possível, como 

outro qualquer. Além de me faltar experiência e de o conhecimento nunca ser em demasia, 

aguardo (e procuro) pelas sempre fugidias oportunidades para me embrenhar ainda mais no 

meio editorial e ganhar experiência, aprofundar conhecimentos, e acima de tudo, mais do que 

chegar a um destino qualquer, encontrar o caminho e aproveitar a viagem. Obrigado a todos 

os que me proporcionaram este primeiro passo e nele me acompanharam, generosos e incan-

sáveis. 
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Anexo 1 – Plano de Estágio 

 

Neste Estágio, que decorrerá na Divisão Editorial Literária – Porto, pretende-se proporcionar ao 

Estagiário a possibilidade de aquisição de competências práticas em vários sectores da actividade editorial e 

complementar a formação teórica já adquirida em diferentes áreas no âmbito do Curso de Mestrado em 

Estudos Editoriais. 

Pretende-se também, dentro do possível, integrar o Estagiário na empresa e responsabilizá-lo, sob a 

orientação necessária, pelas tarefas que lhe são atribuídas, por forma a tornar o seu trabalho verdadeiramente 

produtivo e útil. 

Após a necessária introdução do Estagiário na organização e dinâmica da Porto Editora, em particu-

lar na Divisão Editorial Literária – Porto, o Estágio incidirá nas actividades a seguir apresentadas, podendo 

naturalmente alargar-se a outras que se proporcionem. 

 

 Revisão, tradução e criação de conteúdos 

* Revisão de tradução: prevê-se a revisão inglês-português de diferentes obras. 

* Trabalho com provas, que incluirá familiarização com termos técnicos, controlo de introdução de 

emendas, revisão de texto, e iniciação a procedimentos formais. 

* Trabalho de revisão em ambiente digital (sem recurso a provas em papel). 

* Controlo de aplicação do Acordo Ortográfico na reimpressão de obras cuja edição original não con-

templava ainda o AO. 

* Tradução de recensões literárias e biografias a incluir nas capas de livros. 

* Revisão de obras completas da Coolbooks. 

* Criação de sinopses para livros em papel e e-books. 

  

 Compra de direitos de autor 

* Familiarização com procedimentos ligados à negociação de direitos de autor estrangeiros e ao contacto 

com agentes literários e editoras, tanto para o livro em papel como para o ebook. 
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* Consulta de sites, blogues, etc. com informações de agências literárias e seus catálogos de autores e 

representações. 

* Consulta e pesquisa de informação relevante sobre edição na actualidade, na Net e em publicações 

em papel, nacionais e estrangeiras. 

* Monitorização de tops de venda de livros em papel e ebooks (nacionais e internacionais) 

* Contacto com documentos formais como contratos de edição, de licenciamento e outros e respectiva 

linguagem. 

 

 Análise de propostas editoriais 

* Formação ao nível da análise de propostas editoriais: questões de critérios de escolha, apreciação de 

conteúdos, designadamente de qualidade de conteúdos, de enquadramento de mercado, de enquadramento nas 

linhas editoriais da Porto Editora e suas chancelas. 

* Trabalho prático de análise de propostas editoriais nacionais e estrangeiras, com preenchimento dos 

formulários usados para classificação das propostas sob diferentes perspectivas. Análise SWOT das propostas. 

* Leitura e análise de propostas que chegam através da Coolbooks e classificação dentro dos parâme-

tros específicos desta chancela. 

 

 Comunicação e marketing 

* Participação no brainstorming e reflexão em equipa para a escolha dos títulos dos livros estrangeiros 

a editar em português. 

* Pesquisa e divulgação interna de informação na imprensa especializada, sobretudo estrangeira, 

designadamente sobre o mercado do livro a nível internacional. 

* Contacto com materiais de marketing, tais como cartazes, folhetos, marcadores de livros, convites e 

expositores. 

* Iniciação prática a estratégias de marketing e promoção na internet, tais como blogues, sites, passa-

tempos. Utilização das redes sociais em diferentes contextos. 

* Contacto com práticas comerciais e condicionalismos do atual mercado. 
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* Participação em eventos de lançamento e apresentação de livros. 

* Apoio ao elemento de comunicação na atualização de páginas do Facebook, sites e criação de notas 

de imprensa 

* Apoio na análise e pesquisa de novas oportunidades de comunicação e divulgação em meios alterna-

tivos. 

* Análise de tendências e concorrência. 

 

 Produção – o objecto livro 

* Introdução prática a aspectos relacionados com o objecto livro, ao nível do formato, papel, acabamen-

tos. 

* Introdução à produção de ebooks: formatos e condicionalismos. 

* Apreciação de design de capas, tendo em conta, entre outros aspectos, a adaptação das mesmas ao 

público-alvo do livro e ao mercado nacional e o formato do livro. 

* Visita a uma Gráfica (eventualmente, Bloco Gráfico da Maia). 

* Tarefas de ligação à pré-impressão e de ligação ao sector comercial. 

 

 Investigação da recepção junto do público-leitor e da crítica e investigação de 

resultados comerciais 

* Pesquisa na imprensa tradicional e na internet de artigos e recensões sobre livros publicados pela 

Porto Editora. 

* Análise de comportamentos do público e do mercado. 

* Estudo de factores que poderão ter contribuído para o êxito/fracasso maior ou menor de um livro: 

temática, oferta já existente, marketing utilizado, etc. 

* Configuração de estratégias com ajuda da análise de resultados. 
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Anexo 2 – Sinais de correção de provas 

 


