
Universidade Técnica de Lisboa | Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

Ciências da Comunicação – 3º ano 

Projecto 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO NO MERCADO LIVREIRO 

O Caso do Grupo LeYa 
 

 

Relatório de Estágio 

 

 

Docente: Professora Auxiliar Raquel Ribeiro 

Discente: Maria Ferreira – 210891 

maria.rrfer@gmail.com 

2013 

 

Índice 



UTL | ISCSP | MARIA FERREIRA 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO: COMUNICAÇÃO NO MERCADO LIVREIRO, O CASO DO GRUPO LEYA  

2 
 

Introdução ...................................................................................................................................5 

1. Metodologia ........................................................................................................................6 

1.1. Pergunta de Partida...................................................................................................6 

1.2. Objectivos ...................................................................................................................6 

1.3. Técnicas Utilizadas ....................................................................................................6 

2. LeYa, uma líder de marcas ..............................................................................................9 

2.1. A empresa ..................................................................................................................9 

2.2. Chancelas .................................................................................................................11 

2.3. Estágio no departamento de comunicação ..........................................................13 

2.4. O meu dia-a-dia no Departamento de Comunicação do Grupo LeYa..............15 

2.5. Reflexões sobre o estágio ......................................................................................17 

3. Mercado livreiro ...............................................................................................................19 

3.1. Caso português ........................................................................................................19 

3.2. Comunicação no mercado livreiro .........................................................................21 

3.3. Uma nova realidade ................................................................................................22 

3.4. Novas estratégias e oportunidades de Comunicação ........................................23 

4. Escrytos ............................................................................................................................26 

4.1. O Projecto .................................................................................................................26 

4.2. A divulgação .............................................................................................................27 

4.3. Os resultados ...........................................................................................................28 

Conclusão .................................................................................................................................30 

Bibliografia ................................................................................................................................33 

Anexos ......................................................................................................................................35 

1. Entrevista – José Menezes ........................................................................................35 

2. Entrevista – Sílvia Soares ..........................................................................................37 

3. Notícia ...........................................................................................................................38 

4. Comunicado Interno ....................................................................................................39 



UTL | ISCSP | MARIA FERREIRA 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO: COMUNICAÇÃO NO MERCADO LIVREIRO, O CASO DO GRUPO LEYA  

3 
 

5. LeYa Sempre 14-12-2012 ..........................................................................................40 

6. Site Escrytos ................................................................................................................41 

7. Relatório de Avaliação de Estágio pela Entidade de Acolhimento .......................42 

 

 

 

Índice de ilustrações 

 

Ilustração 1: Organograma Geral da Empresa ...................................................................10 

Ilustração 2. Organograma do Departamento de Comunicação e Marketing .................10 

Ilustração 3: Evolução do número de novos livros editados e importados. ...............................20 

Ilustração 4: Logotipo da Plataforma Escrytos ....................................................................26 

 

  

file:///C:/Users/Maria/Desktop/PROJECTO%20FINAL%20RENOVADO!!!!.docx%23_Toc358240226
file:///C:/Users/Maria/Desktop/PROJECTO%20FINAL%20RENOVADO!!!!.docx%23_Toc358240227
file:///C:/Users/Maria/Desktop/PROJECTO%20FINAL%20RENOVADO!!!!.docx%23_Toc358240228
file:///C:/Users/Maria/Desktop/PROJECTO%20FINAL%20RENOVADO!!!!.docx%23_Toc358240229


UTL | ISCSP | MARIA FERREIRA 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO: COMUNICAÇÃO NO MERCADO LIVREIRO, O CASO DO GRUPO LEYA  

4 
 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos 

O presente relatório contou, ao longo de toda a sua realização, com várias ajudas. Ajudas não 

só na disponibilização de material bibliográfico, como no acolhimento e integração no local do 

estágio ou ainda no apoio e incentivo. 

Assim, torna-se importante referir algumas pessoas que muito contribuíram para o resultado 

final do trabalho. 

Em primeiro lugar gostaria de agradecer à minha orientadora do Projecto, a Professora Raquel 

Ribeiro, pela paciência ao logo destes dois semestres e por toda a orientação, apoio e 

conselhos no desenvolvimento do relatório. Obrigada. 

Em segundo lugar, um obrigado ao meu orientador de estágio, Doutor José Menezes. Obrigada 

pela oportunidade e pela orientação ao longo de todo o período de estágio. Um obrigado 

também a todas as colegas que trabalharam ao meu lado: Margarida, Susana, Tânia e Rosário.  



UTL | ISCSP | MARIA FERREIRA 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO: COMUNICAÇÃO NO MERCADO LIVREIRO, O CASO DO GRUPO LEYA  

5 
 

Introdução 

O presente relatório de estágio, que decorreu no Departamento de Comunicação do Grupo 

Editorial LeYa. Decorreu desde o dia 22 de Outubro até dia 15 de Fevereiro e foi orientado pelo 

Dr. José Menezes – director do departamento. Tem como objectivo perceber como funciona o 

Departamento de Comunicação do Grupo LeYa, as principais estratégias de comunicação 

utilizadas interna e externamente e as dificuldades encontradas. Pretende também analisar um 

dos projectos desenvolvidos pela empresa e no qual esta é pioneira – a plataforma online de 

auto publicação: Escrytos. Pretende-se tentar perceber como funciona, com que objectivos foi 

criada e que alterações veio trazer ao mercado português.  

O interesse, o gosto pela comunicação, a curiosidade de estagiar, a curiosidade de perceber o 

mundo do trabalho e o facto de já ter trabalhado na Feira do Livro de Lisboa, por dois anos, 

fizeram com que entrasse nesta aventura de modo a ganhar não só mais conhecimentos sobre 

a comunicação de uma empresa líder de mercado, mas também experiência profissional. 

No que respeita à estrutura do trabalho, o primeiro capítulo será dedicado à parte metodológica 

utilizada na sua elaboração, apresentando a pergunta de partida e os objectivos traçados bem 

como as técnicas utilizadas: pesquisas bibliográficas, leituras exploratórias e complementares, 

observação participante, entrevista ao director do Departamento de Comunicação da LeYa. 

 Para auxiliar a leitura e compreensão do trabalho, ao longo dos capítulos, vão sendo definidos 

alguns conceitos importantes relacionados com o tema em questão e com com o plano de 

estágio, baseados em autores como Sebastião (2009), Dionísio (2011) e Rodrigues (2010). 

São também analisadas as tendências do consumo de livros e perspectivas futuras. 

O segundo capítulo apresenta a empresa onde se desenvolveu o estágio, incluindo a história, 

missão, valores e objectivos, organograma geral e do departamento de comunicação e uma 

breve introdução de todas as editoras que compõem o grupo LeYa. Contém também a 

apresentação do plano de estágio, as actividades propostas, a descrição das actividades 

desenvolvidas, o meu dia-a-dia como estagiária no departamento e algumas reflexões sobre a 

experiência. 

Numa terceira parte será apresentada uma introdução ao contexto e panorama actual do 

mercado livreiro, baseada em pontos de vista de alguns autores como Gomez (2008) ou 

Epstein (2002), as mudanças que se têm vindo a observar e as oportunidades que daí podem 

surgir. Aborda-se também as novas estratégias e oportunidades de comunicação neste 

mercado, dando-se destaque ao novo projecto do Grupo LeYa: a plataforma de autopublicação 

Escrytos que pretende dar oportunidade a todos os autores de publicarem as suas obras 

online.  

Em anexo, são apresentados a entrevista (na íntegra) realizada ao director do Departamento 

de Comunicação da LeYa, um exemplo da newsletter LeYa Sempre e uma pequena 

apresentação da plataforma Escrytos. 
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1. Metodologia 

Para a realização do presente trabalho houve todo um processo de pesquisa e análise, para 

que fosse possível não só iniciá-lo como também fundamentá-lo. 

No presente capítulo serão apresentados: a pergunta de partida, os objectivos propostos com a 

realização do trabalho e as técnicas utilizadas para a sua realização. 

 

1.1. Pergunta de Partida 

Quais as principais medidas de comunicação e marketing do livro, tomadas pela empresa 

LeYa, face às modificações e novas tendências do mercado livreiro? 

 

1.2. Objectivos 

Pretende-se compreender que alterações foram efectuadas ao nível das estratégias de 

comunicação e marketing. Deseja-se saber as alterações que a que a empresa procedeu, face 

às dificuldades que o mercado do livro apresenta actualmente. Alterações, essas, estimuladas 

pelas novas tendências e “imposições” dos consumidores, influenciados por uma sociedade 

dominada pelas novas tecnologias da informação.  

A plataforma de auto publicação, Escrytos, uma das estratégias utilizadas pela empresa, será o 

ponto principal abordado mais à frente no trabalho, de modo a perceber-se em que consiste, 

como foi apresentada ao público (interno e externo – consumidores e comunicação social) e os 

resultados que apresentou nos primeiros meses. 

 

1.3. Técnicas Utilizadas  

Para cumprir os objectivos propostos, recorri a dois métodos principais: pesquisa documental 

para o apoio na formulação do problema, perguntas e hipóteses (pesquisa bibliográfica, leituras 

de manuais) e pesquisa directa como complemento da parte prática (entrevistas e observação 

participante). 

Leituras: 

Uma vez que a definição do tema do trabalho pode ser um processo complexo, recorri a 

leituras exploratórias de modo a facilitar esse problema na medida em que elucida sobre o que 

já foi estudado e escrito sobre o assunto. Assim, as leituras “visam essencialmente assegurar a 

qualidade da problematização” (Quivy; Campenhoudt 2008:49) e ajudar na abordagem do 

objectivo que se pretende cumprir.  
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Comecei por ler alguns textos de apoio, como livros, artigos e trabalhos já realizados sobre o 

tema, que me ajudaram a formar a pergunta de partida. Posteriormente recorri a outros textos 

que complementassem, aprofundassem e se relacionassem com essa mesma pergunta.  

Entrevistas exploratórias:  

Para obter informação credível e que me ajudasse a completar e enriquecer o trabalho, realizei 

uma entrevista ao Director de Comunicação da LeYa, o Dr. José Menezes porque, para além 

de ser o orientador de estágio (na entidade de acolhimento) era a pessoa mais conhecedora 

sobre o assunto em questão: as estratégias de comunicação e as dificuldades em aplicá-las, o 

estado do mercado livreiro e as implicações para a empresa, entre outros aspectos. 

Segundo os autores Quivy e Campenhoudt (2008:69), as entrevistas exploratórias “contribuem 

para descobrir os aspectos a ter em conta e alargam ou rectificam o campo de investigação 

das leituras” e têm “como função principal revelar determinados aspectos do fenómeno 

estudado”. Desta forma, a entrevista veio complementar não só as leituras que realizei e bem 

como a formulação de novas ideias e objectivos.  

A entrevista foi semiestruturada para que fosse possível ter uma conversa fluente, flexível e 

com um número adequado de perguntas para não saturar o entrevistado.   

Foram colocadas três perguntas principais sob as quais se desenrolou toda a conversa:  

• De que forma a crise económica que o país atravessa actualmente, está a afectar, por 

um lado, a LeYa no mercado editorial e, por outro lado, a comunicação externa da LeYa? 

• Na sua opinião, os e-books já são expressivos em Portugal? De que forma é que vão 

mudar o mercado?  

• A plataforma Escrytos surge como uma nova estratégia? Uma oportunidade? Ou é 

apenas para descobrir novos autores? 

A entrevista foi realizada no dia 14 de Janeiro, nas instalações da empresa. 
1
 

Ainda na parte exploratória, foi realizada uma pequena entrevista a uma autora que publicou a 

sua obra na nova plataforma Escrytos. A entrevista, que contou apenas com três pequenas 

perguntas, teve como objectivo principal conhecer o lado dos autores/utilizadores da 

plataforma.  

À entrevistada, Sílvia Soares, foram coladas as seguintes perguntas: 

 Como tomou conhecimento da Plataforma Escrytos? 

 Que vantagens tirou ao publicar o seu livro por "conta própria"? E desvantagens? 

                                                             
1 Anexo 1: Entrevista na íntegra – José Menezes 
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 O que a levou a optar pela autopublicação? Porque não tentou publicar o seu livro através 

da editora ao invés da plataforma? 

A entrevista foi realizada por email, no dia 5 de Junho de 2013.
2
 

Observação: 

Visto que o presente trabalho se trata de um relatório de estágio, a observação é uma técnica 

de investigação utilizada na medida em que auxilia a recolha de informação directamente. 

Neste caso, trata-se de observação participante. A observação trata-se de uma selecção de 

informação pertinente que tem como objectivo poder descrever, interpretar e agir, sobre a 

realidade em questão (Carmo e Ferreira, 2008) e a observação participante compreende a 

inclusão do investigador no grupo de observação durante um período que pode ir de meses a 

anos (Santo, 2010). 

É importante referir que foram também valorizadas e tidas em conta todas as conversas com 

todos os colaboradores, com o objectivo de recolher informação adicional.  

Ao integrar o escritório do departamento de comunicação, foi possível observar o seu 

funcionamento: as actividades exercidas – distribuição e selecção de livros das várias 

chancelas para os respectivos responsáveis pela sua comunicação, elaboração de notícias, 

calendarização de eventos; o ambiente entre os colaboradores, a organização da própria 

empresa e contribuiu também para partilhar de conhecimentos com todas as pessoas com 

quem contactava diariamente. Desta forma foi possível observar aspectos relevantes e obter 

informação junto das pessoas e unidades de observação (Quivy e Campenhoudt, 2005). 

                                                             
2
 Anexo 2: Entrevista na íntegra – Sílvia Soares  
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2. LeYa, uma líder de marcas  

2.1. A empresa 

Com o objectivo de ser um grupo editorial de referência e líder de mercado nessa mesma área 

(não só a nível nacional como também angolano, moçambicano e brasileiro), a LeYa surge em 

Portugal a 7 de Janeiro de 2008, como um grupo de empresas editoriais.  

Para alcançar tais objectivos, a empresa conta não só com uma forte dinâmica de grupo e com 

o empenho de todos os seus colaboradores (incentivados pelas iniciativas realizadas no seio 

da organização), mas também com a força das suas marcas e qualidade dos produtos. É por 

isto mesmo que a LeYa é uma empresa forte e coesa nas metas que pretende alcançar! 

LeYa, uma marca mãe, alberga um total de vinte marcas editoriais, entre elas ASA, BIS, 

Caderno, Caminho, Casa das Letras, D.Quixote, Estrela Polar, Gailivro, Livros D’Hoje, LeYa, 

Lua de Papel, Novagaia, Oficina do Livro, Quinta Essência, Sebenta, Teorema e Texto, que 

mantêm a sua identidade, e confere ao grupo uma grande variedade de programa editoriais. 

Esta junção de algumas das mais reconhecidas editoras de expressão portuguesa, gerou a 

necessidade de criar uma marca que representasse o objectivo comum entre todas elas: LeYa 

em Português. 

Apesar do seu objectivo primordial, a empresa almeja projectar os autores portugueses no 

mundo, colocar os seus livros no mercado da melhor maneira e estimular a criatividade 

editorial, publicando os livros que o público quer e apostando nos autores de língua 

portuguesa. 

A LeYa possui uma rede de dezassete livrarias, sendo que dez lojas são próprias e as outras 

sete funcionam em regime de parceria, cobrindo assim maior parte do território nacional.  

As áreas de negócio também se apresentam vastas: dentro das edições gerais, a marca 

publica vários géneros, entre eles o infantil e juvenil, literatura de língua portuguesa, ensaio, 

literatura fantástica, literatura traduzida, banda desenhada, lazer e auto-ajuda e poesia. A todos 

estes estilos juntam-se as edições escolares, que representam uma quantidade significativa 

das publicações. 

 A marca apresenta-se como “uma garantia de origem e uma garantia de qualidade, que 

assegura um desempenho standard e uniforme, diminuindo o risco para o cliente (…) e 

assegura a boa performance dos produtos ou serviços comercializados com o seu nome, 

independentemente do local da compra” (Dionísio e Rodrigues, 2012). Segundo a definição 

dada pelos autores, podemos concluir que a marca LeYa é distinguida pelos consumidores, 

tendo chegada ao topo das marcas editoriais.  
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A empresa LeYa divide-se em três sectores principais de Administração, tendo três 

representantes para cada uma delas: Dr. Isaías Gomes Teixeira (CEO: Chief Executive Officer 

– Executivo Principal), Dr. Tiago Morais Sarmento (COO: Chief Operating Officer – Director de 

Operações) e Dra. Susana Gomes da Costa (CFO: Chief Financial Officer – Director de 

Finanças e gestão).  

 

É no segundo grande sector, dirigido pelo COO, que se insere o Departamento de 

Comunicação e Marketing. Este departamento, dirigido pelo Dr. Pedro P. Silva, comporta, entre 

outros, os serviços de Comunicação e Eventos, onde foi desenvolvido o estágio. 

O departamento de Comunicação e Eventos é dirigido pelo Dr. José Menezes (orientador de 

estágio) e ocupa-se da comunicação interna e externa da empresa. Dentro deste, a divisão da 

comunicação é feita por chancelas, ou seja, o grupo de sete colaboradores que fazem parte do 

departamento dividem a comunicação dos livros e eventos, consoante as chancelas e estas, 

por sua vez, são divididas por géneros literários – cada colaborador tem um determinado 

número de chancelas ao qual lhe compete fazer a comunicação. 

 

  

Ilustração 1: Organograma Geral da Empresa 

Fonte: Manual de Acolhimento da empresa  LeYa 

Ilustração 2. Organograma do Departamento de Comunicação e Marketing 

Fonte: Manual de Acolhimento da Empresa LeYa 
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Actualmente a empresa está a desenvolver um projecto – UnYLeYa – que teve início em 2011 

e visa promover o e-learning em Português em todo o mundo. Constituída por uma iniciativa da 

LeYa, a UnYLeYa vem dar corpo a um projecto de desenvolvimento de um grande portal de 

educação e formação à distância através da internet e agrega grande parte das principais 

instituições universitárias portuguesas, para além de outras instituições de referência na área 

da formação. Todo este investimento pretende disponibilizar uma oferta educativa e formativa 

de qualidade e certificada.  

Para além deste projecto de destaque, o Grupo LeYa foi pioneiro, em Portugal, na 

implementação da autopublicação de livros online, através da plataforma Escrytos, fazendo 

com que se destacasse no mercado por mais uma iniciativa. 

O lema da empresa, que descreve o seu objectivo primordial traduz-se na seguinte frase: 

“Queremos ser o grupo editorial de referência no espaço da língua português.” 

 

2.2. Chancelas 

 ASA: hoje em dia é uma referência máxima nas publicações de Banda Desenhada, 

apresentando um dos melhores catálogos da Europa e ocupa a liderança do mercado 

português. Tem também uma vasta actividade nos livros escolares bem como literatura infantil 

e juvenil. Integra o grupo LeYa desde 2007. 

 Caderno: é uma chancela da ASA e dedica-se à publicação de livros de ficção e não ficção de 

forma criativa e inovadora. Procura descobrir novos talentos, apostando em autores 

portugueses e estrangeiros, privilegiando a qualidade e acompanhamento dos autores desde o 

linear da obra até à sua saída para o mercado. 

 Lua de Papel: é outra chancela da ASA. Publica livros de não ficção nas áreas de 

desenvolvimento pessoal, gestão, saúde, relações familiares e religião. É líder de mercado na 

área de desenvolvimento pessoal e publicou em Portugal o maior sucesso de sempre na área 

da não ficção: O Segredo.  

 Oceanos: a terceira chancela da ASA publica ficção estrangeira e portuguesa, memórias, 

diários e poesia. 

 Caminho: fundada em 1975 cresceu rapidamente e especializou-se na publicação de autores 

portugueses contemporâneos de ficção e poesia, bem como livros infanto-juvenis e temas 

portugueses. Internacionalmente é conhecida como a editora de José Saramago e tem sido 

responsável pela edição de obras de jovens autores. Passou a integrar o grupo LeYa em 2007. 

 Nzila (Angola) e Ndjira (Moçambique): referências na literatura angolana e moçambicana, 

respectivamente.  
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 D. Quixote: depois de ter integrado o Grupo Editorial Planeta, a D.Quixote passou a fazer parte 

da LeYa também em 2007. Privilegia as publicações de livros de valor cultural, cientifico e 

lúdico e, ao longo dos seus mais de 40 anos de vida, já publicou mais de 5000 títulos originais 

e comercializou mais de vinte milhões de livros.  

 Livros D’Hoje: pertencente à D.Quixote, é uma marca onde a actualidade tem um espaço 

privilegiado, seguindo os interesses e tendências sociais, bem como a agenda nacional, o que 

a torna um reflexo dos dias que correm.  

 Texto: especializou-se desde cedo em manuais escolares e acabou por tornar-se a segunda 

maior editora nacional neste mercado.  

 NovaGaia: evidenciou-se, desde 1985, como uma editora vocacionada para as edições 

escolares, sobretudo na área d pré-escolar e do 1º ciclo do Ensino Básico. A partir de 2008 

começou também a direccionar-se em literatura para crianças.  

 Gailivro: foi expandido, desde 1987, a sua actividade para material didáctico, para escolar e 

edições gerais e em 2007, começou a publicar também obras do “fantástico”, onde assumiu a 

liderança, e da ficção científica.  

 Oficina do Livro: a integrar a LeYa desde 2008, destacou-se pela inovação e competitividade 

editorial e comercial – o que lhe valeu um prémio no 2º Congresso de Editores de 2006. É uma 

das editoras nacionais que aposta em novos talentos e, com a mesma filosofia, aposta 

igualmente em géneros infantil e juvenil, onde conta já com livros e colecções integradas no 

Plano Nacional e Leitura  

 Casa das Letras: dedica-se a obras de ficção e ensaio, publicando autores estrangeiros e 

nacionais de renome. Herdou o catálogo da Editorial Notícias, um dos catálogos mais antigos 

do mercado português e cujo potencial se tem revertido em sucessos de vendas.  

 Estrela Polar: foca-se na publicação de livros que fomentem o bem-estar e o reforço da 

relação Homem-Planeta. Aponta para o Desenvolvimento Pessoal (saúde física, mental e 

espiritual, relações entre indivíduos e Natureza) e aposta em temas nem sempre consensuais.  

 Academia do Livro: edita livros de não-ficção e aposta desta marca são os temas como 

gestão, saúde, economia, sendo estas edições de fácil acesso e passíveis de se aplicar no dia-

a-dia.  

 Quinta Essência: focada no universo feminino, publica autores que se distinguem pela 

sensibilidade e envolvência da sua escrita. Edita maioritariamente romances de cariz 

emocional mas também mágicos e sensuais, bem como histórias de vida.  
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 Sebenta: nasceu de uma iniciativa de um grupo de professores iniciando a sua actividade em 

manuais de apoio escolar. Iniciou a sua actividade na área dos manuais escolares através do 

projecto pioneiro Manual Escolar 2.0. 

 Teorema: iniciou a sua actividade na publicação de textos de carácter político e universitário. 

Mantendo uma política editorial autónoma, a Teorema beneficia do apoio da LeYa nas áreas de 

comercial e marketing.  

 BIS: foi a primeira marca a ser criada no seio do Grupo LeYa, em 2008. Posiciona-se como 

uma colecção acessível, para leitores que procuram e queres aceder ao melhor da literatura e 

que podem ler um ou mais livros em simultâneo. Estas obras apresentam uma boa relação 

qualidade/preço e pelo layout e qualidade literária são um convite ao coleccionismo.  

 

2.3. Estágio no departamento de comunicação 

O estágio curricular foi desenvolvido no departamento de Comunicação e Eventos, integrado 

no departamento de Comunicação e Marketing do Grupo LeYa e teve uma duração de cerca 

de seis meses, tendo sido iniciado no dia 22 de Outubro e com data de término prevista para 

dia 15 de Fevereiro.  

As tarefas propostas para o estágio estão apresentadas em tópicos, em baixo, e, 

posteriormente, serão explicadas as actividades que foram realmente desenvolvidas. 

Relativamente à Comunicação Institucional: 

 Apoio na criação e introdução de conteúdos no site leya.com: agenda dos eventos e 

notícias relacionadas; 

 Apoio na gestão dos perfis de facebook das livrarias LeYa; 

 Apoio na criação e introdução de conteúdos nos sites das marcas; 

 Apoio na organização e acompanhamento de eventos de lançamento de livros e outros. 

 

Na Comunicação Interna: 

 Apoio na criação de conteúdos para a Leya Sempre (newsletter);
3
 

 Apoio na organização e acompanhamento de eventos internos; 

 Realização de um comunicado interno.
4
 

 

Assessoria de imprensa das marcas  

 Apoio na organização de mailings de livros e convites; 

 Pesquisa de resultados de clipping e respectiva distribuição interna. 

 

                                                             
3
 Anexo 3: Notícia para LeYa Sempre 

4
 Anexo 4: Comunicado Interno  
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Responsabilidade Social 

 Consulta de pedidos (electrónicos e em papel) e organização de respostas e ofertas; 

 Organizar a mobilização de uma equipa de voluntários internos ao armazém para a 

selecção de livros para oferecer. 

 

Outras: 

 Elaboração de propostas de comunicação; 

 Sugestão de ideias para as áreas de comunicação; 

 Respostas a jornalistas (imagens, fotografias de autores, imagens de capas, press releases, 

sinopses); 

 Trabalho de pesquisa para a preparação da comunicação de livros. 

 

Durante todo o período de estágio, as tarefas não foram realizadas com a mesma frequência, 

sendo que umas se realizaram todas as semanas e outras pontualmente. 

No mês de Dezembro, na época natalícia, a tarefa principal desenvolvida relacionou-se com a 

Responsabilidade Social da Empresa. “A Responsabilidade Social Empresarial surge no 

contexto de diferenciação actual como elemento que visa humanizar a empresa, utilizando-se o 

crescimento económico desta para o desenvolvimento social e para o respeito pelo meio 

ambiente. Assim sendo, a acção social consiste na aplicação de recursos ao desenvolvimento 

de projectos que se propõem apoiar cidadãos desfavorecidos, nas áreas da assistência social, 

saúde, formação profissional e emprego.” (Sebastião, 2009).  

Tendo em conta a conjuntura actual, são muitas as dificuldades que as instituições de 

solidariedade social atravessam, em busca dos seus objectivos. Devido à falta de verbas que 

estas apresentam, as instituições recorrem às grandes empresas das mais diversas áreas para 

obter alguns meios de apoio. Sendo a LeYa uma empresa com acesso directo a livros, e sendo 

que muitos deles não estão aptos para ir para o mercado (ou porque já não estão em bom 

estado para serem vendidos ou porque estão desactualizados) mas que se encontram em 

óptimo estado de leitura, disponibiliza-se a doar cabazes de livros para ajudar as instituições 

que mais precisam.  

Outras actividades pontuais foram: o apoio na organização de eventos e a redacção de um 

press release e de uma notícia. O anúncio do Prémio LeYa, a 17 de Dezembro de 2012 

decorreu nas instalações da empresa e tive como tarefas a recepção dos convidados, 

distribuição de dossiers informativos aos jornalistas, ajuda na preparação do espaço, 

elaboração e colocação de placas identificativas na mesa de jurados. A redacção de um press 

release e de uma notícia (internos) prenderam-se com o tema da Responsabilidade Social, 

dando a conhecer as campanhas de solidariedade e os seus resultados.  
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A actividade que teve uma presença mais marcante durante todo o estágio foi na vertente da 

Comunicação Interna que “tem por fim manter todos os colaboradores sempre informados do 

que ocorre na empresa, como um factor de motivação e participação. (…) Desta forma, é 

estabelecido um clima de parceria, confiança e envolvimento com todos os colaboradores.” 

(idem, 2009). A contribuição na newsletter da empresa - LeYa Sempre - onde participei todas 

as semanas, passava pela criação da agenda dos eventos, a elaboração dos tops dos livros da 

semana, o calendário com os aniversários e a criação de notícias. A LeYa Sempre apresenta a 

lista dos livros da semana, alertando as vantagens que o corpo docente tem, nomeadamente 

os descontos na aquisição dos mesmos.  

Para além disso, fomenta as relações entre os colegas de escritório, anunciando os 

aniversários e os nascimentos de cada semana, de modo a que haja uma maior interactividade 

entre todos.
5
 

Relativamente Comunicação Institucional, que “oferece um valioso contributo para a 

consolidação da imagem de uma entidade, nomeadamente através da organização de eventos 

com impacto na sociedade e da divulgação pública dos seus pontos de vista” (Dionísio e 

Rodrigues, 2012), analisava, frequentemente, os sites das editoras para verificar se estavam 

actualizados, quer em notícias quer em agenda e novidades e introduzia conteúdos no 

mesmos.  

 

2.4. O meu dia-a-dia no Departamento de Comunicação do Grupo LeYa 

O estágio no Departamento de Comunicação no Grupo Editorial LeYa teve início no dia 22 de 

Outubro de 2013 e terminou no dia 15 de Fevereiro de 2013.  

Todos os dias chegava ao escritório por volta das dez da manhã e saía por voltas das treze 

horas, o que se resumia a um período de três horas diárias. 

A minha secretária situava-se numa “ilha”, juntamente com mais quatro colaboradoras: três 

delas, de uma das chancelas e a quarta, do departamento de comunicação.  

Quando chegava ao meu ponto de trabalho a primeira tarefa era verificar o email. Mais de 

noventa por cento deles eram eliminados porque, uma vez que o meu email estava ligado ao 

departamento de comunicação (geral) recebia todos os emails que eram dirigidos a qualquer 

colaborador do departamento, sendo que poucos deles se dirigiam realmente a mim. Todos 

esses emails eram depois reencaminhados a cada responsável pela comunicação de cada 

chancela e à Susana cabia a função de responder também aos órgãos de comunicação social 

e bloggers.  

                                                             
5
 Anexo 5: LeYa Sempre (14-12-2012) 
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Durante esses quatro meses foram realizadas diferentes tarefas. Algumas delas foram 

pontuais, sendo que se realizaram num período de tempo inferior ao tempo de estágio. Outras 

actividades foram mais frequentes e realizaram-se todas as semanas, desde o início do estágio 

até ao último dia.  

A primeira tarefa realizada quando cheguei prendeu-se com a organização de listas de 

contactos: de autores oficiais da editora e de pessoas que nos contactavam para saber como 

poderiam publicar as suas obras. O primeiro ponto consistia na actualização de contactos para 

o posterior envio de mensagens e convites. O segundo tinha como objectivo agrupar todos os 

contactos de quem queria esclarecimentos sobre a possível publicação de textos pela editora, 

para depois se enviar uma mensagem comum a informar sobre a nova plataforma de auto 

publicação.  

Nos meses de Novembro e Dezembro, no período natalício, a tarefa principal era dar resposta 

aos pedidos de solidariedade que chegavam à empresa. Instituições, associações e projectos 

de solidariedade, escolas e bibliotecas, hospitais, bombeiros e prisões, dirigiam-se a nós para 

pedir material: livros. A maioria dos pedidos visavam ajudar crianças com dificuldades 

económicas ou com algum tipo de deficiência, a quem queriam proporcionar um natal mais 

alegre e preenchido. As bibliotecas pediam colaboração para rechear as prateleiras e as 

escolas pediam livros para atribuir nos concursos escolares ou para o auxílio no ensino.  

No dia 17 de Dezembro, realizou-se um evento interno, o Prémio LeYa, onde desempenhei 

tarefas como: recepção e acompanhamento dos convidados, entrega de pastas informativas 

aos jornalistas, organização do espaço, elaboração de placas de identificação 

Paralelamente, havia quatro tarefas que eu realizava todas as semanas para a newsletter LeYa 

Sempre. Começava a meio da semana, esperava que me chegassem os ficheiros de apoio e 

ordenava toda a informação até à sexta-feira dessa semana.  

- Agenda: que incluía todos os lançamentos de livros, demonstrações, sessões de autógrafos e 

leituras com autores, para a semana seguinte.  

- Tops: para a sua realização baseava-me em ficheiros que continham as tabelas dos livros 

mais vendidos nos vários pontos de venda (Fnac, Continente, Pingo Doce, Bertrand), livrarias 

LeYa e parceiras, divididos pelos vários géneros (Infantil, Ficção, Não Ficção). Para a 

contagem interessavam apenas os dez livros mais vendidos.  

- Livros da Semana: tendo como base um ficheiro mensal que continha a facturação dos livros, 

seleccionava aqueles que datavam a terça-feira dessa mesma semana e elaborava uma lista. 

Essa mesma lista era complementada com os links de cada livro, direccionados para a LeYa 

Online. Estes livros eram colocados em destaque na LeYa Sempre e os colaboradores da 

empresa podiam adquiri-los com desconto.  
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- Aniversários: as datas de aniversário dos colaboradores da empresa, que faziam anos na 

semana seguinte, eram colocadas igualmente numa lista que constava na LeYa Sempre, de 

modo a que todos tivessem conhecimento dos dias de anos dos colegas.  

Depois de elaborados, estes quatro ficheiros seguiam para um colaborador do departamento 

de multimédia para que os modificasse e os incorporasse correctamente na newsletter, em 

suporte digital.  

Outra tarefa que realizava todas as quartas feiras de cada semana era a distribuição de livros. 

Estes mesmos livros eram as novidades que seriam lançadas brevemente e que tinham que 

ser promovidos e enviados para determinados órgãos de comunicação. Ia buscá-los a uma 

determinada sala para depois os distribuir pelos vários colaboradores do departamento de 

comunicação.  

2.5. Reflexões sobre o estágio  

Os quatro meses de estágio foram um período bastante exigente. Todos os dias de manhã ía 

para Alfragide, onde se situam as instalações da empresa, e depois de sair, seguia para a 

faculdade, onde tinha aulas o resto da tarde.  

Durante todo esse tempo fui aprendendo muitas coisas que, tendo ou não tendo a ver 

directamente com a minha área de formação, me ajudaram a ganhar outra visão do mundo do 

trabalho e outra perspectiva do sector editorial. 

Percebi, em primeiro lugar, que por detrás de um livro, não está apenas um escritor e uma 

impressão em papel. Está toda uma equipa, para além do autor, que revê textos, elabora 

capas, anuncia o livro, traduz obras (eventualmente), pagina livros, coordena equipas. É um 

processo que se apresenta muito mais complexo do que apenas aquilo que o público vê. 

Aprendi também a dependência entre os colaboradores de um departamento, ou até mesmo de 

uma empresa. Quero com isto dizer que, o processo do lançamento de um livro, não depende 

só de quem organiza o evento. Tudo começa no autor e até o livro vir para o mercado, passa 

por várias etapas que têm que ser cumpridas por quem se responsabiliza por eles. Por isso, 

basta um dos intervenientes falhar, para que tudo se atrase e possa, por ventura, correr mal. 

Fiquei também a conhecer o funcionamento interno de uma empresa, com o qual nunca tinha 

estado em contacto, dando-me bagagem para experiências futuras. 

Estes são alguns pontos que posso destacar. Não dizem respeito à parte prática do meu curso 

mas permitiram-me ganhar uma outra perspectiva que não a do público.  

Relativamente à parte da comunicação, a área da minha formação e sobre a qual eu esperava 

que o estágio incidisse mais, realizei algumas actividades que se prendiam, como a newsletter, 

notícias, agendas, comunicados internos; porém, creio que faltou uma componente mais 
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técnica, como a comunicação com órgãos de comunicação social, para a promoção dos livros, 

gestão do produto para o seu envio.  

Apesar disto, de entre as tarefas que desempenhei ao longo do estágio, posso destacar duas 

que despertaram mais a minha curiosidade.  

A primeira foi a contribuição na elaboração da newsletter da empresa (LeYa). A elaboração de 

notícias, do calendário de aniversários e eventos, a lista dos livros da semana, bem como os 

tops de venda, tinham que ser entregues a uma hora exacta de um dia exacto, pelo que exigia 

responsabilidade e coordenação entre vários departamentos. 

Na faculdade, na cadeira de Assessoria Mediática, quando abordámos a temática newsletter, 

como um instrumento de comunicação, tinha fica com a ideia de que os colaboradores não 

tinham grande interesse na mesma, até porque (também na minha cabeça) as newsletters não 

tratavam assuntos com real interesse.  

Porém, ao integrar o departamento, ao realizar e receber a newsletter semanal, ao observar as 

reacções dos meus colegas a comentarem o conteúdo da mesma, consegui perceber que 

afinal, todo o esforço por detrás do produto final, vale a pena e é notado. 

Outra tarefa que desempenhei relacionou-se com a responsabilidade social da empresa. Um 

tema também abordado na cadeira de Assessoria Mediática.  

Este é outro exemplo que, na teoria vale o que vale, mas na prática torna-se completamente 

diferente.  

Ao contactar com Instituições, Associações, Escolas, Hospitais, entre outros, dar a cara por 

uma empresa e saber que se está a fazer algo realmente útil e proveitoso é, realmente, muito 

satisfatório e compensador.  

Foi uma actividade que me marcou, porque me apercebi de que, se todas (mas mesmo todas) 

as empresas distribuírem aquilo que já não lhes faz falta mas que pode mudar a vida de muitas 

pessoas, então isso devia tornar-se uma obrigação. 

Receber postais de agradecimento, os obrigados e sorrisos de todos aqueles que ajudei foi, 

sem dúvida, o melhor que recebi dos quatro meses de estágio.  

Nota: em Anexo 7 encontra-se a Avaliação de Estágio Pela Entidade de Acolhimento 
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3. Mercado livreiro 

3.1. Caso português 

Em Portugal, o cenário do mercado livreiro divide-se em quatro actividades principais que 

contribuem decisivamente para fazer chegar o produto aos consumidores: as editoras, que se 

encontram no topo da pirâmide e são quem decide o que editar ou não editar, seleccionando 

os livros que, com maior probabilidade, atingirão o valor mínimo de vendas. Seguem-se os 

autores, revisores, composição gráfica e por fim, mas também importante, a promoção do livro. 

Todo este processo requer a interacção e esforço de todos os intervenientes, para que 

consigam criar um produto que se destaque no mercado. O motor de arranque deste 

procedimento são as editoras que, com o passar dos anos têm vindo a crescer e a sofrer 

algumas alterações, inclusive.  

Segundo um estudo realizado em 2012, Estudo do Sector de Edição e Livrarias e Dimensão da 

Cópia Legal, por Pedro Dionísio (Professor Associado do ISCTE-IUL e Director do 

Departamento de Marketing) e Carmo Leal (Docente Universitária e Investigadora do 

GIEM/ISCTE-IUL), o mercado livreiro apresentou algumas modificações a nível editorial, na 

consequência da criação de dois grupos maioritários: Porto Editora e LeYa. 

O Grupo Porto Editora alberga cinco editoras – Porto Editora, Lisboa Editora, Areal Editores, 

Ideais de Ler e Albatroz - e em 2010 adquiriu o Direct Group (Grupo Bertelsman) em Portugal, 

reforçando a sua posição no mercado. Internacionalmente possui editoras no Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa.  

O Grupo LeYa, por sua vez, começou a formar-se a partir de 2007 e desde então, e ao longo 

dos anos seguintes, foi adquirindo editoras, reforçando o seu grupo e conquistando o lugar de 

líder de mercado. Não foi apenas o número de editoras que expandiu, foi também o número de 

lojas próprias, bem como livrarias em regime de parceria e projectos inovadores, como por 

exemplo a plataforma de autopublicação Escrytos e a MediaBooks (livraria virtual). 

Paralelamente a este panorama existem outros grupos de editoras que já contam com alguns 

anos de existência mas que não se destacam tanto no mercado, não só pelas diferentes 

formas de actuação no mesmo (diferentes áreas de publicação, para diferentes públicos), mas 

também pelo inferior número de editoras que englobam. São o caso do Grupo Civilização que 

conta com apenas uma editora que opera há mais de um século; o Grupo Babel, com as 

editoras Verbo, Ulisseia e Guimarães; e ainda editoras independentes como a Presença e 

Gradiva que apesar de não pertencerem a um grande grupo editorial, têm uma grande 

dimensão no mercado da edição. 
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Para tentar marcar presença no mercado, as editoras começaram a espalhar os seus produtos 

nas grandes superfícies comerciais, implementando livrarias e fazendo parcerias com 

distribuições e lojas de grandes dimensões, tais como Worten, Fnac, Pingo Doce, Continente. 

A consequência destas aglomerações editoriais “associadas ao clima económico levou a uma 

redução do número de novos livros lançados no mercado português, portugueses e 

importados, de 55%, em 3 anos” (DÍONÍSIO e LEAL, 2012). Isto porque as editoras passaram a 

actuar como uma força maioritária e não isoladamente. 

 

 

 

 

 

 

O crescimento negativo do número de livros editados acompanha o decrescente número de 

Valor Acrescentado Bruto gerado pelas actividades culturais nucleares, das quais a criação 

literária faz parte (Augusto Mateus & Associados, 2010), que se apresenta determinante para a 

trajectória negativa das indústrias culturais. 

Com índices não muito satisfatórios também, e segundo um estudo dos mesmos autores (O 

Sector Cultural e Criativo em Portugal), o hábito de leitura da população portuguesa apresenta 

números preocupantes relativamente ao dos europeus, já que só 50% dos portugueses leram 

pelo menos um livro no espaço de um mês, contra os 71% da UE. Esta tendência prolonga-se 

desde os anos 2004 e 2005, como mostram estudos realizados pela empresa Omnibus 

Quantum e pela Multidados – Consultoria e Tratamento Estatístico de Dados, a pedido da 

APEL (Associação Portuguesa de Editores e Livreiros), respectivamente, sobre os hábitos de 

leitura dos portugueses. 

Estes mesmos valores podem ser justificados, não só mas também, pelas alterações dos 

hábitos de vida da população. O aparecimento da Internet veio realçar as alterações das 

tendências dos consumidores e, neste caso, o seu acesso tornou-se crucial para a pesquisa e 

compra de livros. 

Ilustração 3: Evolução do número de novos livros editados e importados. 

Fonte: GFK 
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3.2. Comunicação no mercado livreiro 

Se antigamente os livros eram apenas um objecto concreto, palpável, manuseável, que se 

comprava numa livraria de estruturas físicas e se pagava com dinheiro real, hoje em dia são 

muito mais do que isso. Se antigamente eram muito mais recorrentes os eventos de 

lançamentos de livros e o envio de exemplares em papel para os jornalistas, para que fizessem 

a comunicação do livro nos meios de comunicação, esta é outra realidade que tem vindo a 

conhecer algumas mudanças.  

Para o marketing, definido como o “conjunto dos métodos e dos meios de que uma 

organização dispõe para promover, nos públicos pelos quais se interessa, os comportamentos 

favoráveis à realização dos seus próprios objectivos.” (Lindon, Lendrevie, Lévy, Dionísio, 

Rodrigues, 2011:28), a evolução desta sociedade tecnológica leva a uma acomodação 

inevitável aos novos meios, novas plataformas, adaptando-se a estes e ao público. 

Com o surgimento dessas mesmas plataformas e meios de divulgação e promoção de livros, 

autores e editores concluíram que era fundamental estabelecer novas estratégias que 

diferenciassem o produto no mercado. Um meio onde muitos, ou todos mesmo, competem pelo 

destaque. Assim, para se conseguir uma comunicação chamativa começou a apostar-se mais 

no marketing directo. 

O marketing directo, “uma variável de comunicação que compreende um conjunto de técnicas 

que permitem identificar, conquista e fidelizar os clientes actuais e potenciais de uma 

organização, de uma forma directa e personalizada. É uma ferramenta de marketing 

interactivo, sem intermediários, que privilegia o contacto directo com o público-alvo, 

englobando funções de distribuição e comunicação.” (Lendrevie et all, 2010:375). Assim, a 

utilização de diferentes meios, como por exemplo as redes sociais na Internet, permitem não só 

transmitir a informação para o mercado como também receber o feedback do público (que é 

previamente identificado). Estes têm vindo a constituir uma estratégia adoptada por muitas 

empresas. Neste caso em concreto, as editoras.  

Assim, segundo Baverstock (2008), autora que estuda as áreas de marketing, promoção e 

leitura, seria necessário adoptar um marketing criativo substituindo o marketing tradicional e 

adaptando-se à realidade em que a sociedade vive, denominada pelas tecnologias da 

informação e da comunicação. Este tipo de marketing defende o conhecimento do público a 

que se destina e a segmentação eficaz.  

Com o decorrer dos anos, o cenário de explosão das novas tecnologias e inovações no meio 

de comunicação, fez surgir novos e variados meios de venda online que se foram adaptando 

aos diversos públicos, bem como a sua promoção através da World Wide Web que passou a 

permitir a promoção directa.  
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Os livros passam a ser promovidos maioritariamente pelas redes sociais e páginas oficiais (de 

editoras e autores), complementando os cartazes afixados nas livrarias e destaques na 

imprensa, e o feed-back entre leitores e autores torna-se quase imediato e constante, através 

das plataformas electrónicas. 

3.3.  Uma nova realidade 

A sociedade repleta de tecnologias na qual vivemos hoje em dia permite o consumidor ganhar 

um poder relativo, uma vez que toda a conectividade e o fácil e barato acesso à informação o 

equiparam de novas ferramentas organizativas. 

Como consequência disso, todos os mercados e sectores foram afectados por esta nova 

realidade em que o consumidor decide o que quer, quando quer, como quer, “comandando” 

quase, as operações de marketing e publicidade que a eles se dirigem. As marcas têm que 

prestar atenção aos cidadãos e agir de modo a que os seus gostos e opiniões sejam ouvidos, 

pois são eles que decidem! (Pinto e Castro, 2011). 

O mercado do livro não escapou a este cenário e tem sofrido, ao longo dos anos, alterações 

significativas no que respeita não só aos hábitos de leitura, como verificámos anteriormente, 

mas também ao produto e às estratégias de comunicação utilizadas na promoção do mesmo. 

Porém, a Internet tem vindo a tornar-se um instrumento de apoio à divulgação de eventos, bem 

como a criação de fóruns e debates em redor dos livros, de forma a obter opiniões e avaliações 

dos mesmos.  

Há quem diga que a industrial editorial tem sofrido uma revolução tão grande que pode ser 

comparada aos tempos em que Gutenberg inventou a imprensa no século XV. Um dos grandes 

responsáveis por este fenómeno foi o aparecimento do e-book. 

Um e-book é um livro em formato digital que pode ser lido em vários dispositivos. 

Genericamente todos os equipamentos que se incluem nas categorias de computadores, 

tablets, smartphones ou e-readers, podem ler e-books. (http://www.escrytos.com/)  

A partir de 2007 a criação do Kindle (leitor de livros digitais) tornou o acesso aos livros pela 

Internet muito mais fácil, rápido e, muitas das vezes, mais barato. Porém, iniciou também uma 

série de debates acerca do futuro dos livros e das suas editoras.  

Vanessa Cruz, Jornalista da TVI24, realizou uma reportagem cujo título se traduzia na seguinte 

pergunta: “A era que agora se inicia, pertence aos livros electrónicos?”
6
. 

Nessa mesma reportagem, quando a jornalista menciona um evento acerca deste tema, em 

Nova Iorque – Digital Book World 2011 – afirma que “A ideia é preparar os editores para o novo 

fenómeno e perspectivar a evolução desta indústria nos próximos 12 meses, aliando 

                                                             
6
 CRUZ, Vanessa (Janeiro 2011). Livros Digitais – e se a moda pegar? www.tvi24.iol.pt   



UTL | ISCSP | MARIA FERREIRA 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO: COMUNICAÇÃO NO MERCADO LIVREIRO, O CASO DO GRUPO LEYA  

23 
 

publicações e tecnologia - um binómio que terá de ganhar implementação a partir de agora, se 

as editoras não quiserem perder a corrida.” E refere ainda que “O grupo LeYa, por exemplo, 

tinha já em Setembro 200 títulos disponíveis nesta versão digital, na sua livraria online, a 

MediaBooks. Um número que é, de resto, para superar: «Todas as editoras integradas na LeYa 

e que publiquem obras das quais detenhamos os direitos, terão disponíveis livros em versão e-

book»”. 

O autor da obra Print is dead – Book in our Digital Age, Jeff Gomez (2008), defende que os 

leitores estão cada vez mais afastados dos métodos tradicionais de leitura – livro impresso -, 

contrapondo assim o autor Robert Darnton (2009), historiador cultural e pioneiro no estudo da 

história do livro bem como o projecto Gutenberg, que considera que estes são estáveis e 

imutáveis e, desta forma, desvaloriza os livros electrónicos e tudo o que estes trazem em 

termos de modificações dos mesmos.  

Por sua vez, o editor americano, Jason Epstein (2002) considera as vantagens que a 

tecnologia pode trazer para os livros, não só na sua produção, promoção mas também relação 

entre autores, leitores e editoras. Através das redes sociais podem interagir e, desta forma, a 

Internet torna-se mais do que uma plataforma para promover e vender livros, apenas. 

É impossível negar as implicações destas inovações. Porém, não foi só na compra e leitura de 

livros que o cenário se alterou. Com a presença tão marcada da Internet, tornou-se 

fundamental apostar em novas estratégias de promoção e comunicação do livro, de modo a 

distinguir autores e editoras e adaptá-los à realidade.  

 

3.4. Novas estratégias e oportunidades de Comunicação 

As sessões de lançamentos de livros, sessões de autógrafos com autores, demonstrações e 

debates são algumas estratégias adoptadas – neste caso, também pelo grupo LeYa. 

Estratégias que pretendem chegar ao seu público-alvo, conquistar mais leitores e passar uma 

boa imagem junto dos mesmos mas que têm vindo a perder notabilidade.  

Porém, e apesar de ainda se recorrer a esses métodos de promoção e divulgação dos livros, 

maior parte desta tarefa é realizada ao nível electrónico, nas redes sociais e sites oficiais.  

 Paralelamente a um marketing directo que tem vindo a ser adoptado pelas empresas, 

começaram a surgir ainda outros facilitadores de publicação de livros que passaram a envolver 

o autor de uma outra maneira em todo o processo – o “publish yourself”. Esta tendência surge 

também no seguimento da mudança do mercado do livro em termos de consumo, preferências 

e hábitos dos consumidores, que nos dias de hoje tendem para o “Do it Yourself” (faça você 

mesmo), levando à alteração de estratégias, de modo a que chegassem às “imposições” dos 

mesmos. 
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A tendência “Do it Yourself” não é nova mas tem ganho uma maior relevância com o passar 

dos anos visto que o acesso à informação assim o permite. Se no início, o principal objectivo 

seria a redução dos custos, hoje em dia, junta-se também a necessidade de diferenciação. 

Numa fase intermédia, esta tendência é podermos decidir os ingredientes da nossa salada; 

numa fase mais avançada é desenharmos os nossos móveis… ou construirmos as nossas 

próprias roupas.  

O “Do It Yourself” é uma tendência que permite fornecer mais valor ao produto ou serviço 

(kotler, 2002), como por exemplo projectos relacionados com o conserto e reforma pelos 

próprios clientes, ou ainda ligados à saúde como o DIY Health, que permite aumentar a auto-

suficiência de cada indivíduo através de dispositivos e reduz as deslocações a serviços de 

saúde (Ribeiro, 2012). 

Numa altura em que “ os consumidores são cada vez menos fiéis às marcas dos produtos” 

(Lindon et al. 2011), o “Do it Yourself” pode significar uma forma do consumidor se sentir mais 

ligado à marca. Isto porque, por um lado sente que a marca o respeita e permite que tenha 

voto na matéria (neste caso no produto) e, por outro lado, faz com que o consumidor se sinta 

individualizado. Esta ligação, ou nível de envolvimento (Schiffman e Kanuk, 2000), varia 

consoante o grau de aplicabilidade que o produto apresenta para o consumidor na medida em 

que, quanto maior é o empenho do indivíduo no produto/serviço, maior é o seu envolvimento 

com este.  

Segundo Sílvia Soares, autora da obra “Paris, Paris”, publicada na plataforma Escrytos, o facto 

de poder ser ela própria a estabelecer prazos para o seu trabalho, o facto de ser ela a 

“comandar” o seu projecto e poder avaliar a receptividade do público, fez com que optasse por 

esta nova modalidade de lançar um livro. 

 Apesar da diversidade de opiniões sobre todo este assunto, existe um consenso geral de que 

editores e autores, para que possam vingar neste mercado têm de estar a par das tendências e 

ajustar as estratégias de marketing e comunicação ou, caso contrário, perderão não só os 

leitores como cotas de mercado. 

Contudo, toda esta alteração de hábitos e estratégias protagonizadas pela influência da 

Internet pode constituir-se como uma oportunidade de destaque e de negócio para as 

empresas. 

O projecto Escrytos é uma nova estratégia da empresa LeYa, que vem proporcionar aos 

consumidores, a possibilidade de “Do it Yoursefl”, permitindo a comercialização do seu produto, 

através de uma marca reconhecida, mas sem ter que passar por ela obrigatoriamente.  

Contudo, como refere a autora entrevistada, apesar de ter optado pelo novo método de 

publicação das obras, vai experimentar a via tradicional e tentar recorrer a uma editora para 

editar um segundo livro. 
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Este novo modelo de negócio, inspirado no Lulu.com (projecto pioneiro no estrangeiro), veio 

substituir o antigo modelo que se deparava com rejeições constantes dos manuscritos, por 

parte das editoras que analisam muitos e muitos exemplares e seleccionam apenas os que têm 

probabilidade de fazer sucesso. 

Lulu.com deu a volta a esse modelo e tornou possível a publicação por qualquer pessoa. 

Apresentando-se como o molde da plataforma Escrytos, “o modelo de negócio da Lulu.com 

baseia-se em ajudar os autores de nicho e amadores a colocarem o seu trabalho no mercado” 

(Pigneur e Osterwalder, 2011), eliminando as principais barreiras à sua entrada.  

É um modelo de Cauda Longa que liga autores e leitores, numa plataforma multilateral, e que 

não apresenta prejuízo. (Pigneur e Osterwalder, 2011).  

Portanto, pode concluir-se que a aposta na diferença e distinção no mercado livreiro torna-se 

impensável, visto que a mudança para o mundo virtual está a crescer e a ganhar cada vez 

mais adeptos. Isto torna-se visível pelo crescimento do volume de e-books publicados online, o 

que culminará posteriormente numa redução de impressão de livros. 
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4. Escrytos 

4.1. O Projecto 

A plataforma Escrytos é o mais recente projecto em que o Grupo LeYa se tornou pioneiro no 

mercado Português e foi apresentado ao público no dia 11 de Dezembro de 2012. O mesmo 

dia em que entrou em funcionamento 

A nova plataforma de autopublicação da LeYa, permite que qualquer pessoa que deseje ser 

escritor, publique os seus livros em formato digital, possibilitando a sua comercialização nas 

principais lojas online de todo o mundo, com quem a Escrytos tiver parcerias: Almedina, 

Amazon, App LeYa na App Stores, Barnes & Noble, Bookwire, Fnac.pt, Google, iBook Store, 

LeYaOnline, MyBooks, entre outras).  

Para quem a usa, a Escrytos é, não só, uma ferramenta que permite divulgar uma obra, com 

ou sem mediação da editora, mas também um espaço onde o autor pode beneficiar de um 

conjunto de serviços editoriais e de uma rede de comercialização excepcionais. Este novo 

método apresenta claras vantagens em termos de usabilidade e também ao nível de serviços. 

Ao criar o seu e-book na Escrytos, o autor está a disponibilizar a sua obra a milhões de 

utilizadores das mais significativas lojas online, aproveitando da melhor forma o fenómeno que 

tem vindo a cativar cada vez mais pessoas por todo o mundo e que se tornou também uma 

fonte útil de conteúdos para a maioria de editoras.  

Esta nova plataforma de autopublicação disponibiliza um completo manual de instruções que 

simplificam e ensinam a proceder à conversão dos ficheiros word para o formato comum de e-

book, o e-pub, e ainda um vídeo que facilita a inserção de conteúdos, paginação, aplicação de 

capas e finalização.  

O site (www.escrytos.com)
7
 dispõe ainda de uma área onde os autores podem dar largas à sua 

imaginação e criar a capa do seu próprio livro, gratuitamente, através do acesso a um 

programa de fácil utilização onde é possível 

escolher imagens, cores, formatos, fontes gráficas.   

 

A Escrytos também dá acesso à concepção de um 

código ISBN - através de um método simples e 

explicativo e possibilita o autor de pedir um 

parecer editorial acerca da qualidade dos seus textos, a editores profissionais, através de um 

serviço pago, ou ainda contratar serviços de edição para aprimorar o seu trabalho, para que 

seja apresentado com mais qualidade. “Desde que foi criado em 1970, o International Standard 

Book Number, tem sido reconhecido internacionalmente, como sistema de identificação, quer 

                                                             
7 Anexo 6: Imagem de Apresentação do Site  

Ilustração 4: Logotipo da Plataforma Escrytos 
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ao nível do sector editorial, quer ao nível do comércio de livros. O ISBN acompanha uma 

publicação de cariz monográfico, desde o momento da produção e ao longo de todo o processo 

de distribuição.”
8
  

Após a publicação do livro na plataforma, a Escrytos disponibiliza a possibilidade de fazer a 

promoção do mesmo através da elaboração de um press release ou a criação de um 

booktrailer. Posteriormente, o autor pode acompanhar a venda dos seus livros bem como 

actualizar os seus dados pessoas na plataforma.   

Qualquer autor pode proceder à publicação do seu livro de forma totalmente gratuita ou optar 

por pagar os serviços adicionais, cujos preços estão disponibilizados. 

Aqui há liberdade total para os autores. Ou quase. A equipa da Escrytos faz uma filtragem para 

detectar conteúdos ilegais. Para além disso, os autores assinam os termos e condições e têm 

de concordar com os contractos, responsabilizando-se pelo que escrevem.  

Para a LeYa, esta plataforma vai ao encontro daquela que tem sido a sua estratégia no 

contexto da estimulação da criatividade editorial e até mesmo no da procura de novos talentos. 

A Escrytos junta-se a outras iniciativas do Grupo que contribuem para a livre expressão de 

ideias, do pensamento e da obra, dando um novo e original uso à língua comum a centenas de 

milhões de pessoas. Não obstante, este projecto afirma-se também como uma estratégia de 

adaptação às imposições do novo mercado livreiro, rendido às inovações tecnológicas e 

preferências dos consumidores, que nos dias que correm preferem “ter mão” e controlo naquilo 

que fazem.  

4.2. A divulgação 

A plataforma Escrytos entrou em funcionamento no dia 11 de Dezembro de 2012. 

Nesse mesmo dia, foi apresentado ao público, não só à comunicação social como também a 

todos os interessados em utilizar esta nova ferramenta inovadora em Portugal. 

A promoção da Escrytos foi feita na mesma altura em que a plataforma foi lançada e teve as 

seguintes vertentes: 

- Conferência de imprensa que juntou jornalistas da área cultura e também da tecnologia. 

Desta resultaram diversas notícias sobre a chegada da plataforma de autopublicação da LeYa. 

As conferências de imprensa justificam-se sempre que um acontecimento que está a anunciar 

seja do interesse do público nacional e que possa implicar uma sessão de perguntar e 

respostas de modo a haver um maior esclarecimento do tema (Sebastião, 2009). Estas 

apresentam-se como sendo um instrumento de comunicação que pretende difundir uma 

mensagem para um público específico.  

                                                             
8 Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (www.apel.pt) 



UTL | ISCSP | MARIA FERREIRA 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO: COMUNICAÇÃO NO MERCADO LIVREIRO, O CASO DO GRUPO LEYA  

28 
 

- Lista de contactos de todas as pessoas que, nos últimos dois anos, enviaram originais de 

livros para apreciação. Para essa mailing list seguiu um webmail promocional promovendo o 

lançamento da Escrytos e as vantagens da autopublicação;  

Antes de se enviar um email para todas as pessoas que se mostraram interessadas em 

autopublicar um livro, foi necessário criar uma base de dados. Nesta base de dados, elaborada 

por mim, agrupei todos os contactos de possíveis autores num documento, para que 

recebessem a informação da Escrytos.  

A criação de uma base de dados permite a “concentração da informação necessária para o 

contacto com o cliente” (Lindo net all, 2011:640), possibilitando o envio de uma mensagem aos 

clientes que estão realmente interessados num determinado produto/serviço. 

Posteriormente, criou-se um email geral, contendo todas as informações sobre o novo projecto, 

que foi enviado para todos os contactos dessa mesma base de dados. 

- No primeiro mês da Escrytos, foram estabelecidos contactos com os media para a publicação 

de um primeiro balanço da utilização da plataforma, que resultou na elaboração de um trabalho 

no Expresso, onde que foram revelados os primeiros números da adesão bem como 

entrevistas com os autores.  

 

4.3. Os resultados 

Com apenas cinco meses de vida, a plataforma Escrytos tem vindo a mostrar que chegou ao 

mercado para ficar, apresentando resultados bastante significativos.  

Desde Dezembro de 2012, foram criados e comercializados 128 e-books, sendo que as lojas 

que mais têm vendido esses mesmo e-books criados na Escrytos são a Apple iBooks, a 

Google e a LeYa Online.  

A par disto, os ebooks da LeYa estão também disponíveis nas lojas online Almedina, Amazon, 

Apple MB, Barnes & Noble, Bookwire, Cultura, Gato Sabido, IBA, Kobo, Numilog, Onthedot, 

Positivo, Samsung, Saraiva, Submarino e Wook.  

Igualmente positivo, segundo fontes da empresa, é o número de autores que se registaram na 

plataforma. Desde o seu lançamento, contam-se 1090 registos e um total de 128 660 

pageviews. Pageviews é uma técnica de medição e avaliação de websites, que não permitem 

saber se o conteúdo é realmente lido mas deve ser tido em conta uma vez que pode ser 

complementada com outras métricas: número de páginas por visitante, tempo de permanência 

na página, padrão de visita ou página mais vista (Sebastião, 2009). 

A plataforma Escrytos oferece mais do que apensar a publicação do livro por parte do autor 

independente. Este pode também usufruir de alguns serviços que melhorem o desempenho e 
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sucesso da sua obra. O serviço de Revisão foi o serviço mais procurado, com 23 pedidos. 

Seguiu-se o serviço de Conversão e-PUB Profissional, que trata a parte da conversão do 

ficheiro do autor para os moldes específicos da plataforma, para garantir que este seja lido 

correctamente sem que haja a possibilidade de alterações de formato. Este serviço teve um 

total de 21 pedidos. 

O terceiro serviço mais utilizado pelos autores foi o Parecer Editorial que contou com 19 

pedidos. Este serviço é cobrado e é prestado por um editor experiente que avalia as várias 

componentes da obra: a originalidade do enredo, das personagens, o tipo de escrita, entre 

outras, dando algumas sugestões para que o autor a possa melhorar.  

Nota: Estes números referem-se a resultados aferidos no período entre Dezembro de 2012 e 

Maio de 2013. 
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Conclusão  

O estágio no Departamento de Comunicação da empresa LeYa tornou-se o ponto de partida 

para a realização deste trabalho e aprofundamento do tema em análise, tomando como 

exemplo a sua actividade. 

A comunicação mostra-se um processo complexo, com instrumentos e estratégias que se vão 

alterando consoante os hábitos e preferências dos consumidores. Estes têm vindo a inserir-se 

cada vez mais numa sociedade onde as tecnologias da informação desempenham um papel 

determinante nas escolhas de consumo.   

No caso do mercado livreiro essas mesmas tecnologias podem apresentar aspectos negativos 

e positivos. A Internet pode levar à redução do número de livros impressos, como um aspecto 

negativo, mas pode também traduzir-se numa oportunidade e vantagem, não só de 

comunicação e promoção, como também de negócio. 

No caso de Portugal, este é um país que tem um mercado editorial pequeno pelo que se torna 

mais difícil introduzir novos formatos, pois estes vêm dificultar ainda mais a rentabilização de 

cada projecto. Os e-books são o exemplo disso. Segundo o Dr. José Menezes “do ponto de 

vista da LeYa, o e-book ainda é uma aposta de promoção, de comunicação”, não 

representando a maior fatia de vendas. 

Mesmo assim, o aumento gradual do número de utilizadores das plataformas de 

autopublicação e de bibliotecas online, leva ao ajuste das estratégias de negócio, por parte das 

editoras e autores, face a um possível aumento mais significativo. E foi por essa vertente que a 

empresa LeYa se guiou: pela evolução do mercado e a consequente adaptação ao mesmo, 

querendo sempre “estar na vanguarda” (Menezes, 2012).   

A criação de plataformas de auto publicação de obras, Escrytos, vem trazer aos autores e 

leitores uma nova oportunidade de escolha, assim como uma adaptação ao mais recente estilo 

dos consumidores dos dias de hoje, marcados pelo movimento “Do It Yourself”. 

Segundo o director do departamento de comunicação da LeYa, apesar de quererem ser os 

primeiros a quererem fazê-lo, outro objectivo do lançamento deste tipo de projecto é o de 

encontrar novos talentos, o que acaba por se traduzir numa estratégia: “Todas as editoras 

querem encontrar sucessos”. 

Outra adaptação da empresa às alterações do mercado livreiro pela internet é a criação de 

uma outra plataforma que vem alterar por completo a comunicação da marca com os 

jornalistas. A LeYa E-books vem contribuir para a redução do número de livros impressos uma 

vez que os títulos enviados aos jornalistas passam a ser em formato digital. Muitos jornalistas 

continuam a preferir receber os livros em papel porém, com isto, a empresa defende a redução 

de custos e a “estimulação desta nova era” (Menezes, 2013). 
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Os eventos, lançamentos, iniciativas, livros, voltaram-se em peso para as redes sociais e 

páginas oficiais, tornando a transmissão de informação mais rápida e acessível a todos, bem 

como a comunicação entre autores, livreiros e editores que se socorrem da Internet para 

comunicar com os seus públicos. 

O tema do marketing e comunicação de livros é um tema ainda pouco abordado, pelo que 

carece de informação sendo que tal desinteresse pelo mesmo pode justificar-se pela falta de 

hábitos de leitura da população. Deste modo, houve uma certa dificuldade em arranjar 

informação nova a recentemente actualizada, bem como dados e estatísticas.  

Com este estágio ganhei experiência. Foi cansativo, intenso e dei muito de mim, mas deu para 

perceber como funciona o mundo do trabalho e a rotina de um trabalhador. Todos os 

colaboradores da LeYa me receberam com simpatia e amabilidade, tornando a integração na 

equipa muito mais fácil. 

Mais do que uma aprendizagem técnica, foi também uma aprendizagem pessoal. 

Consegui não só aplicar conhecimentos apreendidos no meu curso de Ciências da 

Comunicação, como a realização de um comunicado interno, como aprender mais sobre o 

mercado livreiro e o mundo editorial: o seu funcionamento, condicionantes, estratégias. Aprendi 

que por de trás de um livro não está apenas um autor, mas toda uma equipa que trabalhou 

para o editar e mostrar ao público; percebi a dependência entre os colaboradores de um 

apartamento e entre departamentos; aprendi a valorizar ainda mais o cumprimento de horários 

e prazos. 

Para além disto, ao ficar encarregue da responsabilidade social da empresa, consciencializei-

me de uma realidade diferente mas muito presente no nosso país. Se todas as empresas 

doassem os seus excessos a outras entidades carenciadas, tornava-se algo que podia mudar a 

vida de muitas pessoas. Posto isto, creio que este devia ser um processo instaurado em todas 

as entidades empresariais. 

Relativamente à componente da informação durante e após o estágio posso afirmar que, neste 

campo, o acesso foi, no geral muito facilitado e toda a informação (ou grande parte) foi 

bastante útil. 

Durante o período de estágio, foi-me disponibilizado sempre o acesso à informação; o meu 

orientador de estágio mostrava-se sempre disponível para me auxiliar no que eu precisasse. 

No que toca a documentos da empresa (Newsletter ou fichas de contacto, por exemplo), a 

esses eu tinha livre acesso, uma vez que podia aceder à Intranet. 

Os dados relativos ao projecto em estudo, a plataforma Escrytos, que só foram pedidos depois 

de terminado o estágio, foram cedidos gentilmente pelo orientador de estágio que só não 

disponibilizou relatórios de contas porque não estava autorizado. 
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Ainda no período de estágio, uma vez que este se realizou numa editora, tentei procurar livros 

que se relacionassem com o relatório. No total, foram-me disponibilizados/oferecidos seis livros 

para o efeito. 

A par disto, e de forma complementar e enriquecer o meu relatório, procurei complementar 

toda a informação com a bibliografia aconselhada pela orientadora do projecto e outra que me 

parecesse relevante. 

Realizei ainda uma segunda entrevista exploratória que me ajudou a consolidar e reflectir a 

informação pesquisada anteriormente.  

Por iniciativa própria, a título de curiosidade e interesse na matéria, entrei em contacto com 

dois autores que já publicaram as suas obras na plataforma Escrytos. A informação recolhida 

serviu para enriquecer o trabalho e conhecer o outro lado do projecto – o dos autores.  

Apenas um dos autores respondeu pelo que só foi possível ter uma perspectiva. A autora, 

Sílvia Soares mostrou-se muito prestável em colaborar no projecto.  
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Anexos  

1. Entrevista – José Menezes 

O entrevistado foi o Dr. José Menezes - Director do Departamento de Comunicação e Eventos 

do Grupo LeYa. A entrevista foi realizada no dia 14 de Janeiro de 2013, nas instalações da 

empresa.  

Maria: De que forma a crise económica que o país atravessa actualmente, está a afectar 

- A LeYa no mercado editorial; 

- A vertente da comunicação? (Comunicação interna e Comunicação Externa) 

Dr. José Menezes: a LeYa, como todas as empresas portuguesas não é imune à crise e 

portanto está a afectar. A forma como está a afectar é que é a questão… mas sim, está a 

afectar. Obriga-nos a estar atentos e a tentarmos resistir a eventuais vendas menores, de 

quebra do consumo… há menos pessoas a comprar livros… é preciso trabalhar mais para 

conseguir vender o mesmo que se vendia no tempo em que não havia essa crise. O que nós 

estamos a fazer é, essencialmente, através da comunicação/ assessoria de imprensa, 

promover mais os livros junto dos media, tentando eventualmente colmatar algumas lacunas 

que há. Apostar mais na comunicação, tendo em conta que não podemos apostar tanto em 

marketing, ou seja, não há tantas possibilidades de gastar na promoção por outras vias, de 

maneira que tem havido mais tendência para divulgar os livros através da comunicação social 

e redes sociais. Aposta-se mais nisto e é nesse sentido que temos ido. Apesar de haver um 

panorama adverso, é sempre o nosso trabalho tentar explorar melhor o potencial de cada 

iniciativa que nós fazemos, sejam livros, feiras, iniciativas, prémios… tentamos sempre ao 

máximo explorar o potencial mediático, incluindo a comunicação social tradicional e a 

comunicação feita através das redes sociais e internet. Todos os dias tentamos melhorar um 

bocadinho e chegar a mais pessoas através desses meios.  

 

Maria: Na sua opinião, os e-books já são expressivos em Portugal? De que forma é que vão 

mudar o mercado?  

Dr. José Menezes: fala-se muito disso… há um bocado a tendência para achar que os e-

books são o futuro e que o livro em papel vai acabar. De certeza que os e-books estão aqui 

para ficar… agora, que já faz a diferença e que já prejudica os livros em papel? Ainda não 

acontece. Pelo menos não em Portugal. Do ponto de vista da LeYa, o e-book ainda é uma 

aposta promoção, de comunicação se quisermos assim chamar, dos nossos autores. O e-book 

permite-lhes, em primeiro lugar, divulgar as suas obras para todo o mundo de uma forma 

mediática… 

 

Maria: Mas ao iniciarem um projecto como a LeYa Ebooks, não vai contribuir para a maior 

circulação de e-books? 
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Dr. José Menezes: é diferente. A LeYa Ebooks é uma plataforma que esperamos que nos 

facilite o trabalho e nos ajude. Que faça com que cada vez mais gente deixe de querer receber 

os nossos livros para trabalho em papel. Nós já enviávamos livros em pdf mas por outras 

razões.  

 

Não era para poupar no papel ou no envio, era para que o recebessem mais depressa e mais 

depressa tivessem acesso a ele. Agora é diferente. Agora é tentar reduzir os custos em 

papel… são custos que a empresa tem e pode deixar de ter; e por outro lado estimular um 

bocado esta nova era em que nós queremos ser pioneiros, queremos inovar tornando mais 

prático até o trabalho das pessoas que recebem os nossos livros. Nós sabemos por 

experiência própria, porque trabalhamos com livros, que muitos jornalistas recebem livros a 

mais, livros que preferiam não receber mas as editoras fazem questão que eles recebam para 

assinalarem que chegaram ao marcado. Esta nova plataforma, a LeYa Ebooks, permitirá 

facilitar a vida ao jornalista na medida em que ele receberá um mail com o ficheiro do livro e só 

descarrega se quiser. Para nós é todo um processo que deixa de acontecer: requisitar o livro 

ao armazém, esperar que receba, registá-lo no sistema, pô-lo no correio… ou seja, são horas 

de trabalho se suprimem e são muitos custos que se reduzem. É parte de uma estratégia nova, 

que visa redução de custos mas visa também inovar.   

 

Maria: A plataforma Escrytos surge como uma nova estratégia? Uma oportunidade? Ou é 

apenas para descobrir novos autores? 

Dr. José Menezes: claro que a plataforma Escrytos vai ser, para os aspirantes a escritores, 

uma óptima ajuda. A questão de encontrar novos talentos tem muito a ver com o que acontece 

lá fora. Houve várias estrelas, nomeadamente a E.L James, das Cinquenta Sombras de Grey, 

que começaram do anonimato a escrever livros em versão e-book em plataformas de 

autopublicação, as grandes editoras detectaram o grande sucesso que tiveram com as suas 

obras e chamaram-nas para outro patamar… publicaram-nas em papel e transformaram-nas 

em grandes estrelas. Obviamente que isto é um sonho, toda a gente quer ter sucesso e todas 

as editoras querem encontrar sucessos. A plataforma de autopublicação pode ser uma forma 

de encontrar talentos, sem dúvida nenhuma. Mas o objectivo passa também por sermos nós os 

primeiros a fazê-lo. A LeYa quer estar na vanguarda e por querer estar na vanguarda foi a 

primeira a lançar uma plataforma de e-books, com o seu catálogo renovado diariamente e que 

conta já com mais de dois mil títulos convertidos… portanto quisemos ser os primeiros a fazer 

isto e fizemos. Fomos os primeiros a lançar uma plataforma com todas estas características. 

Outra vantagem da Escrytos é permitir que analisar os milhares de originais que recebemos 

não seja necessário… para uma alternativa que não existia. Não temos capacidade para dar 

resposta a todos os pedidos que nos chagam, é verdade e se as pessoas não querem esperar 

pelo parecer dos editores, podem sempre tentar a autopublicação. É isso que nós lhes 

dizemos. E isso é importante.  
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2. Entrevista – Sílvia Soares 

 

A entrevista foi realizada por email, à autora da obra “Paris, Paris”, Sílvia Soares. A autora foi 

uma das primeiras a publicar um livro na plataforma.  

Maria: Como tomou conhecimento da Plataforma Escrytos? 

Sílvia: Tomei conhecimento da plataforma Escrytos através de um familiar que viu a notícia do 

seu lançamento na televisão. 

Maria: Que vantagens tirou ao publicar o seu livro por "conta própria"? E desvantagens? 

Sílvia: As vantagens de publicar o livro por minha conta foram o conseguir uma aproximação 

ao mercado dos livros e experimentar a reacção dos leitores ao meu modo de escrever. Isto 

tudo sem custos, sem espera do momento oportuno para publicação (como acontece numa 

editora que depende de um budjet) e com todos os pormenores do livro de acordo com a minha 

vontade. A desvantagem é a falta de publicidade que por meios próprios é muito difícil e atinge 

muito poucos leitores. Outra desvantagem é a falta de opção de publicar também em papel. 

Muita gente reclamou desse aspecto. 

Maria: O que a levou a optar pela autopublicação? Porque não tentou publicar o seu livro 

através da editora ao invés da plataforma? 

Sílvia: Eu optei pela autopublicação porque se tratou da minha primeira publicação e , como 

disse antes, queria testar o publico, avaliando a sua receptividade à minha escrita. Neste 

aspecto o resultado foi positivo.  Não cheguei a tentar enviar o manuscrito para uma editora 

devido ao tempo que geralmente demora desde a aceitação do mesmo à sua publicação. 

Contudo, vistas as dificuldades em comercializar o livro, talvez considere de futuro recorrer a 

uma editora.  
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3. Notícia 
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4. Comunicado Interno 

 

Caros Colegas, 

A partir desta semana, vamos receber na nossa sede os desejos de Natal das Crianças 

do CADin! 

O CADin é um Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil que se dedica ao cuidado 

de crianças, jovens e adultos com perturbações do desenvolvimento, contando com o auxílio 

de especialistas de diversas áreas, desde a Psicologia à Psiquiatria, da Terapia da Fala à 

Psicomotricidade, da Neuropediatria à integração sócio-profissional. 

Chegada a época natalícia e, com ela, o espírito solidário, até ao final do ano decorrerá 

a campanha “Histórias com um final feliz” que pretende angariar donativos para ajudar estas 

crianças. 

A árvore de Natal, que se encontra na entrada da LeYa, vai encher-se com estrelas dos 

desejos das crianças e na recepção encontrar-se-á um mealheiro onde os colaboradores 

podem deixar as suas ofertas.  

Vamos todos contribuir para as “Histórias com um final feliz”! 
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5. LeYa Sempre 14-12-2012 
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6. Site Escrytos 

 

  



UTL | ISCSP | MARIA FERREIRA 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO: COMUNICAÇÃO NO MERCADO LIVREIRO, O CASO DO GRUPO LEYA  

42 
 

7. Relatório de Avaliação de Estágio pela Entidade de Acolhimento 
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