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resumo 

O presente relatório diz respeito às atividades desenvolvidas em 

estágio curricular na Booktailors, decorrido no período entre 

setembro de 2018 a março de 2019, referente à conclusão do 

Mestrado em Estudos Editoriais pela Universidade de Aveiro.  

Neste documento começo por apresentar a empresa empregadora 

do referido estágio – a sua atividade e a sua história – passando por 

uma breve descrição do programa de formação profissional 

desenvolvido pela mesma – o Bookcamp. Seguidamente, descrevo 

quais as tarefas que foram atribuídas durante a minha presença na 

empresa, dividindo-as por secções, e os projetos de fundo criados 

na área da formação pessoal. Por fim, deixo uma pequena reflexão 

sobre o trabalho produzido nestes seis meses e a importância deste 

estágio para a minha formação curricular.  
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abstract 

   

This report is in reference to the activities developed during my 

curricular internship at Booktailors, which took place between 

September 2018 and March 2019, regarding the conclusion of the 

master’s degree in Editorial Studies at University of Aveiro. 

In this document I begin by presenting the company that offers this 

internship – its activity and its history – and also a brief description 

of the training program developed by it – the Bookcamp. Next, I 

describe the tasks that were assigned to me during my presence in 

the company, dividing them by sections, and the background 

projects created for my personal learning and exercise. Finally, I 

reflect on the work produced in these six months and the 

importance of this internship to my graduation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o este relatório pretendo fazer uma apresentação do meu percurso como estagiária 

na empresa Booktailors, pioneira na área do agenciamento literário português, e que foi 

fundada em 2007. Cada secção do presente trabalho estará dividida em tópicos 

segmentados de acordo com as diferentes tarefas executadas ao longo dos seis meses de 

estágio, sendo estas apresentadas de forma sucinta, mas explícita, para a sua melhor 

compreensão. 

Este estágio constitui o último momento de avaliação para a conclusão do 

mestrado em Estudos Editoriais pela Universidade de Aveiro. A Professora Doutora 

Cristina Carrington, diretora do mestrado, foi a minha orientadora de estágio. Quanto à 

orientação prática, isto é, ao acompanhamento na execução das tarefas na empresa, esta 

foi levada a cabo pelo diretor-geral, Mestre Paulo Ferreira. Este estágio teve como 

objetivo aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em contexto académico, alargar 

a extensão destes conhecimentos e adquirir experiência profissional. 

Iniciei o meu estágio a 3 de setembro de 2018 e, embora a data prevista para 

finalização fosse o dia 21 de dezembro de 2018, fiquei mais dois meses na empresa como 

estagiária, até ao dia 28 de fevereiro de 2019.  

Durante o tempo que trabalhei como membro da agência, foram-me distribuídas 

várias tarefas que me permitiram ter um primeiro contacto com o mundo editorial (do 

ponto de vista laboral), o que serviu como instrumento valioso para a minha formação 

pessoal e profissional nesta área. 

Adicionalmente ao trabalho de agenciamento literário tive a oportunidade de 

colaborar na área de organização de eventos e de consultoria editorial. Esta formação, 

bastante polivalente, foi extremamente enriquecedora não só do ponto de vista 

profissional – já que esta experiência me permitiu trabalhar com uma das maiores 

empresas do setor editorial português, a Booktailors –, mas também a nível pessoal, pois 

a minha cultura geral alargou-se e enriqueceu-se graças às pesquisas e trabalhos 

adicionais que tive de ir fazendo. 
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Neste estágio tive a oportunidade de ter como colega uma aluna do mesmo curso, 

Lúcia Nogueira1, e pessoas já experientes na área: Catarina Sabino, Diogo Coelho, Helena 

Quintas, Leonor Rodrigues, Luís Coimbra, Paulo Ferreira, Tânia Raposo e Tito Couto. 

Em relação à estrutura do relatório, este encontra-se dividido nas seguintes 

secções: uma breve apresentação da empresa, chamando à atenção para o seu cunho 

arrojado, as suas histórias e projetos e o seu papel na formação de novos colaboradores 

na área editorial através do Bookcamp, Em seguida, debruçar-me-ei sobre a temática do 

agenciamento literário, uma das principais áreas no funcionamento da Booktailors; e em 

terceiro e quarto lugar, focarei os sectores em que mais trabalhei, nomeadamente a 

consultoria editorial e o planeamento de eventos. 

Por último, considerei fazer uma breve reflexão sobre os contributos para a minha 

formação pessoal e sobre todas as tarefas desenvolvidas, que marcaram o meu percurso.  

                                                           
1 Inicialmente, quando entramos a 03 de setembro no estágio, éramos três estagiários. Duas alunas do 

mestrado em Estudos Editoriais da Universidade de Aveiro e um aluno do mestrado de Crítica Textual da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, tendo este último desistido do percurso, nas primeiras duas semanas.  
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APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

1. A Booktailors 

 

Em 2007, pela primeira vez em Portugal, surgiu uma empresa de consultoria editorial, a 

Booktailors. Criada por Paulo Ferreira e Nuno Seabra Lopes, estreou-se como uma 

instituição cujo serviço de consultoria editorial foi de primária importância, prestando 

serviços a editoras nacionais. 

Um dos casos de êxito deste trabalho personalizado, direcionado a cada um dos 

seus clientes com diferentes necessidades, foi o relançamento da marca Quetzal, em 

2008, através de uma alteração na sua identidade gráfica e de uma nova estratégia de 

posicionamento no mercado. No mesmo ano, colaboraram na criação do Grupo 20|20, 

que atualmente detém dez chancelas nacionais, tendo colaborado ainda aquando do 

lançamento da chancela Elsinore, a chancela mais recente deste grupo editorial, em 2015. 

Como consultores editoriais, as suas funções basilares passavam pelo  

desenvolvimento de uma estratégia de marketing e de comunicação representativas do 

projeto que lhes era dado para preparação, através de uma identidade gráfica forte e 

distintiva e planos de comunicação estruturados de forma a que a informação sobre o 

mesmo seja recebida e retida pelo maior número de pessoas potencialmente 

interessadas na oferta; com um plano editorial delineado através da análise de estudos 

de mercado, scouting, definição de catálogos e negociação de direitos, e através da 

conceptualização e preparação de originais, traduções, revisões e serviços de paginação, 

propuseram-se a das conselhos aos seus autores sobre os procedimentos a ter para a 

publicação da sua obra. Adicionalmente, oferecem serviços de packaging e branding aos 

seus clientes, que passam por um trabalho do ponto de vista gráfico cuidado e único, 

diferenciando o seu produto dos restantes concorrentes inseridos no mesmo mercado.  

Em 2010, foram incorporadas as tarefas de agenciamento literário e de 

organização de eventos ao seu leque de ofertas profissionais. O seu portfólio editorial 

conta atualmente com mais de trezentos livros. 
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O êxito da Booktailors como empresa resulta da sua polivalência e de uma 

dinâmica estruturada, características fundamentais para uma cadeia do livro (Figura 1) 

funcional, nas suas variadas etapas. Apoiada numa lógica de inovação e enriquecimento 

do setor de mercado em que se encontra inserida, o seu trabalho tem vindo a preencher 

algumas das falhas existentes no mercado editorial português, ao debruçar-se sobre as 

várias atividades integrantes da cadeia editorial, acrescentando-lhes valor. Ao 

acompanhar o escritor em todas as fases do processo de criação da sua obra  – desde a 

idealização da mesma, à posterior revisão, à decisão da mancha gráfica e do formato do 

livro, à sua publicação na casa editorial acertada, à distribuição e colocação da obra no 

mercado, à venda dos direitos a nível internacional, consequente tradução, e gestão de 

agenda – é capaz de oferecer um leque de sugestões a serem aplicadas em cada etapa, 

através dos serviços que oferece. 

 

Figura 1: Cadeia do livro2 

                                                           
2 Cadeia desenvolvida através da análise de cada integrante do mercado do livro e o seu papel. 
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Tendo um papel significativo na orientação de recém formados na área editorial, 

com a organização de ações de formação periódicas e ofertas de estágios curriculares, 

servindo como ponte de ligação entre várias entidades do setor livreiro, a Booktailors 

procura ainda apostar na publicação de obras de reflexão sobre a indústria editorial – A 

Edição de Livros e a Gestão Estratégica, de José Afonso Furtado (2009), Fernando Guedes: 

O Decano dos Editores Portugueses, de Sara Figueiredo Costa (2012) e Carlos da Veiga 

Ferreira: Os Editores Não se Abatem, de Sara Figueiredo Costa (2013) – de forma a auxiliar 

na aprendizagem sobre o funcionamento deste mercado tão específico. Para além disto, a 

empresa valoriza visitas a escolas, universidades e bibliotecas, privilegiando o contacto 

direto com a comunidade. 

Adicionalmente, a Booktailors publicou periodicamente newsletters – 

precisamente cento e cinco durante o tempo que esteve ativa –, enviadas aos seus 

subscritores através da plataforma MailChimp3, nas quais divulgava informações 

relevantes para o setor editorial, angariando, como consequência da sua exposição 

online, visibilidade para a sua marca empresarial. 

De forma a chegar ao maior número de interessados possível, a Booktailors 

apostava numa imagem cuidada e presente em várias áreas, através da publicação 

periódica de uma revista de edição, a Booktailors – Publishing Magazine, ou B:Mag. — 

com três edições até à data — que compila as primeiras colaborações para a secção de 

escrita de opinião do blog de edição, o Blogtailors, em jeito de comemoração de algumas 

das atividades desenvolvidas. A passagem dos artigos do blog para uma revista surge, 

segundo a Booktailors, «como resposta à necessidade de dar uma segunda vida a textos 

de indubitável qualidade que correm o risco de se perderem no meio de toda a 

informação veiculada pelo Blogtailors»4.  

A produção de eventos, um dos maiores investimentos da empresa, é o ramo de 

negócio com maior sucesso e que cria maior lucro. Em colaboração com o seu portefólio 

                                                           
3 Mailchimp é uma plataforma de automação de envio de emails e serviços de marketing. 
4 Porta-livros. (2009). Booktailors Lançam Revista De Edição B:Mag. Disponível em: 
https://portalivros.wordpress.com/2009/07/08/booktailors-lancam-revista-de-edicao-bmag/ 
(consultado a 19 de abril de 2019) 

https://portalivros.wordpress.com/2009/07/08/booktailors-lancam-revista-de-edicao-bmag/
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de clientes, a Booktailors organizou vários eventos literários até à data, em parceria com 

variadíssimas entidades, dos quais destaco: 

Feiras do Livro de Lisboa, Porto e Funchal  

Festa da Poesia de Matosinhos, realizada anualmente  

Festival Afinidades Electivas, com Goethe-Institut (2013)  

Ensaio Geral na Ferin, com Rádio Renascença (2013)  

Festival Tinto no Branco (Viseu), realizado anualmente  

Húmus — Festival Literário de Guimarães, realizado 
anualmente 

 

Festival Literário de Bragança  

LeV — Literatura em Viagem (Matosinhos), realizado 
anualmente 

 

Festival Novo Jornalismo, em 2014 (Santo Tirso)  

Feiras do Livro de Aveiro e Braga, realizadas anualmente  

 O Lugar da Cultura (Belém) 

(em 2015, a convite do Secretário de Estado da Cultura) 

 Jornadas Pedagógicas de Lousada, realizadas anualmente 

 Diáspora — Festival Literário de Belmonte (2014) 

 Fronteira — Festa da Literatura Infantil e Juvenil de 
Castelo Branco, realizado anualmente 

 FIC — Festival Internacional de Cultura de Cascais (2015) 

 Feira do Livro de Bogotá   

(realizou o primeiro Salão Internacional de Direitos, em 
2016) 

 Morabeza — Festa do Livro de Cabo Verde,  

realizada anualmente 

 Feira do Livro de Guadalajara 

 (organizou a presença portuguesa na Feira, em 2018) 
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No âmbito destas colaborações, os profissionais da Booktailors são ainda 

recorrentemente participantes de mesas de debate, formadores em diferentes sessões de 

formação e workshops, sobre o presente e futuro do meio editorial nos próprios eventos 

que produzem. Alguns dos eventos ligados à área do livro em que são presença regular 

são as Feiras do Livro de Frankfurt, Bolonha, Londres, Guadalajara, Bogotá, Cabo Verde, 

entre muitas outras, participando assim em mais de 100 eventos ligados ao livro, em 

países como Alemanha, Brasil, Colômbia, Espanha, Inglaterra, Itália, Polónia, etc. 

Em parceria com a revista LER, entre 2008 e 2012, promoveu os Prémios 

LER/Booktailors cujo propósito foi o de distinguir e dar reconhecimento a profissionais da 

área editorial. Estes prémios premiavam trabalhos da área do design, da literatura 

infantojuvenil, do livro escolar, da ilustração, da edição e ainda jornalistas e livreiros. 

O contacto pessoal com vários escritores e editoras nacionais, através de um 

trabalho personalizado na área de agência literária, a Bookoffice, merece uma atenção 

especial, pois revelou-se como a pedra basilar do funcionamento da The Book Company. 

O seu catálogo de autores nacionais é bastante diversificado e conta, atualmente, com: 

 

Afonso Cruz João Valente Paulo Moura 

Ana Cristina Silva José Afonso Furtado Paulo Neves da Silva 

Ana Moreira José Gardeazabal Pedro Vieira 

Ana Saldanha Luís Aguilar Ricardo Adolfo 

Bruno Vieira Amaral Manuel Margarido Sofia Pinto Coelho 

Carla Maia de Almeida Maria da Conceição Caleiro  

Daniel Oliveira Mário Cláudio  

Fernando Alvim Miguel Miranda  

Fernando Dacosta Miguel Real  

Francisco José Viegas Nuno Camarneiro  

Frederico Lourenço Patrícia Fonseca  

João Tordo Paulo Galindro  
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A Bookoffice pretende fornecer aos seus autores um serviço que se estenda às 

várias áreas da sua carreira literária, indo além da negociação de direitos de autor, de 

forma a «garantir o maior sucesso editorial aos escritores que representa»5. Enquanto 

agentes, medeiam contratos de direitos de autor para países como os Estados Unidos da 

América, Brasil, Reino Unido, Colômbia, México, Espanha, França, Itália, etc., nas 

respetivas editoras, escolhidas de acordo com o que ambas as partes pretendem ver 

publicado.  

Em 2016, inauguraram o Bookcamp, projeto de formação de profissionais da área 

editorial inserido na Bookacademy, cujo objetivo é, desde o ínicio, o de dar continuação 

na formação de estudantes da área de edição. Para tal, em parceria com várias 

universidades portuguesas, a Booktailors emprega, todos os anos, candidatos que se 

propõem a fazer estágio na agência de forma a concluírem o seu ensino universitário e 

darem entrada no mundo do trabalho. Esta formação tem, idealmente, 600 horas 

laborais, distribuídas por quatro dias na semana. 

O objetivo da Booktailors – tal como qualquer outra empresa que aposta na 

diversificação – é manter um portefólio equilibrado nas várias áreas de atuação, de forma 

a que seja autossuficiente e capaz de subsistir no mercado em que está inserida. 

Sendo a Booktailors uma empresa também focada no seu próprio crescimento 

empresarial é importante que tenha uma ferramenta de análise interna que avalie o 

estado dos seus projetos, e que preveja aqueles que requerem maior investimento e 

atenção, permitindo-lhe assim estabelecer prioridades e reformular, ou não, o plano 

executivo de cada projeto, à medida que este se vai desenvolvendo.  

Para tal, a análise SWOT – Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças) – é a ferramenta que permite fazer 

um diagnóstico estratégico da empresa no mercado em que está inserida, de forma a 

definir quais os seus objetivos futuros, tendo em consideração o atual estado interno da 

organização e os projetos já em desenvolvimento. 

                                                           
5 Bookoffice. Apresentação. Disponível em: 
 http://bookoffice.booktailors.com/sobre-nos/apresentacao/ 
consultado a 25 de março de 2019) 

http://bookoffice.booktailors.com/sobre-nos/apresentacao/
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Desta forma, a análise SWOT é feita a dois níveis: interno e externo. 

Internamente, são diagnosticados os pontos fortes e fracos, as questões-chave do 

ambiente de negócios e das competências estratégicas da empresa. Já as oportunidades e 

as ameaças resultam de uma análise à envolvente externa à empresa, tendo por objetivo 

verificar a sua posição estratégica no ambiente em questão. Sujeitar a empresa a uma 

introspeção quer a nível tanto interno externo é útil para definir os objetivos estratégicos 

para a instituição e para que, ao detetar eventuais problemas, se possa focar nas 

respostas a dar de forma a poder ultrapassá-los. 

Baseando-me na minha vivência e experiência pessoal durante o estágio, elaborei 

uma proposta de análise SWOT, que sistematizasse e espelhasse as particularidades da 

empresa: 

Figura 2: Análise SWOT da The Book Company6 

                                                           
6 Ferramenta de análise desenvolvida em conjunto com a minha colega de estágio Lúcia Nogueira  
de forma a representar as características singulares da empresa. 
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Após esta análise, é possível afirmar que a Booktailors continua a ser a empresa 

de maior relevância na área de agenciamento literário, posicionando-se e destacando-se 

no mercado português devido à sua polivalência, inovação e capacidade de resposta às 

necessidades e desejos impostos pelo setor. 

Em conclusão, o seu sucesso contínuo apoia-se na versatilidade e 

multidisciplinaridade dos seus funcionários. Devido a estas qualidades distintivas dos seus 

colaboradores, os projetos a que se propõem são realizados em várias áreas de atuação, 

ao mesmo tempo que é feito um seguimento detalhado por todos os membros da 

organização. 
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2. O Bookcamp 

 

A 03 de setembro de 2018, ao iniciar o estágio curricular na Booktailors, sob o programa 

de estágios curriculares, o Bookcamp, foi disponibilizado a cada um dos estagiários dois 

manuais para a nossa formação e trabalho durante a nossa estadia na empresa: o manual 

de agenciamento e o manual de produção. 

Estas ferramentas, essenciais para o nosso percurso na empresa, foram o ponto 

de partida para a nossa estadia na Booktailors, tendo sido a partir desse momento que 

iniciámos o nosso processo de aprendizagem. Após uma leitura cuidada desses 

documentos, e da exploração de cada uma das suas subdivisões, fomos capazes de ter 

uma primeira ideia sobre o funcionamento interno da empresa e de como devíamos atuar 

em vários casos específicos, que fazem parte do dia a dia da agência. 

Adicionalmente ao estudo desses manuais, fomo-nos também familiarizando com 

alguns acessórios indispensáveis ao nosso trabalho, tal como a plataforma Redbooth – 

ferramenta de colaboração e de comunicação entre membros da mesma empresa – e o 

Google Calendar, que nos foram bastante úteis na organização e distribuição de tarefas, 

na compilação de dados, maioritariamente informativos, dos processos em curso, 

necessários à sua eficaz resolução e ainda na notificação, em formato de lembrete, não só 

das atividades em curso, mas também sobre as futuras e as passadas.  

Num segundo momento, fomos divididos por áreas empresariais, por forma a que 

o nosso trabalho individual fosse aproveitado da melhor maneira possível, na secção em 

que fôssemos mais necessários, valorizados e que tivéssemos mais interesse em 

colaborar. Ao contrário dos meus colegas, que ficaram ambos na divisão de agenciamento 

literário, fiquei adstrita à equipa de produção de eventos incorporada na equipa de 

produção de eventos. 

Depois desta etapa introdutória, a minha formação teve incidência não só na área 

de organização e produção de eventos, mas também na secção de agenciamento literário 

– domínios sobre os quais sempre nutri um especial interesse e tive curiosidade em 

participar –, tendo como colega de encargos a assistente de produção Catarina Sabino, 
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em ambas funções. Fui também colega de trabalho do Diogo Coelho e do Luís Coimbra 

nas tarefas de planeamento de eventos, tendo eles o cargo de diretor de produção e 

produtor executivo, respetivamente.  

Mais tarde, aquando do desenvolvimento das estratégias de publicidade para 

alguns dos eventos realizados durante o meu estágio curricular, tive oportunidade de 

aplicar algumas ferramentas da área de multimédia – nas quais tive iniciação na 

licenciatura em Línguas e Estudos Editoriais e aprofundei no presente mestrado de 

Estudos Editoriais –, nomeadamente os programas de multimédia Adobe InDesign e 

Adobe Photoshop, para a produção gráfica dos materiais de comunicação. Nesta área de 

atuação contei com o auxílio da colega Leonor Rodrigues, que se disponibilizou para 

ajudar, sempre que fosse necessário.  

Ver como estes programas foram utilizadas em contexto profissional, foi algo que 

apreciei, na medida em que me fez valorizar o meu percurso académico e as suas 

unidades curriculares por me terem proporcionado as bases necessárias para o 

desenvolvimento destas tarefas. 

Complementarmente ao nosso trabalho no escritório, fomos sempre incentivados 

a desenvolver um trabalho de enriquecimento individual, através de pesquisas e leituras 

extracurriculares. Assim, nesses seis meses de estágio, procurei informar-me sobre a 

minha área de trabalho, de forma a colmatar algumas falhas pessoais quanto a esta 

realidade, ao ler bibliografia relevante, e procurando sites de informação onde pudesse 

encontrar entrevistas e artigos de opinião de editores literários ou alguns autores atuais. 

De forma a aproveitar da melhor forma o que seria o meu tempo de instrução pessoal, 

elaborei uma tabela de leituras a serem feitas durante o período de estágio, um catálogo 

de entidades relevantes no setor editorial e ainda uma base de dados de editoras – 

divididas por grupos editoriais e respetivas chancelas –, para uma melhor visualização e 

apreensão da realidade do setor editorial atual. 
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FORMAÇÃO  

 

1. Atividades desenvolvidas 

 

Neste ponto do relatório irei focar-me nas tarefas executadas em colaboração com os 

outros membros da equipa, nos mais variados âmbitos. Dividi esta parte em secções, 

dando primeiro uma breve explicação sobre cada uma e descrevendo depois o processo 

interno de trabalho, contextualizando-as. 

 

1.1.  Agenciamento Literário – Bookoffice  

 

Um agente literário, entidade que aparece pela primeira vez em Londres no final do 

século XIX, é a ponte de ligação entre o autor e potenciais editores interessados em 

publicar o seu manuscrito: o seu trabalho é encontrar um editor que goste do livro 

proposto que compre os direitos de publicação no seu país. Assim, a reputação de um 

agente literário é de primordial importância já que isso lhe irá permitir construir uma 

carteira de parceiros editoriais mais vasta e conhecer os objetivos de cada portefólio. Ao 

representar o autor, é o agente quem defende os seus interesses aconselhando-o de 

acordo com o que intui ser mais vantajoso, tendo em conta cada proposta: «…managing 

the long-term career development of their authors (…) breaks down into several different 

components, including the following: preparing proposals and manuscripts for 

submission; pitching; selling; managing rights; managing careers» (Thompson, 2007: 86). 

Para que esta relação cumpra o seu propósito – o agente e o escritor tornarem-se 

parceiros e colaborarem mutuamente – ambas as partes precisam de estar igualmente 

comprometidas a criar e a sustentar uma relação duradoura. No entanto, é importante 

notar que o autor é quem tem a última palavra em qualquer projeto que inclua o seu 

nome, mas terá que confiar no seu agente, para que este possa fazer um bom trabalho. 
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Os serviços oferecidos pela Bookoffice são: promoção do autor e dos seus livros, 

internacionalização dos mesmos através da realização de contratos com agentes e 

editores estrangeiros e a participação em Feiras, gestão da agenda de autor mediante o 

controlo e gestão de processos de contratação, e consultoria, através do aconselhamento 

e acompanhamento da carreira editorial de cada autor. 

Os agentes da Bookoffice não trabalham para editoras, mas sim para os autores. 

Contudo, são mediadores entre o autor e as variadas entidades do mercado livreiro, 

guiando-o em qualquer processo da sua carreira como escritor. Um agente que conhece 

livros e as diferentes casas editoriais pode fazer uma enorme diferença ao ajudar um 

escritor corresponder às necessidades da casa editorial e vice-versa.  

 O processo de produção de um livro torna-se assim mais ágil e beneficia tanto 

autores como editores. Depois da primeira análise do agente, o manuscrito proposto para 

edição estará trabalhado e estudado, e consequentemente mais preparado para a sua 

publicação e venda, se compararmos com o momento em que primeiramente lhe chegou 

às mãos. Após a submissão do manuscrito, o agente irá discutir com ambas as partes qual 

a melhor maneira de proceder.  

 Quando um livro está pronto para ser vendido internacionalmente, o autor pode 

contar com a ajuda do seu agente para contactar editoras ou parceiros estrangeiros, 

averiguando o interesse das partes quanto a uma possível colaboração. Neste sentido, a 

Booktailors tem um papel bastante ativo na Feira do Livro de Frankfurt, a maior Feira do 

Livro de venda de direitos internacionais, participando em reuniões com diversas editoras 

mundialmente reconhecidas. 

O acompanhamento feito por parte da agência literária, por norma, pressupõe a 

presença da empresa em momentos como a negociação de direitos, podendo implicar 

também o acompanhamento do processo de escrita, ou ainda a promoção e a gestão de 

agenda pessoal do escritor em questão.7  

Ainda que o seu livro tenha tido sucesso no seu país de origem não é garantido 

que seja bem-sucedido num país estrangeiro. Para que um livro triunfe noutro país é 

                                                           
7 Quanto a esta temática considero relevante remeter para a tese de mestrado da colega Leonor Rodrigues, 

elaborada em 2017, cujo trabalho fundamental foi elaborado na secção Bookoffice. 
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importante considerar o seu contexto literário e cultural e o do país onde se deseja 

vender.  

Um dos exemplos que posso dar quanto ao acompanhamento do processo de 

escrita do autor foi o trabalho de compilação de crónicas periodicamente escritas pelo 

nosso autor agenciado Francisco José Viegas. Tive a oportunidade de acompanhar, 

juntamente com a minha colega de estágio Lúcia Nogueira, os emails por ele próprio 

enviados, contendo múltiplas crónicas, que compilávamos em diferentes documentos de 

texto, dependendo da sua temática. Posteriormente, caso fosse desejo do autor, estas 

crónicas seriam recolhidas e publicadas num livro. 

 A venda dos direitos poderá incluir outras variedades de formato editorial para 

além do livro escrito, como, por exemplo, o formato ebook ou audiobook. Neste campo a 

Booktailors faz um ótimo trabalho, promovendo os seus escritores, integrando-os na 

programação dos seus eventos através da sua participação em mesas de debates, 

oficinas, formações e outras visitas, tanto em eventos nacionais como internacionais. 

A Bookoffice, representa atualmente mais de trinta autores, tanto escritores como 

ilustradores, prestando um acompanhamento personalizado, tendo em conta as 

necessidades de cada cliente e estando presente em todos os momentos de atuação que 

o autor considere necessários.  
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Gestão da agenda e email de autores 

 

Neste trabalho tive como parceira de trabalho a colega Catarina Sabino, que me 

acompanhou durante as tarefas, aconselhando-me quanto ao procedimento a seguir 

dada a evolução do processo em mãos, tendo em consideração o perfil de cada entidade 

com quem entrasse em contacto. 

Para não haver perda de informação e não fazer as entidades esperarem muito 

tempo por uma resposta, todos os dias foi dedicado um slot de uma hora – normalmente, 

das 09h às 10h – para o tratamento e a organização destes dados. Nesta hora diária, 

dedicada exclusivamente à leitura e resposta de emails dos autores ou outras entidades 

de colaboração relacionadas com convites para sessões, é ainda compilada toda a 

informação discutida na plataforma Redbooth para posterior utilização e consulta, nas 

fases seguintes do processo de agenciamento.  

Independentemente da natureza do pedido, a primeira etapa do processo será dar 

uma resposta ao contacto inicial da entidade, pedindo mais informações quanto ao que 

propõe o autor fazer. Posteriormente, a informação sobre o convite é enviada ao autor 

solicitado de forma a que seja confirmado tanto o seu interesse como a sua 

disponibilidade para a sessão. Caso se verifique que o autor aceita o pedido, voltaríamos 

a entrar em contacto com a entidade, informando-a do mesmo, de forma a que ambas as 

partes tenham conhecimento da colaboração, para que se possa avançar com o 

planeamento do projeto. 

Servindo como intermediária entre o autor e a entidade interessada, cabiam-me 

as tarefas de acertar as datas, os detalhes inerentes a cada sessão e ainda redigir a 

proposta de orçamento, tendo em conta todos os valores relativos à mesma, que seria 

posteriormente enviada à entidade para aprovação. Na fase seguinte, são discutidos os 

orçamentos finais, a natureza e propósito da sessão proposta, as necessidades específicas 

do autor, como transporte, alimentação e até mesmo alojamento para encontros mais 

prolongados, bem como materiais técnicos e cénicos a serem utilizados durante a 

iniciativa. 
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Existindo ainda um acompanhamento das presenças públicas dos autores, depois 

das várias sessões, eram recolhidas, periodicamente, todas as notícias, reportagens, 

entrevistas e outras aparências mediáticas dos autores representados pela Bookoffice, 

que eram compiladas num documento Word para portfólio. Organizado alfabeticamente 

pelo nome do autor, eram colocados neste ficheiro pequenos excertos relevantes das 

notícias, acompanhada do respetivo link, para facultar uma eventual consulta e 

investigação.  

Este trabalho era assim de enorme importância já que, ao recolher todo o material 

mediático sobre cada autor agenciado, a publicidade futura sobre cada um seria 

posteriormente facilitada ao ter material de apoio previamente recolhido e organizado. 

Este documento tinha ainda como propósito registar todas as iniciativas em que cada 

autor teve a oportunidade de participar, servindo quase como diário de anteriores casos 

de sucesso previamente organizados. 

Ainda no que toca aos emails da Bookoffice, eram recebidos, periodicamente, 

novos pedidos de agenciamento de autores. Nestes casos, os autores deveriam enviar 

uma nota biobibliográfica, uma sinopse e o primeiro capítulo da(s) obra(s) que desejavam 

ver publicados, posteriormente arquivados numa pasta partilhada com os restantes 

membros do escritório para avaliação. Após esta apreciação, seria enviado um email ao 

candidato com a resposta final, com a aceitação ou recusa por parte da Bookoffice para 

uma oportunidade de colaboração. 

 

• Calendário Google 

 

Uma das ferramentas essenciais para o bom funcionamento da agência na sua execução e 

delegação de tarefas é o Calendário Google. Compilando a informação de cada encontro 

com escritores, Feiras do Livro e outros eventos literários, distribuída pelos respetivos 

dias de programação, dividida pelas sessões e as variadas entidades participantes, as 

tarefas do calendário são fundamentais para a coordenação da equipa in loco. 
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 Organizada seguindo um esquema de cores, de acordo com a natureza da sessão, 

a informação relacionada com cada convite aparece descrita na tarefa criada no 

calendário. Dados como a morada do local da sessão, o responsável, as necessidades 

técnicas associadas à mesma e outros pormenores de logística eram inseridos na tarefa 

com a data correspondente, após ter sido revista e confirmada por todas as partes 

envolvidas no processo. Complementarmente, eram também inseridas outras 

informações importantes, como os horários das deslocações, refeições, alojamentos e 

outros contactos potencialmente necessários ao bom funcionamento da sessão. 

 

• Plataforma Redbooth 

 

Acompanhando o calendário Google, a plataforma Redbooth é a segunda ferramenta de 

planeamento dos processos ativos. Para cada convite feito a um dos autores existe uma 

tarefa a ele associada que, ao ser consultada a qualquer momento do processo, permite 

acompanhar o que já se fez, o que se encontra pendente e ainda quais os passos a tomar 

de forma a dar continuidade ao processo em questão. 

 Aqui controlava-se toda a informação obtida via email, quer com a entidade, quer 

com o autor de cada convite, necessária para a preparação da sessão. Detalhes como 

hora e duração da sessão, morada, responsável e o seu contacto telefónico são 

imprescindíveis caso seja precisa alguma alteração de última hora. 

 Após este trabalho de organização, chegando, por fim, à fase final do contacto 

entre entidade, agente e autor, dava-se início à fase da orçamentação com a elaboração 

de uma tabela em excel com todas as informações supramencionadas, necessárias a cada 

convite feito, validadas pelas partes, e os seus custos previamente acordados.  

Ter toda a informação condensada no mesmo sítio, a produção do orçamento 

torna-se muito mais fácil comparativamente com a pesquisa e leitura exaustiva dos 

emails trocados entre as três partes para obter a mesma informação. 

Ao utilizarem este tipo de ferramentas interativas, todos os funcionários da 

Booktailors rentabilizam o seu tempo da melhor maneira, já que toda a informação 
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necessária para cada etapa de cada projeto em que se envolvem já estar devidamente 

tratada e organizada, tendo em consideração o passo seguinte a ser tomado para a sua 

concretização.  
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Feiras de Direitos: preparação e resultados 

 

A melhor oportunidade de conhecer potenciais editores interessados em publicar as 

obras dos autores agenciados em países estrangeiros é através das Feiras de Direitos. 

Nestas Feiras, o agente literário tem a possibilidade de reunir com eventuais 

compradores de direitos e de avaliar as reações e intenções de cada editor no momento, 

em vez de tratar da negociação de uma forma mais lenta e impessoal via email ou por 

telefone.  

Nestes eventos, os agentes reúnem-se pela primeira vez com editoras estrangeiras 

para lhes apresentar os seus títulos com direitos para venda, mas também com editoras 

com quem já foram celebrados contratos anteriormente, prolongando a sua relação ao 

submeter novos títulos para avaliação, ao discutir propostas anteriormente conseguidas e 

ao finalizar acordos pendentes. É ainda nestas oportunidades que o agente conhece 

novas editoras que aproveitam as Feiras para ganharem alguma visibilidade no meio 

editorial e faz estudos de mercado sobre quais os géneros literários mais procurados 

pelos editores.  

 Durante o meu estágio na empresa, a Booktailors participou na Feira do Livro de 

Frankfurt de 2018 – a maior Feira do Livro do mundo – e na Feira do Livro de Londres 

2019. 

Como preparação para ida a estas Feiras, a minha colega de estágio Lúcia e eu, 

ficamos com a tarefa de contactar editoras cujo catálogo fosse relevante tendo em vista 

as intenções de publicação da Booktailors: ter os seus autores publicados em editoras 

estrangeiras cujo perfil fosse adequado para a(s) obra(s) a serem submetida(s). 

Pesquisando no histórico da Redbooth editoras consideradas em edições anteriores, 

pudemos ter acesso ao nome e contacto dos editores previamente contactados por 

elementos da Booktailors, ou por anteriores estagiários do programa Bookcamp, e saber 

com quais já se tinham tido realizado contratos, quais as obras de autores Bookoffice que 

já foram aceites por qual editora, bem como quais as obras previamente rejeitadas.  

Depois de analisado o caso individual de cada editora a ser contactada, redigimos 

um email tipo a ser enviado como primeiro contacto para todas as editoras que ainda não 
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tinham sido abordadas em Feiras anteriores. Este email foi baseado em emails tipo 

presentes no manual de agenciamento literário que nos foi facultado no início do estágio 

e continha todas as informações fundamentais à marcação de uma eventual reunião: uma 

breve descrição da empresa e um apanhado dos autores Bookoffice capazes de 

chamarem a atenção da editora,  o nome do agente que estaria presente na reunião, as 

datas de comparência na Feira em questão e uma explicação do objetivo da viagem, a 

venda de direitos.  

Após o envio destes emails eram criadas tarefas na Redbooth para cada nova 

editora contactada, para que fosse possível registar todos os desenvolvimentos com esse 

novo contacto e para planear os passos a seguir. Para editoras já existentes nessa base de 

dados, as tarefas eram simplesmente atualizadas consoante as novas informações obtidas 

pela troca de emails.  

Semanalmente era feita uma contagem de quantos contactos já tinham sido 

feitos, quantos pedidos de reunião se encontravam pendentes e quantos já tinham sido 

aceites, para que soubéssemos quantas e quais as editoras ainda a contactar. Finalmente, 

quando o calendário já se encontrava preenchido com marcações de reuniões, 

procedemos à elaboração de um catálogo guia com o perfil de cada editora com quem o 

agente Booktailors se iria reunir, organizado cronologicamente pela data e hora das 

reuniões em questão. Assim, cada editora tinha direito a uma página de informações, das 

quais constavam o seu perfil editorial, as obras previamente submetidas, as obras 

atualmente sob avaliação pela mesma e, tendo em conta as suas especificidades, quais as 

obras ainda a serem apresentadas. Para que o agente tivesse uma fácil visualização dos 

contratos já assinados, cada autor tinha um espaço no início deste documento, onde se 

podia consultar em que editora já tinha contrato assinado e qual título comprado pela 

editora em questão. À semelhança deste apanhado, era também feita uma contagem de 

quantas, e quais, as editoras que aceitaram reunir na Feira, por nacionalidade. 

O último passo na preparação destas viagens foi a impressão este documento 

devidamente revisto, que seria entregue a cada agente, e a atualização e impressão do 

catálogo da agência, para ser facultado a cada editora com que se reunisse durante a 

Feira, e outros potenciais interessados na compra de direitos da Bookoffice.  
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Depois de reunir com os editores, cabe a estes últimos decidir se e quando vão 

publicar o(s) título(s) negociado(s).  Estes terão que ter uma boa capacidade crítica, 

conhecer o seu público-alvo, o mercado em que a sua editora está inserida, e ainda ser 

conhecedores dos métodos de distribuição e produção do produto editorial a ser 

publicado para que o investimento inicial, aquando a compra dos direitos da obra 

original, obtenha retorno. O trabalho do agente neste momento é o de acompanhar o 

processo de decisão do editor e o de verificar que todas as cláusulas do contrato são 

cumpridas pelas partes: verificar que os adiantamentos sobre os direitos de autor e a taxa 

de royalties são cumpridos e certificar que o número de exemplares por tiragem é 

cumprido. 

 Quando a obra está finalmente pronta para ser publicada, são discutidos os planos 

de marketing com o autor e editor, por forma a que a obra obtenha a maior visibilidade 

possível após a sua publicação, chegando ao maior número de interessados. Este último 

ponto é especialmente salientado, dada a importância da difusão dos autores e da 

literatura portuguesa em países estrangeiros. 

 A atual complexidade do mercado editorial exige que todos os membros deste 

ciclo do livro funcionem em conjunto, promovendo e facilitando o trabalho de todos os 

elos de ligação da cadeia de publicação literária a nível mundial, dado que o setor livreiro 

tem sofrido cada vez mais desafios para subsistir numa sociedade de ritmo acelerado e 

consumidora de materiais de lazer de índole mais prática e lúdica, procurando cada vez 

mais a distração imediata. Para competir com estes monstros do entretenimento, é 

necessário que toda a rede livreira seja submetida a uma reformulação e modernização.  
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Compilação de informação 

 

O pilar de qualquer atividade executada na Booktailors são as suas bases de dados. É 

através destas que, ao compilar a informação de forma organizada e clara, todos os 

elementos de cada secção têm os dados de que necessitam a qualquer momento do 

planeamento e execução da tarefa em mãos, sendo de primordial importância a sua 

atualização periódica e cuidada. 

Durante o meu período de estágio, fiquei responsável pela atualização e 

retificação dos seguintes documentos: 

 

• Documento de Biografias 

 

Complementarmente à folha de contactos, elaborava-se também, periodicamente, uma 

recolha das biografias dos convidados envolvidos nos eventos ou Feiras promovidos pela 

Booktailors, para que, na eventualidade de uma nova tentativa de colaboração, a 

empresa tivesse a informação o mais atualizada possível no que toca ao convidado. Estas 

referências permitem que os serviços sejam personalizados, satisfazendo assim melhor as 

preferências de cada cliente.  

 

• Compilação de Fotografias de Convidados 

 

Da mesma forma, a Bookoffice recolhe e organiza fotografias dos seus autores tanto das 

suas presenças em iniciativas anteriores, como eventos literários, sessões de autógrafos, 

ações de formação, e outras aparências mediáticas, mas também fotografias do autor a 

serem utilizadas para acompanhar a sua biografia nos mais variados documentos de 

promoção, como por exemplo catálogos da empresa ou press kits. 

Press kit, um documento do qual falarei mais adiante neste relatório, no capítulo de 

produção de eventos, é uma compilação da programação, um apanhado das biografias e 



 

34 
 

fotografias de todos os convidados e parceiras obtidas para o evento planeado, e que é 

enviado a todos os jornalistas que irão acompanhar o evento, de forma a que estes 

possam estudar os convidados e fazer a sua pesquisa antes do evento. 

 É através da preparação prévia destes materiais que é possível que a cobertura 

dos eventos in loco seja feita de forma fluída e sistematizada, já que os intervenientes 

destes encontros têm todas as informações necessárias para uma participação 

substancial, e que corresponda aos vários objetivos criados na fase de pré-produção.   
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1.2.  Produção de eventos 

 

Considerações Teóricas 

 

Apesar de não ter sido nesta área que a empresa teve início, atualmente, as feiras e os 

festivais literários são o cerne da Booktailors. Durante os meses que estagiei na empresa, 

acompanhei a produção de diversos eventos em diferentes fases. Dependendo da 

iniciativa em questão e da etapa em que a mesma se encontrava, eram-me atribuídas 

tarefas distintas. 

O procedimento adotado na secção da produção de eventos divide-se em três 

diferentes etapas: a programação, a pré-produção e a produção executiva in loco. 

Durante a etapa da programação, é definido o conceito do evento, a sua duração, as 

possíveis áreas temáticas e os potenciais convidados que se adequariam às mesmas, 

avalia-se a viabilidade de outras atrações mediáticas como exposições, atividades de 

promoção literária, apresentações de livros, sessões de autógrafos, sessões de cinema, 

ações de formação e mesas de debate, orçamentando exaustivamente cada opção 

programática, selecionando e organizando todas numa proposta que posteriormente será 

submetida à aprovação do cliente. É durante esta fase que se idealizam, ainda que pouco 

claras, as variadas oportunidades e responsabilidades do projeto em mãos. 

Após a conceção de todos os fatores logísticos da iniciativa é então redigida uma 

proposta de colaboração, elaborada tendo por base o manual de produção (que foi dado 

a todos os estagiários no início do Bookcamp). Neste documento, entregue ao parceiro do 

evento, constam alguns elementos importantes para a sua realização: uma pequena 

apresentação do projeto (uma síntese das ideias fundadoras e características do evento e 

os seus objetivos, duração, público-alvo e a tipologia das sessões), uma listagem das 

atividades programadas, acompanhadas por um texto descritivo das mesmas (sempre 

que possível seguido de um calendário), uma especificação da logística necessária para a 

sua concretização (o local de realização, o possível alojamento para os potenciais 

convidados, bem como o seu transporte, alimentação e honorários), quais as estratégias 

de comunicação e as plataformas media a utilizar e, por fim, uma proposta financeira de 
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colaboração, em que são explicitados os serviços que o cliente adjudica e o valor 

monetário necessário para a execução do evento. 

Ao programar eventos é necessário ter em consideração o custo que cada 

iniciativa origina e fixar os resultados finais desejados para o projeto. Desta forma, para 

controlar a relação entre custos e rentabilidade, é necessário que haja um orçamento 

ponderado e analisado, em concordância com a disponibilidade financeira da empresa e 

com o investimento do cliente, sobre todas as alternativas disponíveis quanto à execução 

do programa definido.   

Neste sentido, a equipa define a estratégia a aplicar, tendo como base os 

objetivos anteriormente estabelecidos, e os recursos necessários ao seu cumprimento. O 

primeiro passo será o de estabelecer uma estrutura de custos consistente com o projeto 

e com a organização da empresa. Para que a orçamentação seja facilitada, a Booktailors 

possui um orçamento base, elaborado tendo em conta edições prévias de eventos já 

programados, que a equipa de pré-produção reformula e aplica aos eventos futuros, 

afinando-a com os conhecimentos já adquiridos em programações anteriores. 

Um orçamento cuidado e bem pensado funcionará como guia de decisões no que 

toca às despesas associadas aos vários momentos do evento. Para além dos custos fixos 

já estabelecidos – alimentação, deslocação e cachets –, e por norma, não muito díspares 

de evento para evento, acrescem-se as despesas do staff de promoção do evento 

produzido. Há ainda que considerar toda a cobertura mediática essencial à publicidade do 

evento nos vários meios de comunicação, assim como todo o equipamento técnico e 

cénico necessário à programação, pensado de forma a satisfazer as variadas tipologias de 

sessões. 

Para que o conteúdo programático tenha impacto no seu público-alvo e 

visibilidade no seio da comunidade em que o evento se encontra inserido, será necessário 

que a comunicação seja eficaz. Para tal, os materiais de promoção devem ter uma 

identidade gráfica forte e distintiva dos seus concorrentes, identidade que deve ser 

representativa da essência da empresa que organiza a iniciativa e ter uma continuidade 

temporal viável já que os eventos têm edições anuais. Uma boa estratégia de 

comunicação não é apenas benéfica para o sucesso do evento em desenvolvimento, mas 



 

37 
 

também para todos os colaboradores da produção executiva e para a reputação dos 

respetivos parceiros. O objetivo desta divulgação é criar valor aos serviços que a empresa 

fornece através dos seus canais de distribuição, captando a atenção de potenciais 

clientes. 

 Após a contabilização de todos os custos intrínsecos à programação delineada, e 

garantida a aprovação do cliente para dar continuidade ao processo, passa-se à fase de 

pré-produção, que consiste na preparação do evento, assegurando todas as condições 

logísticas necessárias à sua realização. O passo seguinte à validação dos planos será, 

logicamente, o começo da fase de convites para cada iniciativa planeada: eventuais 

mesas de debates, sessões em escolas e/ou universidades, visitas guiadas, workshops, 

leituras, ações de formação, lançamento de livros e até sessões de autógrafos. 

As despesas são apenas passíveis de serem controladas se existir uma boa gestão 

de fundos previamente definida e clara. Para tal, é importante que se tenha por base as 

experiências anteriores e que os recursos a serem utilizados sejam conhecidos, já que 

desta forma será bastante mais seguro prever qualquer desvio do planeado e antecipar a 

resolução de potenciais problemas, ao supor o seu resultado. Ao poder comparar o 

orçamento delineado com o plano geral de tarefas do evento seja qual for o momento de 

pré-produção, o acerto de algum eventual embaraço é feito de forma mais tranquila e 

pensada. 

 Em slots semanais estipulados precisamente para esse fim, foram realizadas 

reuniões de coordenação em que se discutia o ponto de situação relativamente ao 

encadeamento do evento, comparando-o com o plano de ação esboçado, e em que era 

feita uma conferência orçamental, garantindo que nos encontrávamos dentro do valor de 

rentabilidade pretendido. Caso fosse necessário, eram ajustadas as eventuais oscilações 

de orçamento, redefinidos o plano de comunicação e a programação do evento, tendo 

em consideração a sua tipologia e os fundos disponíveis. 
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Figura 3: Procedimentos da Gestão de Projetos8 

 

A elaboração de um plano de comunicação dá-se quando a maior parte do 

conceito do evento e a sua programação já se encontram definidas. Inicialmente é feita 

uma calendarização dos conteúdos a serem publicados nas várias plataformas sociais, 

como o facebook da empresa e a página do evento, através da publicação dos highlights 

da programação, biografias dos convidados e outros conteúdos, bem como um apanhado 

programático enviado por um serviço de mailing lists, o Mailchimp, a todos os potenciais 

interessados a visitarem o evento. Por último, é decidido quais os materiais de 

comunicação a serem utilizados durante o evento. 

Para tal, com um plano de comunicação em mente, são elaboradas lonas de 

identificação, crachás de participação com o nome do convidado ou membro de staff 

acompanhado pelo logo do evento, certificados de participação a serem entregues no 

final de cada ação de formação promovida, slides de projeção nas sessões, variadas 

                                                           
8 Roldão, V. S. (1992). Gestão de Projetos: Como gerir em tempo, custo e qualidade. Lisboa, Portugal: Monitor, p. 
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decorações alusivas ao conceito da iniciativa e ainda folhas de programação a serem 

distribuídas ao público. 

De forma a auxiliar todas as tomadas de decisão nas três fases de produção de 

eventos e ter uma perspetiva mais clara de todas as peças envolvidas em cada iniciativa, é 

importante utilizar ferramentas que permitam à equipa ter um mapa mental de todos os 

intervenientes a considerar. 

O Business Model Canvas (Figura 4) é uma ferramenta de gestão que demostra os 

diferentes elementos que compõe um plano de ação e a forma como estes se influenciam 

mutuamente, prevendo potenciais adversidades e oportunidades, de maneira a que seja 

criado valor para a empresa: «a business model describes the rationale of how an 

organization creates, delivers, and captures value» Osterwalder e Pigneur (2010:14). 

Para manter um acompanhamento atento e um comportamento adaptável aos 

projetos em que a empresa investe, o Business Model Canvas auxilia nessas tarefas, pois 

funciona como um quadro de visão interativo, tornando possível a reformulação de 

qualquer dos quadrantes a nível estratégico, sempre que necessário, para que melhor se 

adeque a cada iniciativa, aos seus entraves e às suas oportunidades. 

Durante o meu estágio curricular na empresa, ao ser um membro da equipa de 

produção de eventos, tive oportunidade de participar em várias reuniões de planeamento 

de diferentes Feiras do Livro e outros eventos literários com particularidades distintas. 

Uma forma que encontrei para melhor visualizar todos os segmentos a serem 

considerados, aquando da tomada de qualquer decisão, foi uma elaboração mental deste 

puzzle estratégico para cada ocasião programática. 

Este quadro de visão é composto por nove quadrantes de ação distintos que, ao 

serem mutuamente interdependentes, são influenciados reciprocamente por todos os 

elementos pertencentes a cada secção: 
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Figura 4: Bussiness Model Canvas da Produção de Eventos9 

 

Para a análise deste quadro de visão, irei descrever cada secção, explicitando o que a 

cada quadrante diz respeito, especificando o seu papel para o planeamento e produção 

dos eventos literários Booktailors e definir quais os elementos que considerei mais 

relevantes de incluir em cada secção.  

 Devo, no entanto, alertar para o facto de esta ferramenta de análise ter sido 

utilizada apenas para a secção de produção de eventos da empresa e não para o trabalho 

da organização como um todo. Todos os elementos inseridos em cada uma das categorias 

do quadro dizem respeito apenas à sua função, tendo em consideração a gestão dos 

eventos literários e Feiras do Livro organizados pela empresa, aquando da minha estadia 

como membro da equipa de produção.  

                                                           
9 Template retirado do website https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas, a 27  
de maio de 2019, e preenchido por mim tendo como base as reuniões de produção de eventos. 

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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• Key Partners: 

 

Key Partners, ou Parceiros Chave, são todas as entidades – fornecedores e/ou 

parceiros – que se tornam indispensáveis à organização mãe devido ao apoio prestado 

nas várias iniciativas. Ao colaborarem entre si, as instituições envolvidas terão 

oportunidade de se entreajudarem, beneficiando e tornando o trabalho mais fácil para 

ambas as partes. 

Esta cooperação pode ser conseguida em diferentes níveis: otimização de recursos e 

atividades (utilizar recursos e atividades de parceiros reduz os custos envolvidos), 

redução de riscos (ao conhecer todas as partes intervenientes no processo de 

planeamento, as parcerias estratégicas ajudam a reduzir os riscos no mundo competitivo 

dos negócios) e aquisição de recursos e atividades específicas (as parcerias permitem que 

uma empresa utilize recursos especializados para determinados fins).  

Para que tal seja feito de forma clara e lucrativa para todos os intervenientes é muito 

importante que a proposta de valor e os principais recursos do potencial parceiro, vá ao 

encontro das necessidades da empresa mãe, para que a colaboração seja proveitosa para 

ambos aos investidores. Uma empresa pode otimizar a sua utilização de recursos ou 

mitigar os riscos das principais decisões de ação, assumindo um parceiro antes de 

começar o planeamento do evento em questão. É importante observar que a organização 

pode fazer parcerias com várias organizações por vários motivos e que as parcerias 

podem mudar ao longo do ciclo de vida de uma empresa, dependendo das suas 

necessidades.  

No que toca à produção de feiras de livros ou outros eventos literários, é irrealista 

pensar que uma única empresa tem todos os recursos necessários para uma iniciativa tão 

multidisciplinar. É aqui que as empresas parceiras aparecem para colmatar falhas 

existentes, seja através de subsídios financeiros, quer seja com mão de obra e até com 

recursos tangíveis como material de luz, som, projeção, etc., dependendo da natureza do 

evento. 
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Assim, neste quadrante achei necessário incluir as editoras, devido à sua colaboração 

aquando das Feiras do Livro através da disponibilização de material para venda, os 

jornalistas e outros MCS (meios de comunicação social), por causa do seu trabalho de 

publicidade e cobertura dos eventos, as câmaras municipais e as bibliotecas, já que 

disponibilizam os seus espaços para a realização das sessões programadas, e, por último, 

os tradutores, formadores, autores e moderadores que, ao participarem nos eventos 

organizados, são a espinha dorsal das atividades. Sem estes parceiros seria impossível 

para a Booktailors organizar os eventos pelos quais é conhecida. 

 

• Key Activities: 

 

Este quadrante identifica as atividades mais importantes da empresa, isto é, as que a 

empresa cria e apresenta ao mercado interessado, oferecendo uma proposta de valor 

para os seus consumidores e diferenciando-se dos seus concorrentes, desenvolvendo 

uma relação frutífera com os clientes e gerando receitas para cumprir o seu objetivo 

anual.  

Estas atividades diferem consoante o modelo de negócio da empresa em questão e 

podem implicar várias áreas de ação. Assim sendo, a empresa deve definir quais as 

atividades necessárias para criar a sua proposta de valor, quais os canais de distribuição 

essenciais para a realização da mesma e a relação que deve estabelecer com os clientes e 

o que precisa para criar fontes de receita.  

Estes serviços são essenciais para a organização e para a sua proposta de valor, já que 

são estas as ofertas criadas para satisfazer os desejos e necessidades do seu segmento de 

clientes, sustentando o seu relacionamento e, por fim, criando fluxos de receita de longo 

prazo.  

Aqui decidi incluir as mesas de debate, as Feiras do Livro e as ações de formação. A 

meu ver, são estas as atividades que definem a proposta de valor da Booktailors no que 

toca à organização de eventos literários e o que atrai o público à participação nestas 

iniciativas. 
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• Key Resources: 

 

Este bloco identifica os recursos necessários para que a empresa possa criar e 

oferecer uma proposta de valor diferente dos seus concorrentes, apresentá-la aos 

mercados interessados, manter uma relação com os clientes e gerar receitas. Estes 

recursos são variáveis, dependendo do modelo de negócio de cada empresa e podem 

pertencer à organização ou ser contratados através de agentes externos. Os recursos 

podem ser categorizados como humanos, financeiros, físicos e intelectuais. 

Para qualquer modelo de negócio, é importante listar todos os recursos 

disponíveis a nível interno e quais os recursos passíveis de serem adquiridos através dos 

parceiros. Isto permite ter uma ideia clara do produto final ou serviço que a empresa cria 

para o cliente e quais os recursos que são dispensáveis, resultando em redução de custos 

para a empresa.  

No que toca ao trabalho da Booktailors e a sua produção de eventos, a empresa 

conta com o trabalho da equipa de produção que se encarrega de todo o trabalho 

necessário à organização e planeamento das iniciativas programadas, sendo esta que 

avalia posteriormente a necessidade de contactar entidades externas para colaborarem 

com a organização e/ou colmatarem algumas das dificuldades encontradas. Da mesma 

forma, pareceu-me que devesse incluir a marca Booktailors nesta secção, já que existem 

outros colaboradores da empresa que se juntam à equipa de produção sempre que 

necessário. 

 

• Cost Structure: 

 

Nesta secção são analisados todos os custos necessários à realização de um 

modelo de negócio, à manutenção das relações com clientes e à obtenção de receitas. 

Estes custos são definidos depois de se conhecerem os recursos-chave, as atividades-

chave e as parcerias-chave da empresa, analisando posteriormente tudo o que se irá 

gastar na concretização de um produto e/ou serviço e que não é reembolsável. 
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Nesta categoria temos dois tipos de custos a ter em consideração, os custos fixos, 

e os custos variáveis. Tal como o nome indica, os custos fixos são aqueles que 

permanecem imutáveis durante um período de tempo e que, independentemente do 

cariz e a dimensão do evento, são valores capazes de se prever tendo por base outras 

iniciativas passadas. Os custos variáveis, como o nome sugere, são as despesas que 

variam de acordo com uma alteração a nível da produção. 

O primeiro passo é, obviamente, identificar todos os custos associados à tarefa em 

causa, elaborando um orçamento fiável, prevendo todas as possíveis flutuações que este 

possa sofrer ao longo do trabalho de planeamento. Uma compreensão realista dos custos 

é essencial num bom modelo de negócios. Como referi nas categorias anteriores, estes 

custos podem ser reduzidos através da tomada de certas decisões como a obtenção de 

novas parcerias e apoios e contratação de serviços externos à empresa. 

Neste quadrante decidi incluir as viagens de prospeção, a produção gráfica 

respeitante ao evento, a cobertura mediática, o transporte e honorários de cada 

convidado e a tradução simultânea, no caso de eventos com convidados estrangeiros. 

 

• Customer Relationships: 

 

Este elemento do Business Model Canvas é utilizado para descrever o tipo de 

relacionamento que a empresa estabelece com cada um dos seus segmentos de clientes. 

Dependendo da posição que a empresa ocupa no mercado e das suas estratégias, este 

relacionamento pode ter como objetivos conquistar clientes, fidelizá-los ou promover um 

aumento de vendas.  

Para uma organização, a prioridade é identificar o tipo de relacionamento que tem 

com o cliente de forma a perceber quais as necessidades e desejos que este tem, para 

que a sua atividade empresarial vá de encontro a estas motivações. Neste âmbito, e 

tendo em conta cada segmento de mercado, a empresa deve procurar definir o tipo de 

relação que tem com os seus clientes, promovendo uma relação de fidelidade e 

confiança. 
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Nesta secção achei necessário incluir a promoção da relação entre autores, 

editores e leitores, algo que a Booktailors proporciona em todos os seus eventos e ainda 

o aumento da visibilidade dos convidados que participam nas sessões, tanto no meio 

editorial como no seio da comunidade em que se encontram inseridos. 

 

• Customer Segments: 

 

Neste bloco identificam-se os conjuntos de clientes de uma empresa, que são 

colocados num mesmo grupo por possuírem características comuns (mesmas 

necessidades, mesmos desejos e mesmos comportamentos). Cada segmento de mercado 

definido pela empresa deve ter características específicas capazes de serem previstas pela 

empresa, por forma a que estas sejam atendidas da melhor maneira pela oferta e 

proposta de valor da empresa. 

 O segmento de clientes é uma parte fundamental do modelo de negócios de uma 

organização e é essencial para garantir que os recursos do produto estejam alinhados às 

características e necessidades dos segmentos. 

Para realizar uma segmentação de clientes eficaz, uma empresa deve primeiro 

conhecer seus clientes e as suas necessidades atuais como futuras. Em seguida, a 

organização deve listar seus clientes em termos de prioridade, incluindo uma lista de 

possíveis futuros clientes. Finalmente, a empresa deve fazer uma avaliação completa dos 

seus clientes, compreendendo seus pontos fortes e pontos fracos. 

No que toca ao público dos eventos organizados pela Booktailors, podemos 

afirmar que se trata de um grupo de clientes relativamente uniforme, apenas com 

pequenas disparidades quanto aos seus desejos e necessidades. Normalmente são 

pessoas que têm interesse pelo mundo editorial, que gostam de ler e de livros e que 

conhecem as personalidades participantes do evento em questão. No entanto, é 

importante mencionar que nestes eventos é também essencial considerar as famílias e 

professores/alunos vão ao evento simplesmente pelo seu cariz lúdico e não 

necessariamente devido a um interesse no que toca à programação oferecida. Não 
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obstante, há uma característica que une estes dois segmentos de clientes: o seu interesse 

pelos livros. 

Assim, resolvi incluir nesta categoria os escritores, os críticos literários, os 

editores, os jornalistas e outras entidades mediáticas, os professores e alunos, as famílias 

e os leitores. 

 

• Value Propositions: 

 

O bloco da Proposta de Valor descreve o conjunto de produtos e/ou serviços que 

a organização cria e oferece a cada um dos seus segmentos de clientes. Cada um destes 

conjuntos tem muita importância, na medida em que permite resolver um problema ou 

necessidade do segmento de mercado a que se destina, sendo precisamente isso que lhe 

dá valor.  

Neste sentido, é importante procurar compreender e definir a melhor proposta de 

valor possível para cada segmento de mercado. Para que tal aconteça, a empresa, com a 

consciência exata do que oferece e de quais são as características dos seus segmentos de 

mercado, deve procurar analisar que problemas do cliente consegue solucionar e que 

necessidades consegue colmatar, percebendo quais os benefícios que traz a cada 

segmento. Isto permite-lhe, assim, avaliar se a proposta de valor existente para cada 

segmento é a adequada às necessidades ou não. 

 A meu ver, a proposta de valor da Booktailors na sua produção de eventos passa 

pela oportunidade que o público tem de conhecer e dialogar com os convidados do 

evento, a participação de entidades de diferentes nacionalidades, enriquecendo a sua 

oferta em termos de variedade cultural, a promoção de uma seleção de livros e ainda do 

discurso de diferentes tópicos relevantes não só para os convidados, mas também para o 

público e a sociedade como um todo. 

 

 

 



 

47 
 

• Channels: 

 

Através do bloco relacionado com os canais identifica-se de que forma a empresa 

comunica com cada um dos seus segmentos de mercado a nível da distribuição do seu 

produto ou serviço. É importante, assim, definir com clareza quais os canais que são mais 

adequados para cada segmento de mercado. Estes podem pertencer à própria empresa 

(website e outras plataformas de índole social), pertencer a parceiros ou ser mistos. 

O meio pelo qual uma organização fornece sua a proposta de valor ao seu 

segmento de clientes é conhecido como um canal. Existem várias opções de canais 

disponíveis para uma organização e a seleção é baseada tendo em conta o canal mais 

eficiente e cujo investimento necessário seja menor. Para a Booktailors, o canal de 

distribuição adequado à promoção dos seus eventos são as suas redes sociais, o website 

The Book Company, e a sua publicidade outdoor através do uso de, por exemplo, lonas de 

identificação, cartazes, flyers, projeções e outros materiais publicitários utilizados pela 

empresa na divulgação dos seus eventos. 

 

• Revenue Streams: 

 

Este elemento descreve as fontes de receita da empresa que se geram nas 

transações com cada segmento de clientes, tendo em conta os custos e os lucros gerados. 

A este nível, é fundamental que a empresa tenha consciência de quanto o cliente está 

disposto a pagar por um determinado produto ou serviço.  

No que toca ao modelo de negócio implementado pela Booktailors na sua 

produção de eventos, a fonte de receita resulta, maioritariamente, de pagamentos únicos 

em compra de livros, aquando das suas Feiras do Livro, e ainda inscrições nas suas 

oficinas e formações, realizadas nos vários eventos promovidos ao longo do ano.  

No entanto, sendo uma empresa com várias áreas de atuação, a sua fonte de 

rendimento passa também pela obtenção de apoios, patrocínios e parcerias, o que 

permite que a empresa tenha os recursos necessários para a realização destas iniciativas. 
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Adicionalmente, algo que se discutiu já na fase final do meu estágio curricular foi a 

possibilidade da criação de um merchandising da marca The Book Company, pelo que 

achei relevante incluir nesta secção, apesar de ainda não ter sido implementado aquando 

da minha saída da empresa. 

Após o preenchimento de todos os quadrantes com as ferramentas disponíveis, é 

importante verificar se existe uma total correspondência entre eles, ou seja: se os 

produtos e serviços oferecidos ao público correspondem aos desejos e necessidades do 

consumidor, se existem soluções para todas as dificuldades encontradas aquando o 

planeamento da iniciativa em questão, e se cada gasto é retornado em forma de receita 

para que a empresa não perca dinheiro e consiga obter algum tipo de lucro com a 

produção do evento.  

Uma vez elaborado o planeamento geral quanto ao evento, avança-se para a fase 

de concretização. Aqui, surge a necessidade de implementar o idealizado e tomar 

eventuais medidas de ajuste ao plano previamente desejado. A forma mais eficaz de 

perceber e avaliar a evolução do projeto é através de reuniões de pré-produção, com 

todos os membros intervenientes da equipa de coordenação, e os vários pontos de 

situação efetuados ao longo do dia entre a equipa, para que todos estejam informados de 

todas as alterações feitas ao planeado. 

Concluídas estas duas fases de atuação, a programação e a pré-produção do 

evento, dá-se início à produção executiva, ou seja, começa-se o acompanhamento do 

evento in loco. Regra geral, o trabalho da equipa na fase de produção executiva consiste 

em assegurar que tudo o que foi planeado nas fases anteriores é, de facto, alcançado. Por 

conseguinte, a logística e os custos anteriormente estruturados não deverão ser muito 

díspares do atingido. 
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Figura 5: Fases da produção de eventos10 

 

Depois de cada edição dos vários eventos produzidos pela Booktailors, é feita uma 

pesquisa intensiva em várias plataformas de todas as notícias da cobertura mediática do 

evento em questão. Num documento excel eram recolhidas possíveis entrevistas aos 

convidados das sessões, fotografias do evento, artigos de opinião referentes à iniciativa e 

outros materiais promocionais da mesma. Depois dessa recolha, a informação era 

organizada no documento por ordem cronológica de eventos e de publicação da notícia, 

para uma consulta rápida e eficaz. 

Feita esta introdução ao método de trabalho da Booktailors e à minha formação 

enquanto estagiária na empresa, as próximas secções deste capítulo irão abordar mais 

detalhadamente a minha intervenção em cada projeto, e descrever as minhas tarefas 

com minúcia e o seu papel no desenvolvimento do que foi planeado. 

  

                                                           
10 Roldão, V. S. (1992). Gestão de Projetos: Como gerir em tempo, custo e qualidade. Lisboa, Portugal: 
Monitor, p. 12. 
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Morabeza – Festa do Livro de Cabo Verde 2018 

 

O primeiro evento em que colaborei foi o Morabeza 2018 – Festa do Livro de Cabo Verde. 

Como ponto de partida, fiz a verificação das informações existentes quanto ao evento 

numa folha de excel que funcionava como documento matriz de todo o processo de pré-

produção do evento, ao serem nele compiladas todas as informações necessárias à 

logística e preparação – desde os detalhes base de cada convidado, como os seus voos, as 

suas estadias em hotéis, a programação de cada um, os seus dados pessoais, etc. –, para 

depois serem utilizadas como apoio na redação das fichas de convidado. As fichas de 

convidado, tal como o nome indica, são um documento personalizado, em formato A4, 

em que se recolhe toda a informação que cada convidado irá necessitar durante a sua 

participação no evento. Após a elaboração destas fichas e a sua verificação, estas deviam 

ser enviadas por e-mail aos respetivos convidados, dias antes da sua participação, para o 

relembrar de todos os pormenores associados. 

Ainda em termos logísticos de pré-produção, para acompanhar os variados 

jornalistas e outros meios de comunicação social que iriam fazer a cobertura do evento, 

redigi um press kit, em que estes poderiam encontrar toda a informação relativa à 

apresentação e programação do evento, bem como as biografias individuais de cada 

convidado participante e a respetiva fotografia. Desta forma, mesmo antes de o evento 

começar, os meios de comunicação social tinham já a possibilidade de reconhecer os 

convidados e de conhecer as temáticas das variadas iniciativas, ao lerem a secção que 

apresentava a programação. 

De forma a ter esta informação disponível para futuros eventos que tivessem os 

mesmos convidados, compilei as respetivas biografias num documento de trabalho de 

biografias partilhado por toda a equipa Booktailors e as fotografias numa pasta 

organizada para este fim, arrumada por eventos em curso. Na parte final deste 

documento informativo eram ainda descritas todas as parcerias e patrocinadores que 

apoiaram o evento e era feita uma pequena apresentação dos elementos da equipa de 

produção executiva. 



 

51 
 

Alinhada com a imagem de comunicação, previamente desenvolvida pela RPVP 

Designers para esta edição do evento e aprovada pelo Ministério da Cultura e das 

Indústrias Criativas de Cabo Verde, foram sendo publicitados os vários convidados e as 

respetivas sessões via post facebook antes de o evento começar. Inicialmente, elaborei 

um cartaz A4 com a totalidade da programação para que o público interessado em visitar 

a Festa tivesse acesso a todas as iniciativas propostas, tendo sido a primeira imagem 

publicada na página facebook da Festa, tendo em seguida publicado periodicamente na 

mesma página os cartazes destinados à publicidade de cada mesa de debate, formação, 

entrevista, conversa, visitas a escolas, sessão de cinema e apresentação de livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Cartaz publicitário da Festa do Livro Morabeza 2018 com programação 
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Figura 8: Cartão de Facebook da formação «Criação literária» pela convidada Filipa Melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Cartão de Facebook da formação «Mediação literária – Case study: Plano Municipal de Leitura» 

pelos convidados Paulo Ferreira e Tito Couto 
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Figura 10: Cartão de Facebook da entrevista a Lázaro Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Cartão de Facebook da conversa com Francisco José Viegas 
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Figura 12: Cartão de Facebook das Visitas a Escolas com Manuela Costa Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Cartão de Facebook da Mesa de Debate «Há quanto tempo não sabemos falar do 

passado?», com João Branco e Vera Duarte e moderação de Nuno Andrade Ferreira 
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Figura 14: Cartão de Facebook da Sessão de Cinema «A Costa dos Murmúrios», de Margarida Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Cartão de Facebook da Apresentação de livros com Aurélio González, José Soliño, Juan 

Ramos, Olavo Cardoso e Vera Duarte 
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Figura 16: Cartão de Facebook da Feira do Livro realizada na Festa do Livro 

 

Na fase de preparação de materiais físicos a serem transportados pelos meus 

colegas para o evento em Cabo Verde, procedi à elaboração de uns klines (cartolinas 

resistentes, em formato A4, com pés de apoio) com fins promocionais à Feira do Livro 

realizada aquando o evento. Estes klines tinham a finalidade de informar o público das 

categorias e dos preços de cada área, alertando para baixas de preços e foram ainda 

utilizados para outras mensagens personalizadas a serem escritas no decorrer da Feira.  

Seguindo os moldes do planeamento para o evento do ano anterior, para a edição 

de 2019 começámos por fazer uma listagem de possíveis convidados para o evento que, 

neste ano, se iria realizar na ilha do Fogo, Cabo Verde. Acompanhando o seu nome e país 

de origem, recolhi fotos e biografias de vários convidados dos PALOP a serem 

considerados no processo de seriação. 

 Esta tarefa foi depois entregue a outro membro da equipa de produção para 

análise e desenvolvimento, não tendo participado mais funções na organização do 

Morabeza – Festa do Livro de Cabo Verde 2019 até ao final do meu estágio.  
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Feira Internacional do Livro de Guadalajara 2018 

 

O maior evento planeado pela Booktailors aquando do meu estágio na empresa – e a 

segunda maior Feira do mundo – foi a Feira Internacional do Livro de Guadalajara 2018. 

Nessa edição, com mais de noventa convidados de diferentes áreas, foram programadas 

sessenta e uma sessões no âmbito do programa literário, vinte e duas sessões de cinema, 

vinte e quatro visitas a escolas, três peças de teatro, doze concertos e três exposições de 

artes plásticas. 

 Planear algo desta dimensão foi um desafio para todos os membros da equipa de 

produção de eventos, dado existirem muitos pormenores a serem considerados para 

cada convidado e cada sessão a realizar. Para facilitar esta tarefa, no início do processo foi 

elaborado um ficheiro em excel onde toda a informação a ser considerada na fase de pré-

produção do evento ia sendo compilada. Esta nossa «Bíblia» compreendia todos os dados 

dos convidados (escritores e/ou profissionais do mundo editorial, professores, cientistas e 

académicos e músicos) que iriam participar na programação definida, os pormenores de 

todas as sessões planeadas, incluindo descritivos das mesmas, e ainda toda a logística 

associada às refeições, aos voos e ao alojamento de cada participante.  

 Uma das tarefas em que colaborei, com a minha colega de estágio, foi a inserção 

destes detalhes nas colunas e linhas respetivas e a posterior revisão total deste 

documento assim que toda a informação estivesse inserida. Esta função foi de imensa 

responsabilidade uma vez que este documento foi a base de trabalho de toda a equipa 

durante a fase de pré-produção. Como toda a informação necessária estava dividida em 

vários formatos digitais e era recolhida de diferentes documentos, trabalhados e 

partilhados por vários membros da equipa ao longo do processo, a minha colega e eu 

começamos por elaborar uma base de dados que compilasse todas as minúcias 

programáticas num documento excel que servisse como fonte de validação do que era 

introduzido na «Bíblia». Este documento, denominado «Programa TT», continha 

informações quanto ao planeamento das sessões do evento, também retiradas de 

diversas fontes como emails trocados por vários elementos da equipa e outros 

colaboradores, o website oficial da Feira, o documento de traduções dos descritivos de 
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cada sessão (trabalhado em inglês, espanhol e português, por uma empresa externa de 

tradução, devido ao carácter internacional da Feira), diversas publicações online 

promotoras do evento e documentos de compilação do conteúdo programático a 

decorrer no Pavilhão de Portugal: dia e hora da sessão, o programa na qual estava 

inserida, a localização da mesma no espaço da Feira, o nome da atividade, a sua tipologia, 

os seus participantes e os respetivos descritivos nas três línguas. 

 Ter este documento permanentemente atualizado com a informação mais recente 

foi talvez o maior desafio, já que eram feitas mudanças frequentes à programação da 

Feira, aos seus convidados e ainda aos horários e títulos das sessões. Para além das 

habituais iniciativas programadas pela Booktailors, este evento teve algumas 

particularidades no seu programa que não são consideradas em eventos de dimensões 

mais pequenas, tais como, uma sessão inaugural, ensaios para as peças de teatro, testes 

de luz e som para os concertos noturnos, conferências de imprensa para alguns 

convidados de honra e ainda inaugurações de exposições. Em virtude destes pormenores, 

vários documentos e websites eram visitados diariamente, por mim e pela minha colega, 

por forma a que o documento de trabalho estivesse sempre atualizado conforme as mais 

recentes alterações. 

 Ulteriormente às revisões finais do conteúdo programático e ao aproximarem-se 

as datas da Feira, foram elaboradas as chamadas «Fichas de Convidado» através destes 

dois ficheiros excel de base mencionados anteriormente, a «Bíblia» e o «Programa TT». 

Estas fichas seriam então enviadas a todos os participantes do evento, compilando todos 

os seus detalhes de voo, alojamento, datas e horas das suas sessões e o seu respetivo 

descritivo, notas e observações gerais para as mesmas, contactos úteis e outras 

informações pertinentes reativas à sua estadia no México. De fácil consulta e organizadas 

de forma clara, estas fichas tinham toda a informação necessária para o convidado e para 

a sua participação no evento. 

 Seguindo a lógica da consulta de informação sistematizada consoante as 

necessidades dos intervenientes da Feira, a minha colega Lúcia e eu, elaboramos umas 

«Escalas» a serem utilizadas na fase de produção in loco pelos nossos colegas de equipa. 

Este documento funcionava como uma espécie de horário em que, dividido por slots 
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pessoais de cada membro de staff, eram atribuídas as variadas sessões a decorrer ao 

longo dos dias do evento. Nestas escalas temporalmente discriminadas desde as 08h00 

até às 23h00 de cada dia da Feira, eram assinaladas as horas das sessões, os seus locais, 

os seus convidados e, os seus moderadores, onde e quando seriam as atuações dos 

músicos, as peças de teatro, as sessões de cinema, etc. Ao acompanhar e ao ser 

consultado por um membro da equipa, este seria capaz de saber o que está a acontecer a 

qualquer momento na Feira. Divididas por colunas separadas estariam as sessões 

atribuídas à monitorização dos variados membros de equipa Booktailors, para que 

qualquer um dos meus colegas de trabalho tivesse um fácil acesso ao seu horário pessoal 

em qualquer ocasião da Feira. 

 Como preparação de todos os materiais necessários à Feira, elaborámos ainda 

uma sheet de excel denominada «Acreditações» onde, divididos por tipo de convidados, 

fizemos uma contagem de quantas acreditações seriam necessárias obter de cada 

categoria. Compilado neste documento tínhamos então o nome do convidado em 

questão, o seu tipo de acreditação, o programa em que estaria inserido, o nome do seu 

acompanhante – em certas circunstâncias, os participantes da Feira eram acompanhados 

pelos seus cônjuges – e o local e período de entrega das acreditações. Seriam estas 

identificações que iriam permitir o livre acesso de cada integrante da Feira pelas várias 

áreas da mesma, sendo assim de primordial importância que cada convidado tivesse 

acesso à sua acreditação atempadamente. Da mesma forma, numa sheet separada, 

registámos todas as noites que cada convidado (e o seu acompanhante) iria passar em 

Guadalajara, explicitando qual o hotel da sua estadia, as datas de check-in e check-out e 

qual a tipologia de programação que lhe diria respeito. 

 Em colaboração com o meu colega Tito Couto, preparei um apanhado das 

necessidades técnicas que cada grupo musical e de teatro iriam precisar para as suas 

atuações. Através dos raiders técnicos enviados pelos próprios músicos ou atores, dividi 

as informações pelas seguintes categorias: data do evento, programa no qual se inseria, 

nome da atividade, nome do grupo participante, local de atuação, hora e duração da 

performance e necessidades técnicas e cénicas. Após a validação deste documento com o 

meu colega, passaríamos para a tarefa seguinte, a de verificar que todas as necessidades 
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estariam atendidas aquando da atuação de cada conjunto. Para tal, preparei múltiplas 

impressões deste ficheiro e de todos os raiders técnicos, convenientemente identificados 

por grupo, que foram enviados para verificação dos materiais na Feira pelos devidos 

responsáveis. 

 Para esta Feira fiz ainda alguns trabalhos de revisão de textos, utilizando 

ferramentas de OCR (Optical Character Recognition), enviados pelos convidados Ana 

Margarida de Carvalho, Dulce Maria Cardoso, Filipa Leal, Isabela Figueiredo, João Tordo, 

Rui Cardoso Martins e Rui Zink, a serem utilizados nas suas sessões de leitura. Estas 

sessões seriam acompanhadas por uma projeção dos respetivos textos traduzidos em 

espanhol, aquando da leitura dos mesmos, pelos convidados, em português. Dado que 

muitos destes ficheiros chegaram em formato fotográfico ou numa digitalização em PDF 

dos livros, coube-me, e à minha colega Lúcia, a sua conversão em documentos editáveis 

em formato word. Para tal, utilizamos algumas ferramentas de conversão online que, 

embora facilitassem o processo quando comparado com a digitação integral do texto, os 

documentos eram exportados com vários erros de digitalização, pontuação e grafia, que 

foram posteriormente analisados e corrigidos por nós.  

Figura 17: Banner Feria del Libro – Guadalajara 2018 
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Tinto no Branco – Festival Literário de Viseu 2018 

 

Quanto ao festival realizado em Viseu, em dezembro de 2018, as minhas tarefas iniciais 

foram a pesquisa e avaliação de itinerários de viagem para os convidados a participarem 

no evento. Como este evento englobava convidados de várias proveniências, a minha 

pesquisa foi dividida em dois grupos: convidados estrangeiros e convidados portugueses. 

A separação inicial dos convidados por este filtro facilitou a minha procura dos itinerários 

já que, dependendo da origem do convidado, o meio de transporte seria diferente. Os 

convidados portugueses viajaram geralmente de comboio, preferindo esse meio de 

transporte público ao autocarro, e os convidados estrangeiros, por serem originários de 

locais de longa distância viajavam, naturalmente, de avião.  

 De forma a rentabilizar os recursos disponíveis de pick-up e drop-off, pensar em 

itinerários compatíveis e passíveis de serem feitos em conjunto, ou com horas 

semelhantes de chegada, foi uma das preocupações que tive em mente ao selecionar os 

bilhetes de cada convidado. Após a aquisição dos respetivos bilhetes, consultava a 

«Bíblia» do evento Tinto no Branco 2018 e preenchia os dados das viagens na linha do 

convidado a que lhe dizia respeito. À semelhança de documentos anteriores, neste 

estavam inseridos também os dados de alojamento e as sessões de cada participante. 

 Não esquecendo o papel dos meios de comunicação social neste setor, elaborei 

ainda um presskit relativo a este festival para consulta e estudo antes da realização do 

evento, com a apresentação do evento e a sua programação, uma biografia de cada 

convidado, acompanhada de uma foto, os espaços onde cada sessão iria ter lugar e ainda 

uma secção destinada às parcerias do evento. 

 Inserida na programação do Tinto no Branco, esteve em permanência no Solar do 

Dão, a exposição «O Cuquedo» de Paulo Galindro, composta por ilustrações 

originalmente publicadas no seu livro com o mesmo nome. Para acompanhar esta 

exposição, elaborei uma folha de sala com a ajuda dos programas Adobe Illustrator e 

Adobe Indesign, que posteriormente embalei e enviei, junto com as dezassete ilustrações 

emolduradas da exposição, para a morada do evento.  
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Figura 18: Folha de sala para a exposição «O Cuquedo», de Paulo Galindro  
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Festa da Poesia – Matosinhos 2018 

 

A Festa da Poesia é um projeto da Câmara Municipal de Matosinhos, realizado todos os 

anos a 8 de dezembro, por forma a homenagear o dia de nascimento e morte da escritora 

portuguesa Florbela Espanca (1894–1930), patrona da Biblioteca Municipal de 

Matosinhos.  

Para a edição de 2018, foi decidido homenagear o poeta Manuel Alegre, não só 

pelo seu contributo a nível poético, mas também as suas ligações à música, à história e ao 

romance nacionais. 

A minha colaboração neste evento focou-se unicamente na preparação das fichas 

de convidado a serem enviadas a cada um dos participantes dias antes do evento. Para 

esta tarefa colaborei com a minha colega de estágio Lúcia que também preencheu 

algumas destas fichas e me ajudou na revisão integral das mesmas.  

Elaboradas exatamente como nos outros eventos mencionados, estas fichas são 

preparadas numa sheet de excel alimentada por informações previamente introduzidas 

no documento base da produção do evento, a «Bíblia». O objetivo é o de reunir numa 

tabela todo o conteúdo relevante respeitante à participação dos convidados, 

contemplando informações relativamente às viagens, alojamento, sessões nas quais irão 

participar (incluindo horários, locais e textos descritivos das mesmas), refeições, 

contactos úteis para a sua estadia em Matosinhos e observações gerais relativamente ao 

evento programado. 

Uma vez preenchidas e conferidas, as fichas são exportadas individualmente em 

formato PFD e enviadas via email a todos os convidados com a antecedência devida.  

Infelizmente, devido ao estado de saúde do convidado de honra, Manuel Alegre, a 

edição da Festa da Poesia de 2018 teve que ser cancelada já que não faria sentido 

avançar com uma iniciativa de homenagem a alguém que não iria conseguir estar 

presente no evento nem participar nas atividades pensadas que o envolveriam.   
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Feiras do Livro de Viseu e Faro 2019 

 

As edições deste ano do Mercado do Livro de Viseu (de 12 a 20 de abril) e da Primavera 

Literária em Faro (de 16 a 19 de maio), estarão acompanhadas pelas respetivas Feiras do 

Livro, complementares à sua programação. Após as iniciais estimativas quanto ao espaço 

para a realização da Feira, foi dado início ao processo logístico de análise de opções e 

alternativas quanto à tipologia dos livros a serem comercializados no espaço.  

A seleção de títulos para cada Feira foi feita com base num ficheiro excel de 

referências, compiladas tendo como referência os Top Bertrand, Top Fnac, Top Leya, Top 

Wook, vencedores de prémios Nobel, Saramago, Leya, Pulitzer, Man Booker Prize, entre 

outros, elaborado por mim e pela minha colega estagiária. Numa das reuniões de equipa 

de produção foi discutida a mais valia de ter um ficheiro deste género, onde seria 

organizada toda a informação relevante a enviar a cada cliente, contendo uma seleção de 

títulos a encomendar, tendo em conta o público-alvo de cada Feira e o tipo de convidados 

de cada Festival. 

Neste documento de trabalho começou-se então por preencher os seguintes 

campos referentes a cada livro a ser considerado: ISBN, categoria, autor, título, 

editora/chancela, fornecedor, data de publicação, preço, eventuais descontos e número 

de referências para encomenda tanto para a Feira de Viseu como para a de Faro, já que 

algumas referências seriam repetidas para ambas as Feiras. 

Após a inserção desta informação no ficheiro, este foi analisado pela equipa de 

produção e pelo distribuidor externo que nos iria ajudar na obtenção e transporte destes 

livros para as respetivas localidades. Segundo o feedback obtido depois desta reunião, o 

documento sofreu ainda algumas alterações antes de ser enviado ao cliente para uma 

aprovação final, devido, principalmente, ao público-alvo das Feiras e o seu interesse 

literário ser bastante dissemelhante. 

Infelizmente estas foram Feiras para as quais todo o meu trabalho se resumiu à 

elaboração, revisão e atualização deste ficheiro de trabalho, pois só foram concretizadas 

após o término do meu estágio. 
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Húmus – Festival Literário Guimarães 2019  

 

No que toca à minha colaboração para o festival Húmus, o Festival Literário de 

Guimarães, para a edição de 2019 realizada entre o dia 7 e 12 de março, fiz a pesquisa de 

restaurantes para os almoços e jantares de comitiva e outros possíveis convidados 

aquando da estadia na cidade. 

Seguindo alguns requisitos pré-estabelecidos nas reuniões de pré-produção, como 

a localização geográfica, a proximidade aos locais das sessões do evento, a oferta em 

termos de ementa e preço, selecionei diversos restaurantes utilizando websites de 

recomendações, que deveriam ser considerados para as refeições dos participantes do 

evento. 

Neste sentido, enviei emails de cotação aos restaurantes que se encaixassem 

nestas categorias, com pedidos de possíveis menus e respetivos preçários para que 

pudéssemos considerar a solução que melhor se encaixaria no orçamento estabelecido 

para o evento. Após a obtenção das respostas, organizei a informação obtida num 

documento de trabalho para posterior desenvolvimento por parte de outro colega. 

 Complementarmente, fiz também alguma pesquisa no que toca aos possíveis 

itinerários de viagens de ida e regresso para alguns dos convidados. Seguindo novamente 

critérios pré-estabelecidos em reuniões anteriores, procurei as melhores soluções em 

termos de horários para os variados convidados, em transportes que melhor encaixassem 

as suas preferências e necessidades. Compilei, de igual forma, toda a informação 

encontrado no documento de trabalho para depois ser analisada pela pessoa responsável 

pela compra dos títulos de viagem – usualmente, a minha colega, Catarina Sabino – e pela 

inserção nas futuras fichas de convidado. 

 Para este evento, além das habituais viagens de comboio ou avião, foi necessário 

haver um motorista para algumas situações pontuais. Seguindo a mesma lógica utilizada 

para os pedidos de cotação dos restaurantes, contactei diferentes empresas de 

motoristas a serem contratadas para este efeito.   
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Ficheiro de Apoios e Parcerias 

 

Para que a Booktailors tenha apoio monetário adicional e todos os recursos necessários 

associados ao seu trabalho de produção de eventos literários, para além da obtenção de 

parcerias, é importante que consiga apoios de diferentes entidades. Para tal, em conjunto 

com a minha colega de estágio Lúcia, elaboramos de raiz um documento excel que 

compilasse toda a informação necessária à obtenção de apoios, e que fosse possível de 

consultar tendo em conta as necessidades específicas de cada projeto. 

 As diretrizes que obtivemos para a procura de possíveis apoios diziam respeito às 

seguintes áreas de atuação: edição e tradução de obras literárias, deslocações, 

alojamento e honorários para os vários convidados a considerar em eventos futuros e 

comunicação e publicidade da iniciativa em questão.  

 Dando início ao nosso trabalho começamos por visitar as páginas de várias 

embaixadas internacionais e outras associações, cujo trabalho tem que ver com 

atividades do foro literário e cultural, procurando qualquer tipo de apoio publicitado para 

o qual a empresa se pudesse candidatar. Após esta pesquisa, preenchemos o documento 

excel referido anteriormente, seguindo os seguintes campos: país e nome da instituição, 

nome do apoio, data da próxima candidatura, prazo de candidatura, categoria do apoio 

fornecido (nesta coluna tínhamos definidas as áreas de atuação mencionadas no 

parágrafo anterior, para facilitar a nossa procura por um apoio específico), valor mínimo e 

máximo do apoio, requisitos para a aceitação da candidatura, exclusões, contactos e 

evento Booktailors para o qual o apoio seria considerado. 

 Esta foi uma das tarefas mais morosas em que participei nos seis meses de 

colaboração com a empresa, já que visitamos inúmeros websites ao longo das semanas 

que tivemos para a elaboração deste documento. No final desta tarefa, conseguimos 

encontrar dezasseis novos apoios para os quais a Booktailors seria elegível e cento e cinco 

projetos para os quais a empresa não reunia as condições necessárias para ser 

considerada para a candidatura, ou cujas ofertas não tinham relevância suficiente para o 

trabalho planeado.  
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2. Outros Projetos 

 

Irei agora descrever nesta secção os projetos paralelos desenvolvidos na ótica de 

enriquecimento pessoal. 

 

2.1.  Eventos Fictícios 

 

Sendo a Booktailors uma empresa atualmente focada na produção de eventos literários, 

tanto a nível nacional como internacional, e para que nos fôssemos familiarizando com as 

tarefas de produção de eventos internas, foi-nos proposto que trabalhássemos na 

proposta e na pré-produção de alguns eventos literários de índole fictícia. Neste exercício 

planeamos os pormenores associados à programação, tais como a escolha dos 

convidados que iriam participar no evento, os temas e os participantes das várias mesas 

de debate, as atividades de cariz lúdico e de entretenimento, as formações oferecidas e 

até a estratégia de comunicação a ser utilizada para cada evento, bem como as possíveis 

parcerias.  

As temáticas e os convidados dos nossos eventos foram, intencionalmente, 

bastante díspares – no que toca ao seu papel a nível cultural –, para que tivéssemos 

diferentes diretrizes a seguir no que diz respeito ao planeamento associado a cada 

evento. As cidades onde estes seriam realizados foram também divergentes no que toca 

à sua dimensão geográfica, público-alvo, interesses político-sociais e espaços de 

entretenimento lúdico, para reforçar este esforço de diversidade cultural. 

O primeiro evento para o qual nos foi pedida uma proposta programática e 

orçamental foi um festival literário no município de Lisboa, com o tema A Liberdade. 

Inicialmente, começamos por teorizar sobre o conceito da Feira, de forma que se 

encaixasse na visão proposta pelo «cliente». As informações que tínhamos do nosso lado, 

como guias para a elaboração deste projeto, consistiam num aproveitamento do espaço 

tecnológico e científico característico do município em questão e que seria realizado num 

fim de semana de abril. Definir um conceito que se encaixasse nesta temática, com uma 
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assinatura cativante, que, ao afastar-se do lugar-comum associado a este assunto, 

promovesse uma reflexão pessoal e ativa, foi o nosso ponto de partida. A programação e 

material de comunicação seriam ponderados segundo as diversas interpretações do 

tema, de forma a abranger um público diverso, com várias faixas etárias como público-

alvo. 

Através da consulta de propostas anteriormente desenvolvidas na empresa, 

conseguimos perceber a estrutura organizacional em que assenta um evento deste 

género e quais as peças necessárias a considerar aquando do seu planeamento. Na nossa 

proposta de colaboração começamos por apresentar uma pequena reflexão do conceito 

de «liberdade». Ao ser um tema tão abstrato, mas com tanto conteúdo, foi importante 

que adotássemos uma perspetiva imparcial, bem como uma posição defensiva para que 

não condenássemos a noção de liberdade ao tentar defini-la.  

Do mesmo modo, aquando da escolha de uma assinatura para o evento (uma 

frase que simultaneamente apoiasse a mensagem a ser transmitida e reforçasse os 

objetivos do festival), optámos por «Acede à Liberdade», como forma de incentivo à 

procura autónoma de uma definição pessoal de liberdade, sendo este exercício o cerne 

da nossa programação: que cada pessoa do público tivesse que fazer uma introspeção 

pessoal sobre o que é que o próprio conceito significa para si. Através de uma oferta 

programática diversa e estimulante, propusemo-nos oferecer ao nosso público as 

ferramentas necessárias para estimulação de uma reflexão tanto a nível pessoal, mas 

também em sociedade, vincando que é através do uso do conhecimento e diálogo, que 

seremos todos capazes atingir o patamar da liberdade. 

Após a definição do conceito, seguiu-se o planeamento dos objetivos do evento 

que, a traços gerais, se inseriam na promoção da discussão entre as partes envolvidas na 

programação e o seu público, e a dinamização das estruturas existentes no município. 

Posteriormente, em conjunto com a minha colega de estágio Lúcia Nogueira, 

debruçamo-nos sobre a programação e os convidados que melhor se encaixariam neste 

evento, agrupando-os em mesas de debate, exposições lúdico-pedagógicas, um workshop 

direcionado ao público infantil, uma Feira do livro e um concerto final de encerramento. 

Posteriormente, decidimos qual a melhor estratégia de comunicação para esta iniciativa, 
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a ser concretizada através de cartazes, flyers, publicidade personalizada nas redes sociais 

facebook e instagram e lonas de identificação. 

Programámos então a realização de quatro mesas de debate, duas exposições 

interativas, duas atividades de cariz lúdico-pedagógico, uma feira do livro, um workshop 

direcionado ao público infantojuvenil e um concerto. A tarefa mais difícil foi atribuir os 

convidados certos a cada iniciativa, uma vez que percebemos que a planificação de um 

programa deste cariz exige um conhecimento das diferentes entidades culturais 

portuguesas. 

Rapidamente nos apercebemos que o nosso esboço inicial tinha grandes falhas, já 

que nos faltava o entendimento quanto ao panorama cultural e a experiência 

organizacional necessárias para a programação de um evento literário deste calibre. 

No entanto, este exercício serviu como treino para futuras tarefas reais, devido ao 

seu carácter formativo e experimental, e foi ainda importante para esclarecer a nossa 

perspetiva quanto ao panorama cultural português e para nos informarmos das entidades 

relevantes que se inserem nesta temática. 

Numa segunda tentativa, propusemos-nos realizar a Feira do Livro de Aveiro que 

teria como tema «Os Agustinianos», homenageando a escritora Agustina Bessa Luís e a 

sua obra canónica. Após a conceptualização inicial da temática do evento e a definição 

dos seus objetivos, partimos para a pesquisa de possíveis convidados, tendo como critério 

de seleção a sua familiaridade com a obra de Agustina, a sua vontade de participar num 

evento que a teria como protagonista, alguns académicos especialistas no universo 

Agustiniano e até elementos da sua família. 

À semelhança do planeamento do evento mencionado anteriormente, o conteúdo 

programático partiria do universo imaginário da autora e desdobrou-se em oito mesas de 

debate, uma entrevista de vida com a filha e as netas de Agustina, uma exibição 

cinematográfica – o filme «Fanny Owen», inspirado na obra da autora com o mesmo 

título, de Manoel de Oliveira –, uma peça de teatro, uma sessão de leitura para os mais 

novos, um workshop e uma ação de formação, paralelamente à habitual Feira do Livro a 

decorrer no mesmo espaço. 
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Quanto à escolha de convidados para este evento, tivemos o nosso trabalho mais 

facilitado, ao selecionarmos um conjunto de pessoas com base na sua afinidade com a 

autora e proximidade com a obra de Agustina. Assim, escolhemos convidar alguns 

especialistas e académicos que se haviam dedicado ao «mundo agustiniano», alguns 

amigos e familiares que pudessem olhar de forma mais próxima e mais íntima não só para 

a escritora, mas também para a sua obra, e ainda outras entidades reconhecidas por 

terem um papel ativo na vida da autora. 

Agora, com mais experiência, tivemos mais cuidado a escolher eventuais 

parcerias, levamos mais tempo a analisar as potencialidades várias do nosso plano de 

comunicação, escolhendo as soluções que melhor se enquadravam tanto na cidade de 

Aveiro, como no evento. Penso que esta segunda iniciativa nos permitiu perceber onde 

erramos com a proposta para o evento A Liberdade, proporcionando-nos a aplicar os 

conselhos e sugestões dos restantes elementos da equipa aquando da apresentação e 

discussão do primeiro projeto. 

Em retrospetiva, com este treino inicial, fui capaz de perceber quais os passos 

sequenciais a tomar no planeamento e pré-produção dos eventos literários 

posteriormente encabeçados pela Booktailors, compreendendo quais as minhas falhas e 

tentando colmatá-las através deste exercício de experimentação.  
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2.2.  Um Livro de Crónicas  

 

Para que pudéssemos ter uma experiência do papel de um editor, foi proposta, tanto a 

mim como à minha colega Lúcia Nogueira, a tarefa de agrupar algumas das crónicas do 

autor António Sousa Homem num produto editorial. Tais crónicas tinham sido já 

anteriormente compiladas por nós na área de Bookoffice. 

Sendo a escrita deste autor bastante rica e as suas temáticas diversificadas, o 

nosso primeiro obstáculo foi a seleção de crónicas que iriam compor esta publicação 

definindo um critério de seleção para as mesmas. Inicialmente pensámos que seria 

vantajoso fazer uma pesquisa das personagens deste imaginário, tentando fazer uma 

árvore de afinidades das mesmas em relação a Sousa Homem, propondo uma obra de 

cariz familiar. Infelizmente, rápido nos apercebemos que esta tarefa não seria assim 

concretizada da melhor forma, dado que algumas personagens, ao aparecerem apenas 

uma ou outra vez no enredo total, não seriam relevantes o suficiente para incorporarem 

uma obra de dimensão mais pequena. 

Da mesma forma, percorremos outras temáticas que pudessem servir como 

critério de eleição, que depois acabaram por ser rejeitadas por variados motivos. 

Pensámos em selecionar uma personagem-tipo que pudesse servir como metáfora para 

uma determinada classe social, no entanto, apercebemo-nos que tal critério iria 

impossibilitar uma narrativa linear e sucessiva, perdendo uma lógica de evolução e 

continuidade presente de crónica para crónica. 

Rejeitamos também a possibilidade de fazer um livro de crónicas através da 

compilação temática de fases de vida das personagens, desde a sua infância à sua morte, 

um pouco pela mesma razão de abandono da proposta anterior, já que se perderia a 

linearidade da publicação – elemento já difícil de manter num livro de crónicas –, ao 

saltar de personagem para personagem. 

Acabámos por nos decidir por avançar com o critério geográfico, compilando e 

organizando crónicas tendo em conta o seu carácter espacial, fazendo uma espécie de 

«roteiro» fictício dos lugares nostálgicos presentes na obra de António Sousa Homem. 
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Após esta decisão, elaborámos um plano de um layout editorial que, considerando 

o número de crónicas a incluir, nos pareceu adequado produzir em formato de um livro 

A5 com cerca de aproximadamente duzentas páginas, dividido em cinco capítulos, cado 

um dizendo respeito a um dos lugares geográficos do passado nostálgico do autor. 

Neste documento esmiuçámos vários detalhes do livro do ponto de vista de um 

editor: planeámos o número de páginas e a quantidade de caracteres a incluir por página, 

discutimos qual o melhor papel a utilizar, tanto para a capa como para o miolo, tendo 

como critério o tipo de publicação e a durabilidade dos materiais, definimos o esquema 

cromático a utilizar, o formato no qual haveria de ser impresso e até a tipografia mais 

adequada ao texto. 

Posteriormente, escolhemos e agrupamos as crónicas do autor seguindo o nosso 

critério de regiões geográficas, dividindo-as pelas diferentes cidades. No entanto, logo 

nos apercebemos que este critério não era o adequado para selecionar as crónicas que 

pretendíamos, já que muitas vezes se perdia o seu aspeto linear a nível cronológico, e que 

devido ao facto de, por vezes, o foco da crónica não serem os lugares propriamente ditos, 

mas sim a relação que as várias personagens tinham com eles. Assim, decidimos 

implementar o critério de qualidade literária dentro do critério geográfico para que, desta 

maneira, a crónica a ser incluída no nosso produto editorial, não fosse obrigatoriamente 

apenas sobre o lugar, mas também sobre as histórias das personagens nos respetivos 

locais. 

Do ponto de vista gráfico, as nossas opções de design foram inspiradas em outros 

produtos editoriais já existentes, nomeadamente uma revista e dois livros de diferentes 

editoras. A escolha díspar de materiais de inspiração permitiu-nos ter uma visão mais 

abrangente das escolhas editoriais de distintas entidades e perceber o que funciona 

melhor consoante o público-alvo. 

A nossa primeira sugestão foi desenhada tendo como base a única fotografia 

existente do autor. Através desta imagem, fizemos um esboço em line art, usando o 

Adobe Illustrator, caricaturando o autor Sousa Homem, removendo a seriedade e rigidez 

da imagem, o que consideramos ser conveniente para um público que ainda não 

estivesse familiarizado com a sua obra (esboço 1). O uso das cores frias para o trabalho de 
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fundo serviu para dar algum contraste e relevo à capa e para que, quando o livro 

estivesse finalmente nos seus canais de venda, tivesse impacto nos seus potenciais 

compradores e fosse apelativo ao ponto de criar curiosidade devido à sua componente 

estética. Após algum feedback por parte dos nossos colegas de trabalho, rapidamente nos 

apercebemos que esta capa não iria funcionar num contexto real, já que a oferta de 

produtos editoriais é esmagadora e esta proposta de capa não ser suficientemente 

chamativa para se diferenciar dos demais. 

Como segunda proposta, usámos o mesmo retrato em line art do esboço anterior, 

mas desta vez utilizámos elementos mais clássicos de forma a causar alguma discrepância 

entre esta obra e as atuais obras com os mais variados designs modernos. Assim, 

escolhemos um grafismo mais serifado, uma moldura antiga para enquadrar o retrato e 

umas cores mais neutras para que desse o aspeto de um livro envelhecido com o tempo. 

De igual forma, decidimos que optaríamos por um papel creme, continuando esta lógica 

de produto antigo e usado.   

Para esta proposta (esboço 2), desenvolvemos ainda as restantes partes visuais 

integrantes do livro, como as badanas (a esquerda com uma pequena biografia do autor, 

a direita com os restantes volumes de crónicas já publicados) e uma breve sinopse. O 

nosso projeto foi novamente rejeitado pelos nossos colegas, com o argumento de que os 

elementos não trabalhavam bem entre si e que a escolha cromática seria demasiado 

neutra para criar impacto no meio de tantas outras ofertas literárias. 

Por último, desenvolvemos uma proposta com um design mais moderno e que 

ambas elegemos como a nossa favorita (esboço 3), inspirada nas mais recentes 

publicações da editora independente Não Edições. Para esta sugestão pensámos que 

seria o seu carácter minimalista, limpo e simples o ingrediente diferenciador. Para tal 

escolhemos uma fonte tipográfica reta para o título e esboçamos uma sinopse enigmática 

retirada de uma passagem de uma das crónicas incluídas na obra como os únicos 

elementos textuais da capa. 

Como peça central escolhemos fazer uma montagem, através do Google Maps, 

das áreas geográficas que seriam abordadas nas crónicas, servindo como ponto de 

partida para a temática da obra.  
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Para todas as ilustrações desenvolvidas foram utilizados os programas da Adobe 

de manipulação de imagem como o Adobe Photoshop e o Adobe Illustrator, enquanto 

que, para a montagem do plano de capa, utilizamos o programa edição de texto, o Adobe 

Indesign. Neste tipo de trabalho valorizei bastante o meu percurso académico, já que foi 

através das aulas de multimédia editorial que aprendi as ferramentas base para a 

utilização destes programas em projetos deste cariz, tanto a nível teórico como a nível 

prático. 

Tanto a minha colega de estágio, Lúcia, como eu ficamos bastante satisfeitas com 

os resultados obtidos, tendo em conta que foi a primeira vez que nos propusemos 

executar algo deste género, considerando ainda que as nossas criações nos pareceram 

bastante apelativas do ponto de vista estético e se diferenciam pela sua simplicidade do 

modelo editorial utilizado pela vasta maioria dos grupos editoriais. 

Infelizmente, nenhuma destas alternativas foi aceite pelos nossos colegas de 

trabalho do ponto de vista comercial, já que consideraram que estas capas não seriam 

suficientemente atrativas para chamar a atenção do comprador, quando comparadas 

com outras capas em circulação pelos pontos de venda, pelo que o projeto foi 

abandonado nesta fase e foi-nos dado outro exercício teórico para resolvermos, assunto 

que irei abordar no próximo tópico deste relatório. 
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Figura 19: Propostas de Capa «Os Lugares de António Sousa Homem»  

1. 

2. 

3. 
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2.3.  Estrutura de Custos de uma Editora 

 

Para que tivéssemos uma ideia mais concreta de como uma editora funciona a nível 

interno, foi-nos proposta a realização de uma estrutura de custos de uma editora 

começada de raiz, através da conceptualização de um orçamento pensado para o 

primeiro ano de existência da mesma. 

Assim, começámos por preencher uma tabela com os custos fixos envolvidos na 

criação e inicial estabelecimento de uma editora no mundo editorial português, servindo 

como ponto de partida para o exercício em mãos. Estes custos são todos aqueles em que 

a empresa incorre mensalmente e que não variam conforme o número de exemplares 

que a editora produz e vende. Nestes custos contabilizámos a renda do espaço físico de 

trabalho, os salários de todos os integrantes da empresa, as despesas de água, luz e 

internet, o mobiliário de escritório e outros equipamentos de trabalho. Para a 

contabilização destes custos, considerámos um valor mensal médio a ser amortizado ao 

longo de um período de cinco anos de trabalho. 

Seguidamente, definimos qual seria o nosso catálogo editorial para o primeiro ano 

de produção (vinte livros de ficção, quinze de autores portugueses e cinco de autores 

estrangeiros; nove biografias, sete em português, duas estrangeiras; quinze livros 

infantojuvenis, treze da autoria de escritores portugueses e dois de autores estrangeiros 

e, por último, quatro livros técnicos, três de autoria portuguesa e um estrangeiro) e 

calculámos os custos envolvidos na produção dos livros considerados, tendo em 

consideração as diferentes necessidades que cada livro acarretaria dentro de cada género 

literário.  

Nestes custos foram contabilizados os gastos efetuados com a revisão dos textos e 

com a tradução dos manuscritos no caso de serem obras estrangeiras, com a paginação, 

com o design da capa, com a impressão e com a distribuição do material editorial, 

prevendo os custos tanto a nível da distribuição própria como da distribuição delegada. 

Para que conseguíssemos fazer cálculos orçamentais para o custo de produção de 

cada referência, começámos por decidir o número de páginas de cada livro e as suas 

tiragens. A partir do número de páginas e da tiragem, foi possível calcular para cada obra 
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os custos de revisão e tradução, o preço de impressão e de distribuição. Para a 

concretização destes cálculos, assumimos valores base para o preço de revisão, de 

tradução e de paginação por página e de impressão por exemplar, variando apenas 

devido ao género literário associado a cada livro. 

No que toca aos serviços de revisão, seguindo a orientação fornecida pelos nossos 

colegas, consideramos o valor de 1,70€ por página no que toca aos livros de ficção, 1,50€ 

nas biografias, 1,50€ nos livros infantojuvenis e 2,50€ nos livros técnicos. Da mesma 

forma, considerámos pela paginação, 1,20€ nos livros de ficção, biografias e livros 

técnicos, e 1,60€ nos livros infantojuvenis. Por último, no que toca às traduções das obras 

estrangeiras, concebemos 7,50€ por página para os livros de ficção e biografias, 5,00€ 

para os livros infantojuvenis e 9,50€ para os livros técnicos. Estes valores podem variar, 

logicamente, ao considerar a complexidade dos textos a serem trabalhados e a sua 

temática. 

Quanto ao design da capa, os nossos valores foram pensados apenas analisando a 

complexidade das ilustrações e/ou imagens a serem incluídas no material e seguindo 

valores de referência encontrados online em websites de trabalho de design freelance ou 

considerando a opinião dos nossos colegas de trabalho mais experientes na área. 

Para a definição do preço de cada exemplar a ser vendido, consultámos vários 

websites de vendas de livros online como a Wook, o site da loja Bertrand e loja Almedina, 

e, através da comparação em termos de número de páginas, design, formato do livro e 

material, aproximámos o nosso valor ao preço dos livros que mais se assemelhariam ao 

nosso produto editorial. Assim, para os livros de ficção, com duzentas páginas, definimos 

o seu PVP em 17,00€, para as biografias com quatrocentas páginas, 20,00€, para os livros 

infantis com vinte e cinco páginas por exemplar, definimos um custo de 15,00€ e para os 

livros técnicos com trezentas páginas, 20,00€. 

A seguir, para fazer as contas relativamente às receitas obtidas, calculamos o PVP 

sem IVA. Esse seria então calculado tendo o preço do livro no ponto de venda e dividindo-

o por 1,06. Foi com este valor que fizemos todas as contas respeitantes aos valores 

monetários aquando da faturação líquida de cada género literário.  
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Por último, definimos o número de exemplares por tiragem e por género literário, 

e o número de vendas espectáveis de cada secção. Devo ressalvar neste ponto que estes 

valores foram definidos de forma completamente utópica já que se trata de um exercício 

de aprendizagem e estimativa, e que os mesmos não dizem respeito a cálculos exatos de 

comportamentos reais a nível editorial. 

Como estudo final, tentámos estimar ainda quais seriam os nossos gastos em 

termos de distribuição, chegando ao último nível da cadeia de produção de um livro: a 

colocação do mesmo nos variados pontos de venda. Os valores da distribuição foram 

feitos tendo em conta uma despesa de 40% na distribuição própria e 60% na distribuição 

delegada.  

A receita obtida pela venda de cada exemplar foi conseguida ao multiplicar o valor 

do PVP sem IVA pela percentagem de retorno depois de subtraída a percentagem 

respeitante à distribuição e, naturalmente, o valor da receita por tiragem foi conseguido 

através da multiplicação deste valor anterior pelo número de livros em cada tiragem. 

Calculamos ainda o breakeven – valor a partir do qual os gastos estão completamente 

cobertos – e o número de exemplares que seriam necessários vender para atingir esse 

valor. 

Todos estes cálculos e valores estão sistematizados na figura seguinte, tendo sido 

através desta tabela que estudámos e desenvolvemos o exercício que tínhamos em mãos. 
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Figura 20: Estrutura de Custos de uma Editora 
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Ao longo da elaboração deste projeto encontrámos, de facto, várias dificuldades 

em diferentes fases da sua concretização. Ao iniciá-lo, não tínhamos qualquer noção do 

que era necessário para criar uma editora, quais os modelos de negócio utilizados, como 

definir um catálogo variado e atrativo, e o que seria realmente produzir livros em grande 

escala, tendo encontrado, em cada etapa, obstáculos difíceis de contornar sem a ajuda 

externa de pessoas experientes na área.  

 O estádio mais difícil foi, sem dúvida, a definição de um catálogo editorial 

chamativo, que fosse o mais aproximado de um catálogo real, tendo sido, para tal, 

necessário reformular várias vezes o que tínhamos considerado inicialmente. Ao tentar 

apelar a um público-alvo mais vasto, acabámos por decidir construir um catálogo que 

fosse apelativo tanto para leitores mais experientes, através da publicação de biografias e 

livros técnicos, como também para novos leitores, como é o caso da literatura 

infantojuvenil e os livros de ficção. 

 O resultado final foi claramente um projeto utópico, tendo em conta o cenário 

real do mercado editorial português, principalmente considerando as nossas vendas 

previstas e o número de exemplares produzido por tiragem. No entanto, este exercício 

serviu o seu propósito, o de nos ensinar o que é realmente necessário ter em conta 

aquando da criação de uma nova editora, quais as dificuldades que podem ser 

encontradas ao longo deste projeto e como estas podem ser contornadas da melhor 

forma através de pequenos jogos de cintura e ajustes ao orçamento inicialmente 

estabelecido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após esta etapa de aprendizagem no seio da empresa Booktailors, como membro da 

equipa de produção de eventos, considero que dada a natureza variada das tarefas 

executadas, tive oportunidade de colaborar em vários aspetos distintos que vieram 

colmatar diferentes aspetos da minha formação.  

 As atividades em que mais tive gosto de colaborar foram precisamente realizadas 

na minha hora diária de email de autores, nas tarefas de planeamento e organização das 

variadas sessões com autores que se foram realizando ao longo da minha estadia na 

empresa, em várias localizações, em diferentes contextos e formatos. Estar em contacto 

com os autores e as entidades interessadas em colaborar connosco para estas sessões foi 

muito importante para mim, e fez-me sentir realizada sempre que uma sessão corria 

como planeado e ambas as partes saiam contentes com o trabalho. Adicionalmente, 

ajudar a levar autores – e as suas obras –, a diversas localidades onde haveria público 

interessado em participar em conversas, sessões de formação, sessões de lançamento de 

livros, exposições e até lançamentos de livros, fez-me acreditar que o gosto pela literatura 

tem, afinal, crescido no seio da população portuguesa. 

 Também os eventos literários de maior dimensão, como as Feiras mencionadas na 

secção e produção de eventos do presente relatório, foram das tarefas mais exultantes de 

ver concretizadas. Após semanas, por vezes meses, de trabalho, ver como tudo se 

concretiza e corre como planeado é sem dúvida motivo de grande entusiasmo.  

Ao realizar diferentes tarefas, tive oportunidade de aprender a trabalhar com 

ferramentas com as quais ainda não tinha tido muita experiência, como a Redbooth, o 

MailChimp, o Excel e o Google Calendar. Adicionalmente, com esta experiência, fui capaz 

de desenvolver algumas das minhas competências pessoais e profissionais como a 

capacidade de organizar e gerir o tempo de trabalho, a habilidade de trabalhar com 

prazos e objetivos previamente estabelecidos e sobretudo, a minha postura quanto ao 

trabalho em equipa. 
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 Algo em que gostaria de ter trabalhado mais seria, sem dúvida, a secção de 

agenciamento literário. Para a minha formação pessoal acho que seria relevante ter tido 

mais contacto com contratos de edição no que toca à discussão dos termos entre a 

editora e o autor e ter feito análise de catálogos de editoras estrangeiras. Infelizmente, 

nesta área, tive apenas a oportunidade de analisar contratos já fechados e assinados por 

todas as partes, ficando a saber o que de facto é negociado aquando da venda dos 

direitos de autor, excetuando a própria negociação em si, e o envio de emails de pedido 

de reunião para as Feiras do Livro de Frankfurt e Londres, com base no seu perfil editorial. 

Quanto aos trabalhos desenvolvidos na área dos projetos de fundo, gostaria de 

poder ter tido a oportunidade de avançar com a planificação do livro de crónicas de 

António Sousa Homem a um nível mais profissional, já que o projeto foi abandonado 

ainda na etapa de design da capa. Na eventualidade de podermos ter tido uma 

masterclass em Design Editorial, o que teria sido benéfico para que entendêssemos os 

problemas existentes nas nossas propostas de capa e para obtermos conselhos em como 

melhorar esses aspetos, acredito que o nosso projeto teria todos os restantes 

ingredientes para ser uma proposta editorial satisfatória. 

 Gostava também de poder ter tido a oportunidade de saber mais sobre o 

funcionamento interno de uma editora real, o que teria sido uma verdadeira ajuda 

aquando da realização do projeto «Estrutura de Custos de uma Editora». Questões como 

o valor do salário mensal de certos cargos editoriais, eventuais parcerias entre grupos (ou 

chancelas) editorais, recrutamento de funcionários freelancer e a participação em Feiras 

do Livro tanto a nível nacional como internacional, seriam fatores a ter em conta na nossa 

orçamentação. Assim, a nossa proposta ficou-se apenas pela vertente formativa e 

hipotética, não correspondendo realmente a nenhuma realidade editorial, sendo então 

simplesmente um exercício teórico sem verdadeiro fundamento factual. 

 Em suma, apesar das dificuldades e questões assinaladas, considero que o meu 

estágio curricular me deu uma boa perspetiva do que é trabalhar no mundo editorial 

português, tendo tido a oportunidade de compreender todas as partes integrantes deste 

negócio. Desta forma, tenho gosto em afirmar que fiz parte desta edição do Bookcamp e 
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que saí desta experiência mais sábia e com vontade de continuar a trabalhar nesta área 

do saber. 

A realização deste estágio foi ainda uma motivação para que me mantivesse 

sempre informada e consciente das mudanças, tanto do mundo editorial, como da vida 

em comunidade, ao manter-me a par das notícias e iniciativas culturais existentes no país. 

Ao longo do meu percurso académico, esta chamada de atenção tinha já sido enfatizada 

por muitos professores e colegas, no entanto, penso que agora, que de facto entrei no 

mundo do trabalho, esta preocupação tomou uma maior relevância, tendo um grande 

impacto na minha atitude e no meu comportamento como recém-formada. 
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