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Prezado autor

Há 8 anos no mercado editorial, a Editora Ferreira publica 
livros específicos para concursos públicos, principalmente para 
as áreas fiscal, administrativa, contábil e jurídica. Referência na 
área – sendo inclusive indicadas na bibliografia de editais oficiais 
–, nossas obras estão em constante processo de atualização, de 
forma a beneficiar seu consumidor final, o leitor.

Com o sucesso nas vendas e a boa aceitação no mercado, nosso 
catálogo vêm se expandindo com obras na área de neurociência, 
matemática, português, economia e negócios. Este último 
segmento, voltado para gestores e estudantes, possui um selo 
específico: o Ferreira Negócios.

A Editora Ferreira também disponibiliza uma série de 
ferramentas para otimizar o encontro dos autores com seus 
leitores: organiza anualmente a Feira do Concurso, a primeira 
especializada da área e que acontece no Rio de Janeiro/RJ e 
São Paulo/SP; publica, quadrimestralmente, a primeira revista 
do Brasil segmentada para concursandos, o Guia dos Concursos; 
e mantém atualizado o portal www.editoraferreira.com.br, 
com notícias, reportagens e dicas valiosas para os candidatos.

Nossa história comprova nosso compromisso e seriedade. 
Por isso, gostaríamos de exprimir nossa satisfação e alegria 
em recebê-lo(a) como autor(a) desta casa editorial, certos de 
estabelecer uma parceria consistente e duradoura.

A editora.

Depois que entregar meu original, em quanto tempo o livro fica 
pronto?
Após a entrega do original, o livro passará pelos seguintes pro-
cessos de produção:
• Preparação de original: É o processo que consiste em orga-
nizar sistematicamente o conteúdo enviado pelo autor, bem 
como padronizar termos e expressões utilizadas.
• Diagramação: O original é diagramado de acordo com o for-
mato do livro.
• Capa: A capa é composta de forma a integrar semanticamen-
te aspectos gráficos ao conteúdo do texto.
• Revisão(ões): A prova diagramada é passada por uma revisão, 
que deverá apontar erros (gramaticais e/ou ortográficos), bem 
como apontar sugestões de títulos, capítulos, anexo etc., a fim 
de assegurar uma linguagem clara e objetiva na transmissão do 
conteúdo. Nesta fase, em caso de dúvidas, nosso revisor entrará 
em contato com o autor para a solução das mesmas. 
Após todo esse processo, a prova e a capa serão enviadas ao 
autor para uma checagem final, a fim de serem liberadas para 
a gráfica que leva cerca de 15 dias para entregar o livro im-
presso. Todo o processo de produção é feito mediante a ciên-
cia do autor. Sugestões são bem-vindas.

Tenho direito a ganhar meus livros?
Após a assinatura do contrato, todo autor possui o direito 
de receber uma cota de 5 (cinco) exemplares do livro de sua 
autoria.

O que todo autor 
precisa saber
O que todo autor 
precisa saber
O que todo autor 
precisa saber
O que todo autor 
precisa saber
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A Editora Ferreira trabalha com e-books?
Ainda não, mas nossa equipe está estudando o mercado e de-
senvolvendo a melhor estratégia para entrar nesse nicho.

Se eu quiser fazer uma atualização do meu livro em uma nova 
edição, como devo proceder?
Basta enviar-nos um e-mail para avisar o desejo de fazer uma 
nova edição do livro. Registraremos seu pedido e aguardare-
mos o envio dos originais atualizados.

Há orientações a seguir na hora de escrever meu original?
Sim. Em geral, a editora costuma aconselhar os autores a 
escrever todos os capítulos em Word ou outro programa de 
texto e depois enviar-nos por e-mail ou por CD. Boxes e/ou 
gráficos podem ser assinalados no original mediante parên-
teses (). Recomenda-se ainda que, depois do original escrito, 
o autor faça uma leitura cuidadosa do que escreveu para evi-
tar possíveis atrasos com inclusão e/ou exclusão de material.

Recomendações estilísticas:
Posições hierárquicas devem ficar em caixa-baixa. Ex.: te-
nente, coronel, juiz, presidente, ministro, senador etc. Nome 
de instituições em caixa-alta. Ex.: Forças Armadas, Exér-
cito, Marinha etc. Formas de tratamento em caixa-baixa. 
Ex.: sr. Carlos, dr. Marcelo, d. Pedro I, santo Antônio, são 
João etc.  Nome de ruas, avenidas, ponte etc. em caixa-bai-
xa. Ex.: rua Visconde de Pirajá, avenida Presidente Vargas, 
ponte Golden Gate, oceano Atlântico, mar Cáspio etc. Es-
trangeirismos vêm em itálico, exceto aqueles frequentemen-
te usados em nossa língua (ex.: jazz, rock, internet, jeans, 

pizza, shopping, site, show, etc.). Ex.: O Brasil está sofren-
do um forte lobby da indústria farmacêutica para alterar 
sua Lei de Propriedade Industrial. Números de séculos 
vêm em algarismos romanos. Ex.: O rigadoon é uma dança 
francesa do século XVII. Nomes de livros vêm em itálico, 
nomes de artigos/contos em redondo e entre aspas. Ape-
nas a primeira palavra fica em caixa-alta. Ex.: “O burrinho 
pedrês” é um dos contos de Sagarana, de Guimarães Rosa. 
Reflexos do baile é um romance de Antonio Callado. Ques-
tões de bancas/concursos devem ser grafadas nesta ordem 
entre parênteses: 1. (Cargo/Órgão/ano). Siglas pronunciá-
veis devem ser grafadas com a primeira letra em caixa-alta. 
Ex.: Cesgranrio, Cespe/UnB, Petrobras, etc. mas BNDES, 
FCC, ICMS, ISS, INSS, etc.

Como é feita a distribuição do livro?
A Editora Ferreira efetua venda direta para pessoa jurídica, 
consignação e venda pela internet. A distribuição é direcio-
nada aos revendedores e distribuidores de todo o país, com 
o objetivo de atender ao seu público-alvo. 

Como é feita a venda pelos canais virtuais?
O canal virtual é o meio que a Editora Ferreira utiliza para 
atender a pessoa física. Esta venda é realizada através do 
site, que tem como finalidade levar ao cliente a comodidade 
de comprar sem sair de casa.

Editorial VendasVendas
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O que são direitos autorais?
Direitos autorais referem-se ao rol de direitos dos autores so-
bre suas obras intelectuais, que podem ser literárias, artísticas 
ou científicas. A doutrina jurídica clássica divide esses direitos 
entre os chamados direitos morais (de natureza pessoal) e os 
direitos patrimoniais (de natureza patrimonial).  Atualmente, a 
Lei nº 9.610/98 regula essas questões no Brasil. 

Como são pagos os direitos autorais?
Os direitos autorais são pagos com base na quantidade vendida 
de cada livro do autor, descontadas eventuais devoluções. Na 
Editora Ferreira, o pagamento é efetuado através de depósito 
em conta, até o dia 10 do segundo mês subsequente ao mês de 
referência.  O autor receberá, por e-mail, um relatório com as 
vendas de cada livro. A porcentagem paga é de 10% sobre o 
preço de capa.  No caso das apostilas esse valor é dividido entre 
os autores, proporcionalmente ao número de páginas escritas.  
Nas coautorias o valor é dividido igualmente entre os autores, 
por exemplo: dois autores, 5% para cada um. 

Haverá desconto de Imposto de Renda?
Do valor total será descontado ainda o valor do Imposto de 
Renda, se for o caso.  O imposto retido será pago pela Editora 
e o autor receberá um relatório no começo de cada ano com os 
valores pagos à Receita Federal. Lembramos que é importante 
que o autor mantenha seus dados de contato e bancários sem-
pre atualizados para evitar eventuais atrasos nos acertos. 

Como são realizadas as ações de marketing em relação ao meu 
livro? Posso sugerir novas ações?
Durante o processo de produção de livros a equipe de 
marketing analisa a viabilidade de lançamento junto às li-
vrarias e/ou instituições, levando em consideração o cenário 
mais atual. Sempre que possível serão produzidos virais de 
internet incentivando a venda dos livros. No entanto, você 
poderá sugerir algum tipo de ação de marketing, que será 
analisado pelo setor. Contamos ainda com uma assessoria de 
imprensa, que nos auxilia no contato direto com os grandes 
veículos de comunicação do país, buscando oportunidades de 
notas, matérias, entrevistas etc.

Quais são os canais de divulgação utilizados pelo marketing? 
A Editora Ferreira, antenada às novas tendências, possui perfis 
nas principais redes sociais, tais como Facebook, Orkut, My 
Space, LinkedIn, Twitter, e um canal no YouTube. Além das 
mídias digitais, publicamos banners em nosso site e em sites 
de parceiros. Há também a divulgação através de cartazes, 
filipetas, banners impressos e anúncios, conforme a necessi-
dade do livro. Atualmente, nosso site recebe mais de 12 mil 
visitas diárias. Nele é possível encontrar notícias atualizadas 
diariamente sobre concursos, além de dicas, aulões, simu-
lados etc. Nossa sede, no Rio de Janeiro, possui um audi-
tório com capacidade para 100 lugares, disponível a todos 
os autores que desejarem ministrar aulões, seminários e/ou 
palestras. 

Direitos autorais Marketing

Usuário:
@editoraferreira

Perfil:
Editora 

Ferreira

Canal:
Editora Ferreira

Perfil:
Editora Ferreira

Perfil:
Editora Ferreira
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Como posso ajudar na divulgação do meu livro?
Você poderá auxiliar na divulgação do seu livro, fixando banners 
e cartazes em lugares em que tenha fácil acesso, como cursos, 
escolas, universidades etc., indicando-o como bibliografia 
nas salas de aula. Em nosso canal do YouTube, o autor po-
derá inserir miniaulas e/ou palestras, introduzindo seu livro 
como fonte de estudo e aperfeiçoamento pessoal. A gravação 
poderá se realizada na Editora Ferreira ou em sua casa, com 
o auxílio de uma filmadora ou câmera digital.

Posso divulgar meus projetos, aulas virtuais, matérias 
etc. nos meios de comunicação da Editora Ferreira?
Divulgando o autor estaremos divulgando seus livros. Assim, 
nossos canais de comunicação estarão sempre abertos ao re-
cebimento de novas informações. Para isso, será necessário 
apenas encaminhar todos os dados a serem divulgados para 
o e-mail: secretaria.projetos@editoraferreira.com.br. Reali-
zamos anualmente a Feira do Concurso, evento pioneiro no 
setor que já reuniu milhares de visitantes e centenas de expo-
sitores. Um dos pontos altos da Feira, que atualmente é reali-
zada nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, são as pales-
tras ministradas por nossos autores e convidados. Publicamos 
quadrimestralmente o Guia dos Concursos, a primeira revista 
especializada em concursos públicos do país, em que   o autor 
tem a oportunidade de escrever matérias, dicas de estudo ou 
informação útil ao concurseiro.

Editorial
Liana Castello

editoraferreira@editoraferreira.com.br
Tel.: 2544-9202 Ramal: 24

Carla das Neves
producao@editoraferreira.com.br

Tel.: 2544-9202 Ramal: 49

Comercial
Juliana Teixeira

representacao2@editoraferreira.com.br
Tel.: 2544-9202 Ramal: 26

Direitos autorais
Daniele Jasinski Brasil Vianna

contasapagar@editoraferreira.com.br
Tel.: 2544-9202 Ramal: 31

Marketing
Diniz Gomes

d.gomes@editoraferreira.com.br
Tel.: 2544-9202 Ramal: 44

Eduardo Castro 
marketing@editoraferreira.com.br

Tel.: 2544-9202 Ramal: 45

Projetos
Cristina Sá

secretaria.projetos@editoraferreira.com.br
Tel.: 2544-9202 Ramal: 43

Divulgação Contatos



10

Tel.: (21) 2544-9202 / Fax: (21) 2544-3752
Nextel.: (21) 7844-8974 / Id 24*12191

Skype: editora.editoraferreira
www.editoraferreira.com.br


