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Resumo 

 

Este projecto de investigação foca-se na compreensão dos diferentes condicionantes de 

sucesso de obras literárias no que toca, essencialmente, ao marketing e comunicação das 

mesmas. Para tal, divide-se em duas fases: uma de carácter teórico em que são abordados os 

estudos e bibliografia existentes sobre o tema, a operacionalização dos conceitos mais 

relevantes e a determinação da metodologia a ser adoptada; outra de carácter prático em que 

são aplicadas as abordagens metodológicas propostas, com a consequente análise e 

discussão dos resultados apurados. Esta estrutura, aplicação prática e análise, permitem a 

constatação da importância do mercado editorial, do método de publicação, da comunicação e 

distribuição de livros como condicionantes fundamentais do seu sucesso comercial e na 

opinião pública. 

Palavras-chave : Marketing; Comunicação; Livros;  

 

Abstract 

 

This research project focuses on understanding the different conditions of literary work success 

when it comes, essentially, to marketing and communication of such work. As such, this project 

is divided into two phases: one of a more theoretical character in which are approached the 

studies and bibliography on this theme, the operation of the most important concepts and 

determination the methodology to be adopted; the other has a practical character in which are 

applied the methodological approaches proposed, with the subsequent analysis and discussion 

of their outcome. This structure, practical application and analysis, allow the realization of the 

importance of publishing, the method of publishing, communication and distribution of books as 

fundamental conditions of their commercial success and their success in the public opinion. 

Key-words: Marketing; Communication; Books  
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Introdução 

No presente trabalho de investigação é abordada a temática do marketing e comunicação de 

livros, com a finalidade de averiguar qual o seu papel, que decisões estratégicas podem ser 

tomadas e quais os factores determinantes para o sucesso das vendas dos livros. Para tal, 

recorreu-se a diferentes técnicas metodológicas que tiveram como alvo editoras, livrarias, 

autores e leitores, sendo elas: Inquérito por questionário, efectuado online a uma amostra de 

156 pessoas, observação de duas livrarias, uma “Grande Livraria” – Bertrand Livreiros – e uma 

“Pequena Livraria/de Bairro” – a livraria Galileu - e entrevistas a dois autores de print-on-

demand, Francisco Capelo e Nuno Castelo, duas autores de publicação tradicional, Beatriz 

Manteigas e Paula Espírito Santo, e, ainda, ao country manager da Bubok.pt, Alexandre 

Lemos. 

A escolha deste projecto prende-se, não só com o meu interesse pessoal na matéria, mas 

também com a lacuna identificada na investigação nacional e internacional sobre o que leva ao 

sucesso, ou não, de um livro. A bibliografia apurada remete-se essencialmente para a auto-

ajuda de autores e editores no marketing, comunicação e promoção de livros. É ainda possível 

verificar, principalmente em artigos científicos, que o enfoque dado por autores como Meier 

(2010) e Mathieson (2010) passa essencialmente pelo fenómeno da auto-publicação e do print-

on-demand, e também pelo uso das novas tecnologias como bases de planos de marketing e 

comunicação de livros. 

Este projecto de investigação adopta como pergunta de partida a seguinte questão: “O que 

leva ao sucesso dos livros?”, mais propriamente, quais os factores determinantes desse 

sucesso, sendo que, por sucesso, me refiro, essencialmente, ao sucesso comercial e na 

opinião pública. Deste modo, os objectivos desta investigação passam por: 

 Aferir quais são, os determinantes de sucesso de livros e em que medida, este advém 

de estratégias das editoras e distribuidoras, ou de factores externos às mesmas 

(consumidores, fornecedores, media);  

 Analisar as estratégias utilizadas pelas grandes e pequenas editoras e distribuidoras 

portuguesas; 

 Analisar e compreender as estratégias de marketing e comunicação por trás de livros 

em diferentes categorias - fenómenos internacionais, fenómenos nacionais, livros de 

pouca popularidade, livros que se revelam promissores e livros de autores aderentes à 

auto-publicação;  

 Compreender as decisões de autores no que toca à escolha do método tradicional de 

edição e publicação ou o novo método do print-on-demand e auto-publicação; 

 E, por fim, compreender como o marketing e comunicação de livros se adapta à 

sociedade moderna - digital. 



        Seminário de Investigação - Marketing e Comunicação de Livros 

 

6 
Seminário – 3º ano Ciências da Comunicação 

Steffany Casanova 

Em termos estruturais o projecto consiste, numa primeira fase, numa abordagem teórica à 

temática do Marketing e Comunicação de Livros, com um estado da arte onde são compilados 

os diversos contributos para o projecto, consoante as diferentes áreas temáticas em que se 

inserem, sendo estas: os hábitos de leitura e consumo, especificamente em Portugal; o fim, ou 

não, do livro impresso; a necessidade de adoptar um “novo marketing” para o mercado livreiro; 

e, ainda, a emergência do mundo digital e o seu consequente impacto neste mercado. Esta 

abordagem teórica permite uma melhor elaboração do capítulo seguinte, a Metodologia, onde 

se explica o desenho da pesquisa a efectuar. A aplicação dessas mesmas abordagens dá 

origem à “Análise de Resultados” e, consequentemente, à “Discussão de Resultados” onde são 

apresentados, discutidos e relacionados os diferentes resultados angariados no desenvolver do 

projecto, com a resposta aos objectivos propostos. O projecto termina com uma conclusão dos 

resultados obtidos, a exploração das limitações do projecto e as investigações nesta área 

passíveis de serem desenvolvidas no futuro. 

No desenvolver do projecto, foi possível constatar, como principais resultados, a 

desvalorização, por parte de autores, editoras e consumidores, das constantes profecias do fim 

do livro impresso, sendo que, na verdade, demonstram uma clara preferência por este formato 

de livros e a crença num futuro de co-existência entre formato impresso e electrónico. Verificou-

se igualmente uma emergência e valorização de novos métodos de publicação como 

alternativas tanto para autores como editoras, tal como uma necessidade de adequação, cada 

vez maior, ao mundo digital. Por fim, nota-se ainda uma clara importância da distribuição, 

comunicação e disposição de livros em loja como factores fundamentais ao sucesso comercial 

e sucesso na opinião pública das obras literárias. 
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I. Operacionalização de Conceitos 

É essencial, para a compreensão deste projecto, a operacionalização dos seguintes conceitos: 

i. Marketing  

Alison Baverstock (2008) afirma que ninguém tem a absoluta certeza do conceito de marketing, 

assim, a autora simplifica: “ marketing significa venda eficaz” (2008:4). Embora o conceito de 

Baverstock seja bastante simplista é essa simplicidade que possibilita a compreensão básica e 

prática do conceito. Assim, e com posterior análise, é possível uma melhor compreensão do 

destaque que livros especializados, como “Mercator” atribuem à função de marketing dentro de 

empresa, uma vez que “mais do que qualquer outra, condiciona a sua sobrevivência, a sua 

prosperidade e o seu crescimento” (Lindon et al, 2004:25). Aqui, marketing é definido como “o 

conjunto dos meios de que dispõe uma empresa para vender os seus produtos aos seus 

clientes com rentabilidade” (ibid:24). Kotler et al (1996), por sua vez, complementam ainda 

mais definindo marketing como “um processo social e administrativo através do qual indivíduos 

e grupos obtêm o que desejam e necessitam, criando e trocando produtos e valores com 

outros” (1996:10). Numa outra obra, Kotler (2003) considera, ainda, marketing como “a função 

empresarial que identifica necessidades insatisfeitas e desejos, define as suas medidas de 

magnitude e de potencial rentabilidade, determina que mercados-alvo a organização pode 

servir melhor, decide sobre produtos apropriados, serviços e programas para atender estes 

mercados escolhidos, e convida todos na organização para pensar e servir o cliente” (2003:xiii). 

A partir destes conceitos podemos verificar que o conceito de marketing é dotado de grande 

generalidade aplicando-se, “como atitude e estratégia” (Lindon et al, 2004:24) a qualquer troca 

organizada de bens ou serviços, e, como tal, existe “desde que os homens sentiram 

necessidade de vender o que produziam” (ibid:24). A sua capacidade de interpretação e 

adaptação a factores externos às empresas e a dar resposta rápida aos mesmos são o que 

torna o marketing tão importante e essencial em qualquer empresa de sucesso. Esta 

versatilidade é verificável em exemplos recentes do impacto da Internet e a revolução que a 

mesma está a causar no marketing. Assim, e para resumir, este projecto encarará marketing 

como Lindon et al (2004) o apresentam: “ uma atitude pessoal e uma cultura de empresa; uma 

estratégia; um conjunto de técnicas e meios; uma prática feita de antecipação e reactividade” 

(ibid.:30). 

ii. Comunicação 

O conceito de comunicação é fundamental para a compreensão deste projecto de investigação, 

partindo, desde logo, do facto de que “a comunicação é um fenómeno que tem acompanhado o 

homem ao longo de toda a sua existência” (Sebastião, 2009:17). Contudo, e embora a sua 

presença constante na vida do indivíduo, a sua operacionalização comprava-se difícil dado a 
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ambiguidade do seu significado. Numa primeira instância, esta pode ser vista como “um 

processo de interacção entre pelo menos dois individuos, em que há um tornar comum de 

determinado assunto e em que os individuos envolvidos nesse tornar comum procuram levar 

o(s) outro(s) a agir de acordo com as suas pretensões” (ibid.:17). Por outro lado, outros 

autores, como Littlejohn e Foss (2009), compreendem o conceito de comunicação ainda que 

sem intenção ou persuasão latente, em que esta “pode ser definida com ou sem o 

envolvimento de intenção por parte da fonte” (2009:297). Estes autores salientam igualmente a 

possibilidade de que “não se pode não comunicar” (ibid.:297), ou seja, qualquer presença 

humana, ainda que sozinha e sem qualquer acção subsequente, se constitui como 

comunicação, sendo que esta, de maneira muito simples, existe “sempre que um observador 

cria significado” (ibid.:297). Já em termos corporativos, a comunicação pode atingir quatro 

pontos fundamentais: “pode informar e tornar potenciais clientes cientes das ofertas da 

organização; (...) pode persuadir actuais e potenciais clientes no que toca ao desejo de entrar 

numa relação de troca; (...) pode também ser utilizada para reforçar experiências; finalmente, 

comunicações de marketing podem actuar como diferenciadoras, particularmente em mercados 

onde existe pouco que separe produtos e marcas concorrentes” (Fill, 2009:9). Ou seja, as suas 

funções podem ser resumidas em informar, persuadir, diferenciar e reforçar, com acréscimo 

ainda da sua vertente social, em que se constituí como uma “prática de produção de 

significados” (Jensen, 2005:1) e, ainda, como o “processo através do qual os indivíduos 

partilham significado” (Fill, 2009:41). 

iii. Influenciadores 

Parte essencial do projecto em mão será analisar e compreender comportamentos e atitudes 

dos consumidores, e, como tal, é essencial durante essa analise perceber o que são e quais 

são os influenciadores desses mesmos comportamentos e atitudes. De acordo com Lindon et 

al. (2004), influenciadores são aqueles que “assumem a figura de prescritor ou de conselheiro, 

na escolha da marca, na decisão de compra e no consumo” (ibid.:55). Estes, dividem-se em: 

Prescritores, cujo papel é absolutamente determinante na escolha do consumidor uma vez 

que “ determina (...) de forma indiscutível ou imperativa o produto ou o serviço que o 

comprador «deve» adquirir” (ibid.:55). No mercado dos livros este papel é assumido, 

maioritariamente, pelas editoras. Estas servem-se, geralmente, das redes sociais e plataformas 

online para divulgar quais os livros que devem ser lidos pelos consumidores, apelando, juntos 

dos mesmos, à necessidade de compra e leitura de determinadas obras. 

Preconizadores, “pessoa cuja recomendação pode influenciar fortemente o comprador, mas 

que não se impõe” (ibid:55), aqui entram meios como revistas especializadas ou artigos de 

opinião. Dentro do grupo dos preconizadores entra ainda outro conceito essencial para este 

projecto, os Líderes de Opinião. Lindon et al. Classifica-os como aqueles “que têm influência 
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sobre um grupo de indivíduos”, e procede a uma segmentação em dois tipos de líderes de 

opinião: Líderes de opinião de facto, pessoas que “pela sua experiência ou autoridade natural 

têm uma determinada influência sobre aqueles que as rodeiam” (ibid.:55); Líderes de opinião 

no exercício da sua profissão, em que entram jornalistas, políticos e professores. Profissionais 

que são influenciadores mais fáceis de identificar, especialmente “como alvos de marketing” 

(ibid.:55). Kotler et al (1996), por sua vez, acaba por sumarizar e complementar com o seu 

conceito de líderes de opinião, definindo-os como “pessoas dentro de um grupo de referência 

que, devido a competências especiais, conhecimento, personalidade, ou outras características, 

exercem influência sobre outros” (1996:262). 

Media, embora não seja um conceito desconhecido a operacionalização do mesmo é 

necessária dada a natureza do projecto e de modo a clarificar qual será o significado do 

mesmo ao longo deste projecto. Assim, Cruz (2002) define media como a palavra “utilizada 

para designar os meios de comunicação”, é uma técnica para “ a transmissão de mensagens 

ou conteúdos variados (...) a maior ou menor distância” (2002:537). Divide media em diferentes 

realidades: Como dispositivo técnico em que “contemplam os diversos meios de comunicação”; 

Como media de utilização em que contemplam um conteúdo que “possui um valor de utilização 

(...) servem para informação, entretenimento ou ensino”; Na acepção dos públicos, identificam-

se os mass media que estão “destinados à fruição colectiva ou massiva” e os self media que 

“se destinam à utilização individual (...) tais como o computador pessoal”; Na acepção 

institucional em que “distinguem-se os diversos órgãos de comunicação como os canais de 

rádio ou televisão” (ibid:537). Contudo, Kotler et al (1996) acaba por sumarizar o conceito de 

media de uma forma que será a utilizada ao longo de todo o projecto, classificando media 

como “canais de comunicação impessoais, incluindo os media impressos (jornais, revistas); 

media de transmissão (rádio, televisão); e media de exibição (outdoors, sinais, posters) ” 

(1996:769). 

iv. Distribuição 

Por distribuidores entendemos aqueles que, através do exercício das suas funções, vão 

“exercendo em geral uma grande influência sobre os consumidores, quer por escolha própria 

dos produtos/marcas que vendem, quer pela sua exposição e promoção, quer mesmo pelo 

papel de conselheiros que exercem junto dos compradores” (Lindon et al, 2004:56). Assim, e 

de uma maneira geral, podemos compreender a distribuição como sendo “o conjunto de todas 

as entidades singulares ou colectivas que, através de múltiplas transacções comerciais e 

diferentes operações logísticas, desde a fase de produção até à fase de consumo, 

disponibilizam produtos ou prestam serviços, acrescentando-lhes valor, nas condições de 

tempo, lugar e modo mais convenientes para satisfazer as necessidades dos consumidores” 

(Rousseau, 2002:14). 
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v. Fornecedores 

O conceito de fornecedores, dada a suposição de um já conhecimento do seu significado, não 

é definido em grande parte da bibliografia consultada. Assim, neste projecto apresentarei 

apenas o conceito, suficiente e mais que satisfatório, de Kotler et al (1996) que designa 

fornecedores como “empresas e individuos que providenciam recursos necessários pela 

empresa e seus concorrentes para a produção de bens e serviços” (1996:147). 

 

vi. Autor 

O conceito de autor é de conhecimento geral, contudo, a definição e clarificação do conceito 

em mão neste projecto é necessária. Este facto reflecte-se na inexistência da 

operacionalização deste conceito em livros especializados no marketing livreiro, sendo que da 

bibliografia consultada apenas um fez a sua definição. Assim, autor é “a pessoa cujo nome 

aparece na face de um produto e quem mais aproximadamente será identificado com a sua 

criação” (Baverstock, 2008:296). Ou seja, autor é aquele que criou ou a quem é atribuída a 

criação do produto em mão, neste caso, livros. 

 

vii. Print-on-demand (POD) 

O print-on-demand, doravante referido ao longo do trabalho como POD, é um conceito novo 

que consiste na impressão consoante a demanda, e cuja novidade se reflecte, mais uma vez, 

na inexistência de bibliografia significativa que trabalhe o seu conceito. Contudo, o livro “How to 

Market Books” de Alyson Baverstock (2008) faculta uma definição simples e clara do conceito, 

definindo print-on-demand como “a impressão de apenas o número de copias sobre as quais 

existe real procura/encomenda” (2008:306), usado frequentemente para “um produto de preço 

elevado relevante para um mercado bastante pequeno” (ibid.:306). Ou seja, o autor pode 

recorrer a esta nova tecnologia quando o seu mercado é pequeno e no qual já existam 

encomendas e procura de cópias do seu livro, imprimindo apenas as copias necessárias para 

responder a essa procura. 
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II. Marketing e Comunicação de Livros: Informações e Abordagens 

No âmbito da temática em estudo, é necessária a compreensão do estado actual dos 

conhecimentos na área do marketing e comunicação de livros. Assim, é realizada uma revisão 

bibliográfica de livros e artigos científicos de modo a construir um conhecimento sólido e 

actualizado do tema. Relativamente a esta área, a bibliografia produzida trata o processo de 

publicação e divulgação de livros no que toca essencialmente aos novos procedimentos de 

marketing e comunicação – o “processo moderno”- e a auto-publicação. Assim, são 

frequentemente abordados não só diferentes estratégias de divulgação de livros, como ainda o 

seu contexto histórico e contemporâneo, integrando os livros e sua divulgação na era digital, tal 

como novas medidas de publicação que os autores podem tomar para publicar as suas obras. 

i. Hábitos de leitura e compra de livros em Portugal 

A temática do marketing e comunicação livreiro é uma temática que carece de investigação a 

nível tanto nacional como internacional. Este desinteresse é, de alguma forma, reflectido nas 

estatísticas dos hábitos dos consumidores portugueses no que toca à leitura e compra de 

livros.  

Segundo um estudo efectuado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros em Março 

de 2004, os números são bastante negativos no que toca aos hábitos de leitura dos 

portugueses, sendo que menos de metade da população (44%), de idades compreendidas 

entre os 15 e os 65, inclui livros nos seus hábitos de consumo. Este número é nitidamente 

suplantado por outros produtos de leitura como revistas e jornais cuja percentagem ronda os 

72%. Existe assim um ligeiro declínio no que toca à leitura e compra de livros que já se tem 

vindo a verificar ao longo dos anos. Esta descida verifica-se a partir de 1997 (52,1%), sendo 

que apenas dois anos depois, em 1999, estes números desceram quase 10% num total da 

população que tem hábitos de leitura a situar-se nos 43,7%, e continuando em redor a este 

número nos anos seguintes até ao estudo em questão. É importante referir a estimativa de 

livros lidos por ano é uma média de apenas oito, com cerca de um quarto dos entrevistados a 

lerem apenas dois livros no decorrer de um ano. É, no entanto, importante salientar que os 

hábitos de leitura são mais fortes nas localidades de densidade populacional superior a 1000 

habitantes por km
2
 (52%), no nível sócio económico AB (76%), e numa faixa etária jovem, 

compreendida entre os 15 e os 29 anos (77%)
1
. No entanto, segundo dados do Instituto 

Nacional de Estatística, as despesas de câmaras municipais em publicações e literatura 

deveriam remeter para um maior consumo deste domínio da cultura, sendo que no ano em 

análise (2009), as despesas das câmaras em publicações e cultura foram as segundas maiores 

(18,6%), superadas (bastante nitidamente) pelas despesas em jogos e desporto (27,4%)
2
. 

                                                           
1
 Fonte: Estudo de Hábitos de Leitura e Compra de Livros – Omnibus 2004 

2
 Fonte: Anuário Estatístico de Portugal 2009 – Instituto Nacional de Estatística (INE)  
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ii. O fim do livro impresso 

O debate em redor do futuro do livro é frequentemente abordado de entre a bibliografia 

apurada. Aqui, é maioritariamente discutida a evolução do mercado livreiro até aos dias de hoje 

e os prognósticos do seu futuro. Gomez (2008) aponta a inexistência de qualquer crescimento 

significativo no mercado dos livros, salientando que “cada vez mais pessoas estão a afastar-se 

dos métodos tradicionais de leitura” (2008:3) numa era em que editores já sentem um impacto 

desta mudança para o digital. Já Darton (2009) vê o livro como estável e inalterável, 

enfatizando o seu “extraordinário poder de permanência” (2009:67). Este autor desvaloriza as 

constantes profecias do fim do livro impresso, apontando que, como se verificou, “a era 

electrónica não levou a palavra impressa à extinção” (ibid.:67). 

Epstein (2002), por sua vez, foca-se nas possibilidades que a era digital poderá trazer para 

autores e editores. Aponta que autores poderão criar os seus textos de modo interactivo 

através da World Wide Web e em contacto com os seus futuros leitores que poderão optar por 

versões impressas ou electrónicas das suas obras (2002:171) de modo a que a Internet “será 

muito mais do que apenas uma plataforma onde livros são promovidos e vendidos” (ibid.:172). 

De facto, o artigo da Publishers Weekly “Branding and Promotion, 2010-style” de L.D. (2010) 

aponta para a importância que o mundo digital representa para o futuro dos livros, enunciando 

editoras norte-americanas, como a Harlequin ou a Avon, que se servem das redes sociais para 

promoção dos seus livros. Aqui, são abordados exemplos desta prática em que autores são 

ensinados a comunicar através do Facebook e Twitter e em que editores contactam 

directamente com os leitores através de blogues, tornando-se assim influenciadores e 

criadores de tendências enquanto promovem os seus livros. Existe, contudo, um consenso 

geral de que editores e autores terão de se adaptar à era digital de modo a sobreviver neste 

mercado. Gomez (2008) afirma que no futuro, se essas adaptações não forem feitas, autores e 

editores irão não só perder a audiência existente, como também assistir a uma queda nas 

vendas e cotas de mercado (2008:15).  

Jason Epstein (2002) prevê que a publicação digital irá suplantar a publicação tradicional de 

livros, e que, como consequência e na tentativa de maximizar os seus lucros, autores e 

editores vão cortar as suas despesas em áreas como o marketing, armazenamento e 

produção. “No futuro tecnológico, a leitura de livros vai expandir com autores a apresentar o 

seu trabalho directamente aos leitores através da World Wide Web onde o «word-of-mouth» é 

instantâneo, credível e generalizado” (2002:108). Para Epstein, “a melhor publicidade para 

qualquer livro é o «word-of-mouth» ” (ibid:172). 

Finkelstein e McCleery (2005), contudo, não estão de acordo. Os autores de “An Introduction 

do Book History” afirmam que os livros impressos conseguirão co-existir com o mundo virtual e 

com as inovações tecnológicas, baseados em paralelismos com situações passadas em que se 
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supunha que um novo meio iria suplantar o já existente e acabando por não se verificar, de 

todo, essas mesmas suposições. Contudo é impossível negar as implicações destas inovações 

no futuro do livro. Autores poderão conversar com os seus consumidores, produzindo textos, 

livros, excertos e divulgação dos mesmos em tempo real através do meio online. O mundo 

digital irá proporcionar uma ainda maior interactividade que poderá implicar novas 

oportunidades de marketing, ou o cessar dessas mesmas actividades por parte de autores e 

editores cuja inserção no meio online não irá requerer mais o uso de tais técnicas. 

iii. Um novo marketing 

O papel do marketing na história da edição e publicação de livros é relativamente recente, 

sendo que “nos últimos 25 anos tem vindo a acontecer uma completa revolução” (Baverstock, 

2008:4) no desempenho das funções de marketing dentro destas empresas. Essas mesmas 

empresas que “costumavam ser geridas por editores, hoje são geridas por «marketeers»” 

(ibid:4). “Ao longo dos anos, o marketing tem evoluído através de três fases a que chamamos 

Marketing 1.0, 2.0 e 3.0 (...) as maiores oportunidades advirão aos marketeers que optam pelo 

3.0” (Kotler et al, 2011:17). Com o surgir de novas plataformas de divulgação, promoção e 

venda de livros, os autores e editoras encaram como fundamental o estabelecer de novas 

estratégias de marketing que diferenciem autores e livros da vastidão de oferta existente. 

Mathieson (2010) no seu artigo “Finding a market in nooks and crannies” aborda a sua 

experiência pessoal ilustrando a sua procura de novas acções de marketing, personalizadas e 

independentes. O autor considera fundamental uma comunicação chamativa em que cada livro 

“se destaca como um ponto focal” sem a distracção de milhares de outras capas em redor. As 

técnicas personalizadas do autor enquadram-se naquilo que denomina de “marketing criativo”, 

para o qual não existem limites e que vem em substituição do marketing tradicional. Assim, o 

marketing é encarado como instrumento fundamental para o sucesso de qualquer publicação, 

em que o segredo “não é publicar cada vez mais livros, mas sim fazer marketing eficaz dos 

livros já publicados” (Poynter, 2007:341). Este marketing, segundo os autores apurados, 

centra-se num conhecimento profundo dos leitores, de uma segmentação eficaz. Poynter 

encara autores e editores como empreendedores cuja função é “moldar os produtos a 

segmentos específicos da população e de seguida moldar os passos seguintes de modo a 

trazer esse produto à sua atenção” (ibid.: 343). Esta ideia é partilhada por Alison Baverstock 

(2008) que afirma que “o melhor marketing é baseado numa clara compreensão tanto do 

produto como do mercado-alvo” (2008: 10), em que “todos os marketeers têm de ser 

fascinados pelos seus consumidores” (ibid.: 235). 

Dentro de todas as possíveis inovações de acções de marketing, uma grande aposta por parte 

dos autores é o marketing directo, uma vez que permite fazer a divulgação de livros junto do 

mercado-alvo desejado. A adaptação das editoras que agora estão a usar cada vez mais 

programas de marketing directo vem reflectir “um maior ênfase em marketing do que em 
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vendas” (Cole, 2003:81). O facto de que, “actualmente, considerações de marketing dominam 

as operações de publicações de livros” (Epstein, 2002:107) levou a que estas empresas se 

focassem essencialmente no mercado e não no produto, de forma a perceber, prevenir e 

actuar conforme as mudanças no mercado e nos consumidores, dado que, como Alison 

Baverstock (2008) afirma: “mercados e consumidores mudam a toda a hora, a sua única 

lealdade é para com os seus próprios interesses” (2008:5). Isto, contudo, significa que 

empresas de edição e publicação de livros “são conduzidas pelo marketing”; passam o seu 

tempo e gastam o seu dinheiro a constantemente “empurrarem” o seu produto aos seus 

públicos, com a perspectiva de que “marketing é sobre oferecer às pessoas certas o produto 

certo, dizendo as palavras certas, da maneira certa, no tempo certo e no local certo” (ibid.:5). 

“Marketing directo significa vender ou promover directamente ao cliente (...) através de uma 

variedade de diferentes meios” (ibid.:93), e embora seja uma medida já utilizada há algum 

tempo por estas empresas, a verdade é que a utilização actual não passa despercebida. Esta 

medida convida os seus consumidores a uma resposta directa. A simples menção do sítio de 

Internet num poster consiste num convite e na possibilidade de efectuar uma resposta; e-mails, 

websites e publicidade online, são tudo medidas frequentemente utilizadas pelo marketing 

directo. Estas campanhas de marketing directo, por sua vez, levam a maiores encomendas 

através do comércio a retalho, cuja existência actual é extraordinária, sendo a mais notável a 

Amazon. Assim, hoje em dia, e graças ao marketing directo, “livros são dos produtos mais 

frequentemente comprados (legalmente) através da Web” (ibid:151). 

Ao encontro do marketing directo está uma realidade que é bastante abordada aquando a 

investigação sobre marketing e comunicação de livros é a explosão de novas tecnologias e 

inovações nos meios de comunicação que têm vindo a decorrer durante os últimos anos. A 

crescente e constante ocorrência de inovações encaminha-nos para uma era que será 

determinada pelas mesmas, em que, no contexto dos livros, implica uma “troca da ênfase de 

recuperação do significado exacto de textos para a compreensão do lugar dos mesmos na 

sociedade contemporânea” (Finkelstein e McCleery, 2005:27). Para o marketing, contudo, esta 

evolução significa o surgir de novos e variados meios de venda, com novas plataformas online, 

adaptando-se assim ao meio e ao público. A publicação de livros evoluiu para um patamar 

online, servindo-se da World Wide Web para efectuar a sua promoção directamente ao seu 

mercado. Tal é possível uma vez que o meio online possibilita ferramentas que potenciam a 

segmentação exacta do público online pretendido pela empresa (Baverstock, 2008:167). 

Todas estas mudanças na gestão de publicações e marketing e comunicação das mesmas, 

levou a consequentes alternativas para editores e autores, numa tentativa de garantir não só 

independência como uma rentabilidade assegurada. Assim, surgiu o print-on-demand. Este 

fenómeno permite a impressão de apenas o número de cópias que o autor e/ou editor desejar, 

podendo ser impresso aquele número cuja venda está assegurada mediante encomenda e 
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procura prévia. Estes “livros POD” são tanto novos livros como “velhos livros que se impediu de 

deixarem de ser impressos graças ao POD” (ibid.:2).  

Acompanhando o POD surgem ainda outros facilitadores de publicação, como websites 

“publish yourself facilitators” como Ellora‟s Cove e Lulu.com, que permitem a publicação de 

pelo menos 30 novas publicações semanalmente, o que não implica que sejam estritamente 

livros. “Brevemente um milhão de novos livros serão publicados todos os anos” (Epstein, 

2002:106). Deste modo, e dado o constante crescimento anual de publicações de livros (que 

tem sido crescente durante os últimos 20 anos), autores e empresas de edição e publicação 

verificaram que, face à crescente concorrência, era necessária uma medida mais 

personalizada e eficaz de marketing dos seus produtos. Assim, começaram a adoptar o 

marketing directo. 
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III. Metodologia 
 
O projecto de investigação “Marketing e Comunicação de Livros” tem como principal foco 

averiguar o que leva ao sucesso de um livro, ou seja, quais os factores determinantes desse 

mesmo sucesso, particularmente investigando o papel do marketing e que decisões 

estratégicas podem ser consideradas neste âmbito. Para tal, recorri a diferentes técnicas 

metodológicas: observação, entrevistas a editoras e autores e inquéritos a consumidores. 

 

i. Pergunta(s) de partida: 

“ O que leva ao sucesso comercial e sucesso na opinião pública dos livros? Quais os factores 

determinantes para o seu sucesso?” 

Dado que este projecto tem como objectivo principal focar-se na compreensão dos 

determinantes do sucesso de livros, o que engloba todas as vertentes de factores susceptíveis 

de influenciar esse mesmo sucesso, pretendi:  

 Averiguar em que medida o sucesso de vendas de um livro depende das estratégias 

das editoras ou de factores externos às mesmas, como fornecedores, consumidores, 

distribuidoras, etc. Compreender, assim, e através dos inquéritos aos consumidores, 

quais são, de facto, os vários intervenientes no sucesso de livros e no acto de compra 

dos mesmos, e qual o papel desempenhado por cada um deles; 

 Analisar as diferentes estratégias de marketing e comunicação utilizadas por grandes e 

pequenas editoras portuguesas. Assim, e através das entrevistas a autores e ao 

country manager da Bubok.pt, pretendi aferir quais as estratégias de marketing e 

comunicação utilizadas pelas Editoras e até que ponto são valorizados por parte de 

tanto editoras “tradicionais” e editoras especializadas em POD;  

 Perceber quais os livros seleccionados pelas editoras como destinatários dessas 

estratégias de marketing e comunicação, o processo adoptado e o impacto que as 

mesmas tiveram no sucesso dos seus livros;  

 Analisar a adaptação do marketing e comunicação de livros à sociedade moderna 

(digital), essencialmente no que se remete a: como é que um produto material se 

adapta ao mundo virtual; o uso de plataformas virtuais para a divulgação dos mesmos; 

o futuro dos livros numa sociedade cada vez mais digital. Este objectivo foi atingido 

recorrendo à observação da utilização do mundo digital por parte das Editoras e dos 

autores e entrevistas aos mesmos. 

Ainda, e a fim de aferir as estratégias de marketing e comunicação por trás do lançamento, 

promoção e divulgação de um livro em diferentes categorias, considerei as que se seguem 

como objectos de estudo: Fenómenos internacionais – como a Saga “Harry Potter” e a Saga 
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“Crepúsculo”, cujo sucesso se tornou um fenómeno de vendas internacional; Fenómenos 

nacionais – Como o caso do livro “Fúria Divina” de José Rodrigues dos Santos, que 

conseguiu, em 2009, ser o livro português mais vendido; Livros pouco populares – Livros 

cuja popularidade é muito baixa e que permitam aferir se o mesmo se deve às estratégias de 

marketing destinadas aos mesmos ou a uma série de outros factores, Livros que se revelam 

promissores – Estes livros são livros que as Editoras consideram possuir um futuro promissor 

ou que simplesmente justifiquem um investimento por parte das mesmas no seu lançamento; 

Livros de autores aderentes à auto-publicação e ao POD – Livros de autores que tomaram 

a iniciativa da produção, marketing e publicidade dos seus livros. 

ii. Objectivos de investigação 

Deste modo, a fim de cumprir estas propostas de investigação, e a permitir uma melhor 

organização e concretização dos meus objectivos, estes tomaram a seguinte estrutura:  

1. Comparar uma grande editora com uma pequena editora e com um self-

publisher, em que tratei de analisar e compreender: 

a) Escolha dos autores (para as editoras) vs. Escolha das editoras (para os autores) – 

como funciona?  

i. Intervenientes no processo: quem escolhe? Quem decide? Com base em 

que critérios?  

ii.  Estudos de caso de alguns livros 

b) Escolha dos canais de distribuição (livrarias – quais? venda online); 

c) Escolha das ferramentas de comunicação; 

d) Fixação do preço; 

e) Utilização de tecnologias; 

f) Presença nos media e “força noticiosa” (press-releases, tops dos mais vendidos, etc.); 

g) Percepção do consumidor. 

2. Comparar uma grande livraria com uma pequena livraria (por exemplo, de bairro), 

de modo a perceber:  

a) Escolha dos autores;  

b) Limitações pelos canais de distribuição/acordos/parceiros;  

c) Escolha das ferramentas de comunicação; 

d) Fixação do preço; 

e) Espaço e comunicação em loja; 

f) Utilização de tecnologias; 

g) Presença nos media e “força noticiosa” (press-releases, tops dos mais vendidos, etc.); 

h) Como são percebidas pelos leitores?  
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Para a realização dos objectivos propostos neste projecto, foi ainda necessário recorrer a 

editoras de livros, de modo a apoiar a minha pesquisa, analisar estratégias e aplicar os 

conhecimentos adquiridos. Como tal, foram consideradas as seguintes Editoras: a Bertrand 

Editora, a Editorial Presença, a Oficina do Livro e a Bubok.pt. 

   

 A Bertrand Editora conta com quase trezentos anos de História e é especializada em ficção 

comercial e não ficção. Hoje em dia a Bertrand é das maiores redes em Portugal, com algumas 

lojas em Espanha, focando-se na oferta de obras actuais do mercado, bestsellers, e uma 

grande variedade de livros de diferentes géneros
3
.  

 

 A Editorial Presença é uma editora fundada em 1960 e que conta com cerca de 240 novos 

títulos por ano. Esta editora ocupa uma posição de líder no mercado editorial graças à 

publicação de livros que são verdadeiros fenómenos como a saga Harry Potter e as Crónicas 

de Nárnia. Conta também, no seu círculo de autores publicados, alguns dos autores mais lidos 

em Portugal, como J. K. Rowling e Nicholas Sparks
4
.  

 

 A Oficina do Livro é uma pequena editora, relativamente recente, fundada em 1999 e que 

reúne vários sucessos de vendas, especialmente de autores portugueses como Miguel Sousa 

Tavares ou Margarida Rebelo Pinto, entre outros. É também das editoras portuguesas mais 

focadas em descobrir e publicar novos talentos
5
. 

 

 A Bubok.pt, por sua vez, é uma editora especializada na auto-publicação e, ainda, uma livraria 

online. Fundada em 2007, a Bubok.pt permite ao autor a edição, publicação, promoção e venda 

de obras literárias, tal como a escolha, ou não, do acompanhamento editorial por parte da 

editora
6
. 

iii. Desenho da Pesquisa  

I. Inquérito 

“A maioria das informações relativas aos comportamentos efectivos ou mentais dos 

consumidores só podem ser recolhidas de forma válida e fiável através de inquéritos” (Lindon 

et al, 2004:70). O inquérito por questionário tem como objectivo a generalização de situações. 

Este, permite “obter dados através do questionário, consistindo em apresentar um conjunto 

predeterminado de perguntas à população” (Vilelas, 2009:288). Como tal, possibilita, no âmbito 

deste projecto, averiguar as opiniões das pessoas a que o mesmo se dirige, num questionário 

                                                           
3
 Fonte: Website oficial da Bertrand Editora - http://www.grupobertrandcirculo.com/editoras/bertrand/  

4
 Fonte: Website oficial da Editorial Presença - http://www.presenca.pt/editora.asp  

5
 Fonte: Website oficial da Oficina do Livro - http://www.oficinadolivro.pt/gca/?id=297  

6
 Fonte: Website oficial da Bubok.pt - http://www.bubok.pt/nosotros  

http://www.grupobertrandcirculo.com/editoras/bertrand/
http://www.presenca.pt/editora.asp
http://www.oficinadolivro.pt/gca/?id=297
http://www.bubok.pt/nosotros
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misto – que envolve tanto perguntas livres como perguntas fechadas. Assim, o inquérito por 

questionário foi construído consoante os objectivos do projecto e os recursos disponíveis para 

a sua aplicação e extensão. A sua construção partiu de um esboço que, após a fase de 

testagem, permitiu a edição e execução final do mesmo. Este, consiste numa apresentação 

clara e simples do tema, com perguntas claras, concisas e pertinentes de modo a torná-lo 

rápido, fácil de aplicar
7
 e, ainda, pouco extenso, sendo que “a extensão do questionário 

determinará em grande parte o número de pessoas que aceitarão responder” (Lindon et al, 

2004:71). Após a sua aplicação, os dados são alvos de uma primeira leitura, de modo a 

certificar a fiabilidade das respostas, para de seguida serem codificados e tratados, 

informaticamente, de modo a ilustrarem comportamentos, atitudes e opiniões que possam ser 

generalizadas. 

Neste projecto, os inquéritos aos consumidores permitirão uma descrição quantitativa das suas 

atitudes, comportamentos e percepções do mercado do livro. Permitem, assim, averiguar o 

impacto do marketing de livros nos consumidores, os seus hábitos de consumo de livros e 

influências nesses mesmos hábitos. Assim, a amostra consiste num Inquérito Online, de forma 

a conseguir atingir um maior número de respostas, sendo que o ideal seria um total de 100 

inquéritos respondidos. 

II. Entrevistas 

A técnica da entrevista consiste aplica-se num plano em que o “investigador faz perguntas às 

pessoas capazes de fornecer dados de interesse, estabelecendo um diálogo peculiar (...) onde 

uma das partes procura recolher informações, sendo a outra a fonte dessas informações”
 

(ibid:279). Esta é particularmente vantajosa para este projecto, uma vez que permite 

compreender, junto dos próprios actores do plano editorial, as suas condutas, opiniões e 

atitudes. Neste projecto de investigação, as entrevistas realizadas são guiadas. Ou seja, 

prendem-se num guião previamente construído, tendo em conta os objectivos das mesmas e 

os entrevistados.
8
 

As entrevistas são realizadas a uma editora e quatro autores. A primeira remete-se a uma 

editora especializada em POD. Com esta, procuro compreender as decisões tomadas pela 

mesma no processo que acompanha a vida de um livro: como é feita a percepção do valor de 

investimento de um livro, a elaboração das estratégias de marketing, a escolha de meios e 

plataformas para divulgação. Irá, ainda, averiguar a sua opinião sobre as vantagens e 

desvantagens do método de publicação tradicional e do POD e as expectativas para o futuro 

do livro e o marketing e comunicação do mesmo. Assim, a minha amostra consiste na 

Bubok.pt, sendo esta a única editora que se disponibilizou para colaborar no presente projecto. 

                                                           
7
 Ver anexo 5). 

8
 Ver anexo 2) – a. ; b. ; c. e d.  



        Seminário de Investigação - Marketing e Comunicação de Livros 

 

20 
Seminário – 3º ano Ciências da Comunicação 

Steffany Casanova 

Já as entrevistas a autores visam compreender as escolhas dos mesmos no que toca ao 

modelo de publicação escolhido, qual é o seu papel na tomada de decisões, e, em última 

estância, qual a sua percepção do mundo do marketing de livros, da transfiguração dos 

resultados na venda de livros e a sua opinião sobre o futuro dos livros. Assim, os autores 

variam entre duas autoras que publicaram em editoras tradicionais e dois autores que optaram 

pelo POD, sendo estes os seguintes: 

 Print-on-demand: 

 Francisco Capelo - Webdesigner, artista plástico e autor de 11 livros editados através 

do Lulu.com; 

 Nuno Castelo – Músico e autor de três livros editados através do website Lulu.com. 

 Editoras tradicionais: 

 Paula Espirito Santo – autora de livros como “Metodologia das Ciências Sociais” e 

“Sociologia Política e Eleitoral” através do Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas e a Editora Sílabo; 

 Beatriz Manteigas – autora de dois livros juvenis ilustrados através da Papiro Editora: 

“O Auto da Barca do Inferno” e “Jantar com os Grandes Mestres” 

III. Observação 

A técnica de observação será utilizada para cumprir o objectivo de comparação entre uma 

grande livraria com uma pequena/de bairro. Esta técnica, permite “perceber activamente a 

realidade exterior com o propósito de obter os dados que, previamente, foram definidos como 

de interesse para a investigação”
 
(Vilelas, 2009: 268). Para esta ser científica, precisa de 

corresponder a certos critérios, assim, a observação deve: 

- “Ser coerente com o objectivo de estudo; 

- Exigir um plano sistemático e padronizado; 

- Ser verificada e controlada; 

- Estar relacionada com os conceitos e teorias do enquadramento teórico” (Vilelas, 

2009:268). 

Ou seja, de modo a que a observação das livrarias seja uma observação válida, foi necessária 

a elaboração de um plano. Este, consiste numa grelha de análise, elaborada a partir de uma 

observação experimental previamente feita às livrarias em questão
9
.  

As vantagens desta técnica passam pela percepção directa dos factos, “sem nenhum 

intermediário”
 
(ibid: 268), enquadrando-se a mesma numa “observação estruturada”

 
(ibid:271). 

                                                           
9
 Ver anexo 4). 
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Esta consiste na elaboração de planos antecipados, com a ordenação antecipada de dados 

que permitirá um tratamento mais simples dos mesmos para, posteriormente, tirar conclusões. 

Deste modo, observou-se o espaço e comunicação em loja, a escolha das ferramentas de 

comunicação, a utilização de tecnologias e presença nos media e força noticiosa. Pretendo 

ainda observar se existe, ou não, uma diferença na fixação de preço e na escolha de autores. 

Para tal é necessária a cooperação das livrarias, sendo que as que possibilitaram a 

observação foram a Livraria Bertrand no centro comercial Cascaishopping, em Cascais, e a 

Livraria Galileu, também na vila de Cascais. A observação foi realizada no decorrer da semana 

de 16 a 22 de Maio de 2011.  

Estas diferentes técnicas de pesquisa complementam-se, permitem atingir os objectivos 

propostos no projecto e, consequentemente, averiguar a resposta à pergunta de partida do 

mesmo. 

iv. Caracterização da amostra 

No desenvolvimento do projecto foi aplicado um inquérito online com a obtenção de 156 

respostas, sendo esta uma amostra completamente aleatória e não representativa. Deste 

modo, e para a compreensão das características sócio-demográficas resultantes, é importante 

referir que as respostas ao mesmo foram inteiramente realizadas pelos inquiridos, sem 

qualquer controlo sobre sexo ou idade, ou qualquer outra variável da amostra. Assim, num total 

de 156 inquéritos respondidos: 

 A grande maioria era do sexo feminino, num total de 116 respostas, o equivalente a 

74% da totalidade dos inquiridos
10

; 

 A variável “idade" permitiu constatar que a maioria dos indivíduos são jovens, situados 

em idades entre os 18 e os 25 anos, num total de 62%; 

 Uma vez que a maioria dos inquiridos são jovens, é natural que a maioria das 

respostas à categoria “Ocupação” seja “Estudante” (52%)
11

, sendo que as habilitações 

literárias mais verificadas são ao nível do ensino superior (51%)
12

; 

 

 

 

 

                                                           
10

 Ver anexo 6 - pergunta 13). 
11

 Ver anexo 6 – pergunta 15). 
12

 Ver anexo 6 – pergunta 16). 
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3% 

62% 

35% 

Frequência de compra de livros 

Nunca

Entre 1 a 5 vezes por
ano

Mais de 5 vezes por
ano

IV. Análise de Resultados 

A aplicação do trabalho de campo permitiu a compreensão dos hábitos de consumo de 

consumidores, a visão daqueles inseridos no mercado livreiro e, principalmente, perceber quais 

são os diversos componentes da vida de um livro que o tornam um sucesso. Estes resultados 

podem ser agrupados, numa primeira instância, consoante a abordagem metodológica 

adoptada – inquérito, entrevista e observação. Deste modo, e referindo individualmente cada 

abordagem metodológica, foi permitido verificar que: 

i. No inquérito  

O inquérito realizado foi colocado online
13

, através do serviço “Google Docs” do Google, e 

divulgado através de e-mail e da rede social Facebook, nos dias compreendidos entre 18 e 22 

de Março de 2011 e, ainda, 7 e 15 de Maio de 2011. Foram colocadas doze questões 

relativamente aos hábitos de consumo e leitura de livros por parte dos inquiridos, e quatro 

questões de caracterização dos indivíduos, a um total de 156 inquiridos. Deste modo é possível 

verificar, na análise dos resultados das primeiras doze questões, que: 

1) “Com que frequência compra livros?” – Mais de metade dos inquiridos tem o hábito 

de comprar livros entre uma a cinco vezes por ano, sendo que, do total de inquiridos, 

apenas cinco revelaram nunca comprar livros – Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Frequência de compra de livros por parte dos inquiridos 

 

 

 

 

 

 

2) “Onde costuma comprar?” – Tendo em conta que a questão engloba apenas 

espaços físicos, foi possível apurar uma clara vantagem das livrarias localizadas em 

centros comerciais como o local de eleição para a compra de livros – Gráfico 2. 

 

 

 

                                                           
13

 O inquérito está disponível online no seguinte endereço: 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pt_PT&formkey=dGRyYmxJcjNmNW5BUTZs
WkFsd2E4SXc6MQ#gid=0  

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pt_PT&formkey=dGRyYmxJcjNmNW5BUTZsWkFsd2E4SXc6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pt_PT&formkey=dGRyYmxJcjNmNW5BUTZsWkFsd2E4SXc6MQ#gid=0
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Gráfico 2 – Locais de compra de livros por parte dos inquiridos 

 

3) “Já comprou livros online?” – Apesar da diferença se cingir a 22%, a verdade é que 

há uma vantagem por parte da compra tradicional de livros, sendo que 61% dos 

inquiridos revelou nunca ter efectuado a compra online de livros – Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Compra de livros online por parte dos inquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

4) “Se sim, em que plataforma online comprou?” – Entre os que já compraram livros 

online, a compra remeteu-se na maioria, para compras através da Amazon (55%), 

seguidas de plataformas portuguesas como a Fnac (27%) e a Wook (27%) – Gráfico 4. 

Gráfico 4 – Plataformas online mais usadas para compras de livros por parte dos inquiridos. 
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5) “Porque motivo(s) compra livros?” – Relativamente aos motivos que levam os 

inquiridos à compra de livros, e tendo em conta que poderiam optar até duas 

respostas, foi possível verificar que a grande maioria é motivada pelo prazer da leitura, 

seguido ainda da necessidade académica por trás da compra – Gráfico 5. 

Gráfico 5 – Motivações de compra de livros por parte dos inquiridos. 

 

 

6) “Geralmente, o que influencia a sua compra de livros?” – No que concerne aos 

diferentes factores que possam, ou não, influenciar a compra de obras literárias, foi 

verificável que a maioria dos inquiridos é mais influenciável pelo interesse no 

tema/género do livro em questão e por recomendações de amigos – Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Influências na compra de livros por parte dos inquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) “Prefere comprar livros de...” (relativamente à nacionalidade dos autores) – No que 

concerne à nacionalidade dos autores das obras literárias, e tendo em conta que os 

inquiridos poderiam optar pela indiferença, autores portugueses e autores estrangeiros 

(sem nacionalidade específica) foi apurado que a grande maioria dos inquiridos (71%) 

se considera indiferente a este factor – Gráfico 7. 
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Gráfico 7 – Preferência por nacionalidade de autores por parte dos inquiridos 

 

 

 

 

8) “Considera que em Portugal a publicidade a livros é...” (relativamente à 

abundância) – A presente questão demonstrou que a maioria dos inquiridos considera 

que a publicidade a livros é, na verdade, escassa, sendo que apenas 2% dos inquiridos 

considerou que a mesma era abundante – Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Percepção da abundância da publicidade a livros por parte dos inquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

9) “Indique os primeiros três livros que lhe vêm à memória” – Esta questão aberta 

tinha como objectivo apurar quais os livros mais conhecidos ou mais presentes na 

memória dos inquiridos, tendo apurado um total de 267 livros, em que os mais 

mencionados foram “Os Maias” de Eça de Queiroz, “Equador” de Miguel Sousa 

Tavares e “A Lua de Joana” de Maria Teresa Maia Gonzalez. 

 

Gráfico 9 – Livros mais mencionados pelos inquiridos 
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10) “Que editoras portuguesas conhece?” – Esta questão aberta pretendia que, sem 

fornecer nomes de qualquer editora portuguesa, os inquiridos demonstrassem quais as 

que realmente conhecem e estão mais presentes na sua memória, notando-se uma 

ligeira vantagem, neste âmbito, da Porto Editora – Gráfico 10
14

. 

 

Gráfico 10 – Editoras portuguesas conhecidas pelos inquiridos 

 

11) “Tem preferência por...” (relativamente ao formato dos livros) – No que toca ao 

formato dos livros é verificável uma grande unanimidade por parte dos inquiridos, em 

que a verdade é que a grande maioria (90%) tem preferência pelo formato tradicional, o 

livro impresso – Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Preferência de formatos de livros por parte dos inquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

12) “Acredita que no futuro...” (relativamente ao futuro do mercado livreiro) – Por fim, a 

última questão remete-se para o que os inquiridos acreditam ser o futuro do mercado 

livreiro, particularmente no que concerne aos formatos de livros que irão predominar, 

                                                           
14

 Ver gráfico completo em anexo. 
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ou não. Aqui, foi possível constatar que a maioria dos inquiridos (68%) acredita que no 

futuro livros impressos e e-books irão coexistir em igualdade – Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Futuro dos livros consoante opinião dos inquiridos 

 

 

 

 

É, ainda, importante referir que a grande dificuldade nesta abordagem cingiu-se à autonomia 

dos inquiridos, resultando em respostas inadequadas. Ou seja, em questões abertas como 

“Indique os primeiros 3 livros que lhe vêm à memória”, ou “Que Editoras portuguesas 

conhece?”, em que os inquiridos, por não se recordarem ou não saberem o nome exacto, 

acabaram por responder nomes de livros que não existem, no primeiro caso, ou editoras que 

não são portuguesas, no segundo caso. Isto levou a que no tratamento das respostas fosse 

necessário desconsiderar as respostas consideradas “erradas”
15

. 

ii. Nas entrevistas 

O projecto em mão contou com a cooperação de dois autores de POD, duas autoras 

tradicionais, e, ainda, a cooperação do country manager de uma editora especializada em 

POD, a Bubok.pt, num total de cinco entrevistas.  

Os autores POD entrevistados na sequência deste projecto foram Francisco Capelo e Nuno 

Castelo. Ambos são autores com obras publicadas através do website Lulu.com e que, nas 

entrevistas, demonstram a preferência por este meio de publicação atribuindo-lhe vantagens 

como a valorizada independência do autor. Francisco Capelo é um Web Designer, artista 

plástico e autor de onze livros publicados através do Lulu.com, nos quais constam obras como 

“The Shaman”, “Why the west is not the best” e “How to become a Web Designer... in 10 

minutes!”. A entrevista realizada a este autor, a 19 de Março de 2011, demonstrou a sua 

decepção para com as editoras, tal como o seu uso e ênfase na importância de técnicas de 

promoção e marketing dos seus livros. O autor salienta ainda a importância da cobertura 

mediática para o sucesso de obras literárias, tal como o grande poder emergente do mundo 

digital e a sua adaptação ao mercado livreiro
16

. Nuno Castelo, por sua vez, é músico e autor de 

três livros – “Padrões Hipnóticos da Linguagem - Influência e Persuasão”, “Espaço de 

Memórias” e “Princípia Discordia” – e valoriza, como é perceptível através da entrevista 

realizada a 20 de Abril de 2011, a autonomia e independência do autor na publicação de livros 

                                                           
15

 Ver anexo 6) para os resultados completos do inquérito. 
16

 Anexo 3 – a. Entrevista completa a Francisco Capelo 
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através do POD. Este autor também é quem trata do marketing das suas obras, valorizando 

essas técnicas como grandes influenciadoras do sucesso dos livros
17

. 

As autoras tradicionais entrevistadas no âmbito deste projecto foram Beatriz Manteigas e 

Paula Espírito Santo. Beatriz Manteigas é uma jovem escritora, pintora e ilustradora que tem 

dois livros infantis da sua autoria – “O Auto da Barca do Inferno” (uma adaptação do original à 

banda-desenhada) e “Jantar com os Grandes Mestres” – publicados através da Papiro Editora. 

A entrevista realizada à mesma, a 2 de Abril de 2011, demonstra que, embora os seus livros 

tenham recebido uma boa excepcional cobertura mediática, a autora considera que a relação 

com a editora não foi a melhor, resultando numa distribuição insatisfatória dos seus livros e 

pouca promoção e divulgação dos mesmos
18

. Já Paula Espírito Santo, autora de livros como 

“Introdução à Metodologia das Ciências Sociais”, “Estudos de Comunicação Política” e 

“Sociologia Política e Eleitoral”, teve os seus livros publicados através do contacto directo com 

uma editora, neste caso a Sílabo, ou através do Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas, onde lecciona. Na entrevista realizada a 24 de Maio de 2011 é verificável que a 

autora é mais optimista que os anteriores no que toca à visão geral do mercado editorial 

português, focando essencialmente os diferentes factores que condicionam o sucesso de um 

livro. A autora é, tal como os autores POD, responsável pela divulgação e promoção das suas 

obras, servindo-se essencialmente do meio digital para atingir esse objectivo
19

. 

Alexandre Lemos, country manager da Bubok.pt. A Bubok.pt foi a única editora que 

concedeu, dentro do limite de tempo disponível, em colaborar com o projecto em mão. A 

entrevista realizada a Alexandre Lemos, permitiu, assim, uma outra visão do mercado editorial, 

especialmente na vertente do fenómeno que é o POD. Aqui, é possível verificar não só a 

componente empresarial deste tipo de editora, como ainda o seu impacto ambiental, dado que 

permite reduzir o desperdício de papel. Por outro lado é ainda salientada a comunicação e a 

componente mediática em que, como o próprio o afirma, os media demonstram um grande 

interesse por esta editora. A Bubok.pt é uma editora de auto-publicação e livraria online que 

permite a compra de livros, tal como a possibilidade de autores publicarem, venderem e 

promoverem as suas obras online
20

. 

iii. Na observação das livrarias 

A observação das livrarias cingiu-se a uma análise comparativa entre uma grande livraria, a 

Bertrand no Cascaishopping, e a livraria Galileu, em Cascais. Esta observação permitiu 

constatar o seguinte: 
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 Anexo 3 – b. Entrevista completa a Nuno Castelo 
18

 Anexo 3 – c. Entrevista completa a Beatriz Manteigas 
19

 Anexo 3 – d. Entrevista completa a Paula Espirito Santo 
20

 Anexo 3 – e. Entrevista completa a Alexandre Lemos. 
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 Grande Livraria 

Bertrand Livreiros 

Pequena Livraria/de Bairro 

Livraria Galileu 

 

Montra Duas Montras: 

- “Novidades”, onze livros com a promoção de 

10% em vigor na altura da observação; 

- “Infantil”, 14 livros infantis com a promoção de 

10% em vigor na altura da observação. 

Exposição em torno do tema 

“Touradas”, com livros novos e antigos 

desta temática, juntamente com figuras 

ilustrativas. É uma montra escura, 

pouco apelativa e igualmente pouco 

organizada. 

 

Ilhas Pequenos expositores de livros de bolso; 

Sofás de leitura com livros de grande dimensão, 

da temática da saúde, em seu redor; 

As habituais ilhas, em que são expostos os livros 

que já são de uma certa maneira conhecidos ao 

público uma vez que se tratam de autores 

reconhecidos ou em ascensão. Por exemplo: 

Livros de Ken Follet. 

Outras “ilhas” são constituídas consoante o tema, 

como os livros infantis ou os livros de ajuda 

escolar. 

Livros antigos em promoção. São, na 

sua maioria, livros do género 

“Romance”, de língua estrangeira – 

maioritariamente o francês – e vendidos 

a preços bastante reduzidos. 

Balcão Pequenos livros de bolso, o catálogo Bertrand, e 

um pequeno ecrã de promoção dos livros em 

loja. 

Não existe qualquer tipo de material no 

balcão. 

Capas para 

cima 

Em toda a loja verifica-se que os livros com capa 

para cima são livros que, consoante o seu tema, 

predominam pela notoriedade do autor, ou apelo 

do seu título e capa. Ou seja, são livros 

reconhecidos, ou dotados de uma imagem que 

prende o olhar do consumidor. 

Nesta livraria são todos os livros com 

capa para cima. Ou seja, todos os livros 

estão expostos de igual maneira sem 

grande preocupação em destacar 

novos livros ou determinados autores. 

Materiais de 

Comunicaçã

o 

Na loja são visíveis diferentes placards e posters 

de promoção de livros, como é o caso das 

“Crónicas de Allaryia” de Filipe Faria à qual 

existiam placards de publicidade na parede da 

livraria. 

Os únicos materiais de comunicação 

presentes em loja cingem-se a 

comunicações da própria loja aos seus 

consumidores, pedindo, por exemplo, a 

manutenção organizada dos livros. 

Tecnologias São usados ecrãs de pequenas e grandes 

dimensões no interior e na montra da loja, para 

Não são utilizadas tecnologias em loja. 

Contudo, a livraria detém um website 
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promover os livros e a própria livraria. A Bertrand 

Livreiros possui, ainda, um website oficial, tal 

como presença em redes sociais como o 

Facebook. 

oficial. 

Principais 

Editoras 

São várias as editoras presentes na livraria 

analisada. Contudo, as que mais se destacaram 

foram: a Porto Editora; a Bertrand Editora; as 

Edições Asa; e a Gailivro. 

Não existe preocupação com Editoras, 

sendo que a dona da livraria facultou a 

informação de apenas existir interesse 

em livros e não em editoras. 

 

A livraria Bertrand tem uma grande preocupação no que toca á comunicação em loja. Aqui, são 

vários os instrumentos de comunicação utilizados, desde a distribuição dos livros por temas à 

construção de montras claramente planeadas, com promoções e uso de novas tecnologias 

visíveis em todo o espaço, através da utilização de ecrãs digitais para promover novos livros ou 

o “Top” da livraria. São, ainda, colocados grandes placards promocionais à entrada da loja, 

disposição de livros em “ilha” e os mais variados instrumentos de comunicação impressos 

como posters e placards de pequena e média dimensão, no interior e no balcão.  

 

A livraria Galileu, por sua vez, já não partilha da mesma preocupação. Aqui são vendidos tanto 

livros novos como usados, em que ambos estão distribuídos lado a lado sem qualquer 

preocupação de divisão. Embora existam algumas prateleiras organizadas consoante temas, a 

verdade é que a comunicação é praticamente nula nesta livraria. Não existe qualquer uso de 

novas tecnologias ou preocupação na construção da montra. Existe, contudo, a disposição de 

alguns livros em “ilhas” consoante a promoção em que se enquadrem
21

. 
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 Ver anexo 4 – a. e b. 
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V. Discussão de Resultados 

Após a análise dos resultados angariados através das diferentes abordagens metodológicas, é 

possível o seu agrupamento e discussão consoante as diferentes áreas em que se enquadram, 

sendo elas: os livros, o seu consumo e o que conduz ao seu sucesso; o mercado editorial, em 

particular a relação autor-editora; o fenómeno do POD e da auto-publicação; o mundo digital. 

Cada uma destas diferentes áreas constitui-se assim como condicionante de sucesso de obras 

literárias, sendo, como tal, a resposta à pergunta de partida deste projecto. Por fim, esta 

discussão permite, ainda, proceder à resposta dos objectivos propostos na Metodologia. 

i. Livros, o seu consumo e sucesso 

As abordagens metodológicas, levadas a cabo no desenvolvimento do projecto em mão, 

permitiram verificar a existência das mais variadas condicionantes de sucesso de obras 

literárias. Estas condicionantes inserem-se no consumo dos livros, tendo em conta os 

diferentes contextos desse consumo – as motivações, os locais de compra, o consumo anual, 

as preferências do consumidor e, ainda, os diferentes influenciadores de compra.  

Numa primeira fase, é essencial referir que os resultados dos inquéritos realizados vão ao 

encontro dos dados anteriormente referidos relativamente aos hábitos de consumo de livro. 

Assim, dentro da amostra, verificou-se que a frequência de compra de livros se situa, 

maioritariamente, entre uma a cinco vezes por ano – Gráfico 1
22

. 

Já no que se remete aos vários condicionantes do sucesso do livro, as técnicas de marketing 

são apontadas, nas entrevistas realizadas, como fulcrais “mas ainda pouco exploradas pelos 

novos autores”, como refere Francisco Capelo. Nuno Castelo e Paula Espírito Santo partilham 

dessa opinião e tomam ambos, nas suas mãos, a promoção e divulgação das suas obras. 

Entre as técnicas adoptadas a autora tradicional salienta que realiza “contactos com 

associações de ciência política, de sociologia, faço o meu próprio press release, sou a minha 

própria secretária (...) faço também o texto da ocorrência do lançamento de um livro”, sendo 

que em matéria de meios de divulgação “é na imprensa e canais de televisão em que 

normalmente convidam sempre para ir fazer alguma coisa (...) tenho os e-mails também (...) 

Sempre que enviava um e-mail dizia que enviava o livro para jornalistas lerem”. Por outro lado, 

outra autora tradicional desvaloriza o papel do marketing no sucesso dos seus livros referindo 

que “teve pouca relevância” e que as técnicas se basearam na apresentação das suas obras e 

alguma comunicação impressa (posters). 

No que toca à Bubok.pt, as técnicas de marketing são claramente valorizadas, sendo que 

utilizam “preferencialmente os meios online pela sua reconhecida eficácia no presente e pelo 
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 Ver Gráfico 1 – Capítulo IV página 23; Anexo 6 – 1). 
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baixo custo”, sendo que todas as decisões de marketing passam por, ou são tomadas, pelo 

autor. “É a vontade do autor, o que quer fazer ele mesmo, que visibilidade quer dar ao seu 

livro, se quer promove-lo em pequenos eventos como lançamentos, se quer envolver mais ou 

menos a Bubok.pt neste processo, etc.”, refere Alexandre Lemos. No que toca à relevância 

dessas mesmas técnicas de marketing no sucesso de um livro, o country manager da Bubok.pt 

salienta a vertente do marketing de proporcionar ao consumidor aquilo que este deseja e 

necessita, com ênfase na comunicação personalizada já destacada por outros autores no início 

deste projecto: “Um livro não se vende só pela capa, mas, também se vendem muitos livros 

pela capa. Por outras palavras é importante ajudar o leitor a encontrar o livro que quer ler. E, 

quando se é um autor independente torna-se fundamental apostar numa comunicação cuidada, 

personalizada e em alguns casos: pessoal”. Já os inquéritos realizados demonstram que uma 

das técnicas de marketing que mais influencia tem junto dos consumidores é, na verdade, o 

word of mouth. Isto, derivado do facto de 64% das respostas à questão “Geralmente, o que 

influência a sua compra de livros?” ter sido “Recomendações de amigos” – Gráfico 6
23

. 

Embora o destaque na livraria seja pouco relevante para os inquiridos, a verdade é que na 

observação das livrarias é possível observar-se uma clara distinção entre a grande e a 

pequena livraria. A Bertrand demonstra uma clara preocupação em promover os seus livros 

tanto na loja física como no website, através do uso de grandes placards, construção de 

montra e destaques, e ainda, o uso de novas tecnologias no interior da loja. Já a livraria Galileu 

não tem a mesma preocupação, sendo que, no interior da loja, a arrumação dos livros não é 

chamativa para o consumidor, nem tão pouco a montra está construída de maneira a apelar ao 

leitor. Esta característica é, no entanto, valorizada pelos autores. Beatriz Manteigas salienta 

especificamente que o destaque nas livrarias “é o mais importante”, apontando uma “boa 

distribuição e uma apresentação pomposa” como os factores essenciais ao sucesso de um 

livro. 

Outro factor apontado como grande condicionante de sucesso de um livro é a área, tema ou 

género em que se enquadra. Paula Espírito Santo aponta este factor como sendo o “primeiro 

grande motivo do sucesso” de um livro. Aqui, é necessário ter em conta diferentes questões. 

Primeiro é preciso ter em conta que “há dois grupos completamente distantes”, como diz Paula 

Espírito Santo, os livros técnicos e os que se pode chamar de livros de literatura. “Um livro 

técnico científico normalmente não tem um escoamento muito intenso, demora muito tempo”, já 

na área da literatura “é preciso ver a notoriedade do autor”. Depois, é necessário ter em 

consideração a pertinência do tema, e, consequentemente, o contexto social no qual o livro é 

lançado. “Eu até costumava dizer aos meus alunos, a brincar, quem nos dera a nós vender 
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48% 

52% 

Géneros dos livros 

Romance

Outros

tanto como o “Eu, Carolina””
24

, diz Paula Espírito Santo, que recorda ainda que outro tema que 

é passível de boas vendas é o desporto, nomeadamente histórias sobre clubes e afins. 

A verdade é que os inquéritos realizados permitiram aferir uma preferência, por parte dos 

inquiridos, por determinados géneros de livros, tal como diferentes motivações de leitura que 

vão ao encontro da opinião de Paula Espírito Santo. Assim, foi verificado que de todos os livros 

mencionados pelos inquiridos em resposta à questão aberta “Indique os primeiros 3 livros que 

lhe vêm à memória”, quase metade correspondia ao género “Romance”, sendo que os 

restantes dividiam-se entre as mais variadas categorias – Gráfico 13
25

. 

Gráfico 13 – Géneros dos livros mencionados pelos inquiridos 

 

 

 

 

Foi, ainda, possível verificar que, dentro dos inquiridos, uma grande motivação de leitura 

decorria, essencialmente, da necessidade académica (54%) – Gráfico 5
26

 – influenciado, 

geralmente, por um interesse no tema/género do livro – Gráfico 6. Este critério leva a uma 

melhor compreensão da disposição dos livros nas livrarias analisadas, sendo que ambas, 

embora de maneiras diferentes, se preocuparam em conseguir essencialmente uma arrumação 

temática dos livros, tal como uma disposição segundo “Novidades” e “Destaques”- Bertrand 

Livreiros - e segundo livros actuais e livros antigos/usados – Livraria Galileu. 

Outro grande factor de influência, como Paula Espírito Santo menciona, é a notoriedade do 

autor, sendo esta, na maioria das vezes, apenas conseguida se o mesmo “já está no mercado 

há algum tempo”. É preciso ainda ter em conta condicionantes desta própria notoriedade, como 

é o caso do autor “ter alguma tradição” e, ainda, “às vezes ter ganho um prémio poderá ajudar”. 

Já Alexandre Lemos aborda outra perspectiva no que toca à notoriedade do autor, referindo 

que ainda em casos de autores conhecidos, o sucesso da obra vai sempre depende do livro 

em questão: “Não há “o livro” como conceito unívoco que descreve todas as coisas já 

distribuídas como objecto livro. O que serve ao José Rodrigues dos Santos não serve ao 

António Damásio ou o que lhes serve aos dois não me servirá a mim para lançar um livro de 

poemas da minha autoria porque ninguém me conhece”. 
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 Livro polémico de Carolina Salgado numa época em que se procurava compreender, e havia grande 
curiosidade, em torno da vida da autora e a sua relação com o presidente de um clube de futebol 
português. 
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 Ver anexo 6 –9). 
26

 Ver Gráfico 5 – Capítulo IV página 25; Anexo 6 - 5). 
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Contudo, da perspectiva dos leitores, sendo que me refiro apenas aos inquiridos, a admiração 

pelo autor não se constituí como uma influência forte para a compra de obras literárias, o que 

não implica que não seja determinante, dado que 46% dos inquiridos apontaram a “admiração 

pelo autor” como influenciador da sua compra – Gráfico 16. No que toca ainda à preferência 

por autores portugueses ou estrangeiros, a opinião é unânime, em que 71% dos inquiridos 

revelou ser indiferente à nacionalidade dos autores – Gráfico 7
27

. 

Por fim, a notoriedade do autor leva-nos a inquirir sobre a atenção mediática e a publicidade 

feita a livros. Nas entrevistas realizadas foi perceptível que grande parte do sucesso de um 

livro deriva da atenção mediática que o mesmo recebe, sendo que, quase sempre, essa 

atenção deve ser procurada pelo autor ou editora, uma vez que raramente parte dos próprios 

media. Por isso, Francisco Capelo aponta como a grande desvantagem do POD a fraca 

divulgação e atenção mediática. Este facto leva o autor a recorrer a sites de press releases em 

que o pagamento “de uns €30 a €80” pode resultar em colocações de press releases em 

“agências de comunicação, agências noticiosas e vários media como jornais, rádios, 

jornalistas, etc.”. Assim, é obvio que para este autor “uma boa cobertura mediática continua a 

ser o factor decisivo” do sucesso de uma obra literária. 

Beatriz Manteigas, por outro lado, obteve uma boa cobertura mediática dos seus livros, quando 

estes fizeram parte do comentário semanal de Marcelo Rebelo de Sousa no Jornal Nacional da 

TVI. Contudo, a autora parece desvalorizar o impacto desta mediatização, enfatizando que a 

mesma ocorreu, também, pela procura por parte do autor e não dos media. Esta exposição “foi 

através de uma pessoa conhecida que os mandou e depois ele aceitou (...) claro que foi 

simpático da parte dele mostrá-los mas partiu da iniciativa de alguém que é meu conhecido”. Já 

Paula Espírito Santo para além da sua própria procura de atenção mediática – “tenho uma lista 

de títulos de jornal” – também foi, ela própria, procurada pelos media – “na rádio ainda fui ao 

“Escolhidos a Dedo” (...) de resto é na imprensa e na televisão em que normalmente convidam 

sempre para ir fazer alguma coisa, uma revista de imprensa ou até mesmo um pequeno 

excerto de entrevista no noticiário e é praticamente isso”. 

A Bubok.pt, por sua vez, não tem problemas no que toca à atenção mediática, uma vez que “os 

jornalistas gostam da Bubok.pt”, como diz Alexandre Lemos, visível através do investimento da 

editora em “comunicação e presença nos media”. Esta atenção decorre do facto de “os 

jornalistas tendem a entusiasmar-se com a Bubok.pt, com a história que tem e com as muitas 

histórias que transporta nos seus livros”.  

Contudo, no que toca aos leitores inquiridos, o que foi verificável é que a atenção mediática 

não é influente. No que concerne à publicidade, apenas 13% dos inquiridos revelou ser 
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 Ver Gráfico 7 – Capítulo IV página 26; Anexo 6 –7). 
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influenciado pela publicidade feita a um livro, sendo que 68% dos inquiridos considera, ainda, 

que a publicidade a livros é escassa – Gráfico 8
28

.  

Por fim, após a constatação de todas as diferentes áreas que podem influenciar o sucesso de 

um livro, e após o tratamento dos resultados referentes à questão “Indique os primeiros 3 livros 

que lhe vêm à memória”, foi constatado que os livros mais mencionados pelos inquiridos foram: 

“Os Maias” de Eça de Queiroz, “Equador” de Miguel Sousa Tavares e “Lua de Joana” de Maria 

Teresa Maia Gonzalez. Estes foram os três livros mais mencionados num total de 267, sendo 

que o Gráfico 9
29

 resume os 15 livros mais mencionados em resposta a esta questão; 

É, assim, verificável que os livros mais mencionados pelos inquiridos são livros: 

 Utilizados frequentemente nas escolas em Portugal, como “Os Maias”, “A Lua de 

Joana”, “O Principezinho” e “Memorial do Convento”; 

 De autores reconhecidos internacionalmente como Nicholas Sparks – “Juntos ao 

Luar” e “Palavras que nunca te direi” – Dan Brown – “Anjos e Demónios” e “O 

Código da Vinci” – e Gabriel Garcia Marquez – “Cem anos de solidão”; 

 De autores reconhecidos internacionalmente e, em especial, fortemente 

reconhecidos em Portugal, como José Saramago – “Ensaio sobre a Cegueira” e 

“Memorial do Convento” – Eça de Queiroz – “Os Maias” – e Miguel Sousa Tavares 

– “Equador”; 

 Grandes fenómenos de vendas a nível internacional, como a saga “Harry Potter” 

de J. K. Rowling, e, o primeiro livro da Saga “Crepúsculo”, “Crepúsculo” de 

Stephenie Meyer.  

 

ii. Mercado Editorial Português 

 As entrevistas realizadas às autoras “tradicionais”- Beatriz Manteigas e Paula Espírito Santo -, 

aos “autores POD” - Francisco Capelo e Nuno Castelo - e Alexandre Lemos - country manager 

da Bubok.pt - levam à conclusão geral de que o mercado editorial português é algo restringido, 

“refém da sua dimensão”
30

 afirma Alexandre Lemos.  

Por um lado, os “autores POD”, Francisco Capelo e Nuno Castelo, consideram tratar-se de um 

mercado com “demasiado poder em algumas mãos”
31

. Um monopólio que condiciona a 

publicação de literatura que não se enquadre nas ditas “modas literárias”
32

. Existe ainda uma 

concordância entre ambos de que o mercado editorial coloca literatura de qualidade em 
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 Ver Gráfico 8 – Capítulo IV página 26; Anexo 6 –  8). 
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 Ver Gráfico 9 – Capítulo IV página 27. Consultar ainda o anexo 6 – questão 9) para os resultados 

completos. 
30

 Ver anexo 3 – e. 
31

 Ver anexo 3 – a.  
32

 Ver anexo 3 – b. 



        Seminário de Investigação - Marketing e Comunicação de Livros 

 

36 
Seminário – 3º ano Ciências da Comunicação 

Steffany Casanova 

segundo plano ante livros cuja qualidade é irrelevante contando que sejam sobre determinados 

temas em voga. Beatriz Manteigas, por sua vez, acrescenta que este mercado deveria focar-se 

na tradução de mais literatura estrangeira e no apoio dos jovens escritores. Por outro lado, é 

ainda necessário ter em conta o seu “património literário” como recorda Alexandre Lemos que 

considera que a dimensão deste mercado condiciona a sua actividade. Enquanto estas se 

tratam de opiniões de âmbito geral, Paula Espírito Santo aponta para a rotatividade do 

mercado: “alguns livros dão certo, outros não”. A autora tradicional concorreu a uma editora 

portuguesa – a Sílabo - e obteve uma resposta positiva na sua primeira tentativa. “Não posso 

dizer que se fecharam portas (...) continua a ser um negócio no qual vale a pena apostar”.  

Na verdade, no que toca ao mercado editorial português, a realização dos inquéritos permitiu a 

constatação de que existe um conhecimento claramente mais acentuado de determinadas 

editoras dentro da amostra, como se pode verificar no Gráfico 10
33

. Aqui, constatou-se que 

quando pedido aos inquiridos a enumeração das editoras portuguesas do seu conhecimento, 

esses se cingiam, maioritariamente, a cinco editoras: 

 Porto Editora; 

 Asa Editores; 

 Editorial Caminho; 

 Bertrand Editora; 

 Editorial Presença. 

Num total de 62 editoras portuguesas mencionadas – ver gráfico inteiro em anexo
34

 – existe 

uma clara vantagem da Porto Editora e das quatro editoras que lhe seguem. A primeira, a 

“maior editora portuguesa”
35

, é especializada na publicação de literatura educativa em formato 

físico e digital. Esta especialização pode ser relacionada com o facto de 52% dos inquiridos 

serem estudantes, e 13% trabalhadores-estudantes, indicando que a grande vantagem desta 

editora se deve ao papel prescritor de professores e do sistema educativo. Esta prescrição leva 

à compra e conhecimento de livros enquadrados maioritariamente na área educativa e, 

consequentemente, à notoriedade da editora responsável pela sua publicação. Tal relação 

pode ainda ser aplicada à segunda editora mais mencionada, a Asa Editores, que desde a sua 

fundação é caracterizada pela sua “vocação essencialmente escolar”
36

. É ainda verificável de 

que se tratam, na sua maioria, de “grandes editoras”, sem menção de editoras especializadas 

no “print-on-demand”, e poucas e praticamente irrelevantes menções de pequenas editoras 

portuguesas.  

iii. Relação autor - editora 
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 Ver Gráfico 10 – Capítulo IV página 27; Anexo 6 –9). 
34

 Ver anexo 6 – 10). 
35

 Fonte: Website oficial da Porto Editora  - http://www.portoeditora.pt/sobrenos/  
36

 Fonte: Website oficial da Asa Editores - http://www.asa.pt/empresa/historial.php  

http://www.portoeditora.pt/sobrenos/
http://www.asa.pt/empresa/historial.php
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Relativamente à relação entre autores e editoras, foi possível verificar, através das entrevistas 

realizadas, a existência de, pelo menos, três aproximações: O autor procura a editora; A 

editora procura o autor; O autor serve-se da editora como uma ferramenta de publicação. 

Paula Espírito Santo fala sobre o caso da primeira aproximação, “eu fiz uma proposta á editora 

e a editora aceitou”. Contudo, foi necessária uma preparação, tratando-se de uma obra de 

conteúdo académico, e, como tal, mais técnico, a autora procurou recorrer à Sílabo, por se 

tratar de uma editora já familiarizada com este tipo de publicações. De seguida a escolha é da 

editora que “gosta ou não gosta”, para depois fazer uma proposta, “eles dizem „nós fazemos o 

livro, vai custar tanto e oferecemos a capa e o CD‟ “ e o autor apenas pode aceitar ou recusar, 

“não interferimos em absolutamente nada”. Já no segundo caso, como exemplo do processo 

dos livros de Beatriz Manteigas, foi a editora, neste caso a Papiro Editora, que fez o primeiro 

contacto. “Recebi um e-mail geral (...), dizia a jovens autores, que estivessem interessados, 

para mandarem os seus trabalhos”. O procedimento seguinte é idêntico ao primeiro: “depois de 

verem o trabalho em papel disseram que o editavam”, sendo que, novamente, não existe 

qualquer interferência por parte do autor no acordo, “já estava tudo num contrato, eu ou 

aceitava ou não aceitava”. Finalmente, no terceiro exemplo de aproximação na relação autor-

editora, as editoras em questão são as especializadas em “print-on-demand”. Aqui, “a escolha 

é do autor”, como diz Alexandre Lemos, “a nós cabe-nos desenvolver ferramentas para que ele 

possa publicar”. Nestes casos o essencial é a vontade do autor, sendo que todas as decisões 

relativas à publicação do livro e a posterior divulgação do mesmo, são da sua autoria – “sendo 

auto-publicação, só podia ser assim”.  

Enquanto este terceiro exemplo de relação autor-editora, coloca poder nas mãos do autor, 

tornando-o decisivo em todas as vertentes do processo de publicação da sua obra, as 

restantes aproximações baseiam-se na exclusão do autor no processo decisivo. Beatriz 

Manteigas teve uma relação em que “a editora tratava da edição da imagem do livro, os preços 

já estavam estipulados, já tinham tudo programado até os números de exemplares para cada 

um dos meus livros”. Contudo, tal acaba por prender as decisões do autor, tornando a editora 

demasiado independente e acabando por, por vezes, não corresponder às expectativas iniciais 

do autor. No caso de Beatriz “não correu assim tão bem”, com uma distribuição fraca de livros 

que levou à dificuldade de construção de montras e, consequentemente, condicionou o 

sucesso dos seus livros. 

iv. Print-on-demand 

É evidente, através das entrevistas realizadas, que o recorrer ao POD tem, como base, a 

necessidade de independência dos autores para a publicação dos seus livros. Nuno Castelo 

afirma que utilizou este tipo de publicação de maneira a “poder assumir todo o processo de 

criação e edição, sem prazos ou outras condições”. Já Francisco Capelo assume que partiu da 
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recusa de algumas editoras, pelo que decidiu “não depender delas para a publicação dos meus 

livros”. Este processo é escolhido pela sua “rapidez, custo, independência e aposta nas novas 

tecnologias que já existem” na edição, divulgação e distribuição de um projecto. Contudo, os 

autores apontam ainda, como desvantagens, a inexistência de uma equipa para revisão, 

divulgação e promoção, tal como a fraca divulgação que advém deste tipo de publicação. Já as 

autoras tradicionais apenas encaram a hipótese de recorrer ao POD caso o processo 

tradicional cesse de funcionar e, como diz Paula Espírito Santo, “só mesmo em desespero de 

causa, acabamos por querer trabalhar com coisas um bocado mais sólidas”. Como acréscimo, 

o POD permite “reduzir o desperdício”, como salienta Alexandre Lemos, “assim podemos 

permitir a toda a gente que publique tudo sem o enorme impacto ecológico e económico que 

uma opção destas teria com as formas anterior de impressão”. 

v. O Mundo Digital 

Com o constante surgir de novas tecnologias, e, mais recentemente, de novas plataformas de 

publicação e divulgação de livros, é essencial perceber a aplicação deste novo mundo digital 

no marketing livreiro. Assim, são várias as áreas em que esta nova ferramenta se enquadra no 

que toca ao processo de vida de um livro. A começar pela sua edição e publicação, como já foi 

referido anteriormente, através do POD em websites especializados como Lulu.com, através da 

divulgação de obras, com de sites de press releases gratuitos, de e-mails, websites oficiais de 

editoras, autores e livrarias e, ainda, redes sociais. De facto, os autores POD entrevistados, 

afirmam a utilização regular da plataforma digital para divulgação dos seus livros, através de 

“websites direccionados para o efeito e, também fóruns de discussão de ideias”, como o caso 

de Francisco Capelo, ou, ainda, através do uso do e-mail como Nuno Castelo. A verdade é que 

os autores encaram a plataforma digital como uma necessidade para o mercado actual de 

livros. “Se esta era digital é uma maneira das pessoas terem conhecimento de mais obras, 

então será sempre bom”, afirma Beatriz Manteigas. Francisco Capelo salienta a importância 

crescente em realizar a “transição de paradigma tecnológico”, principalmente no que toca ao 

factor ecológico, considerando o digital como “a tendência principal do futuro”, que tem vindo a 

crescer com um “poder emergente extraordinariamente decisivo”. Nuno Castelo, por sua vez, 

salienta a sua componente de facilitadora de pesquisa e acesso para o leitor, considerando-o, 

no entanto, complementar do processo tradicional, sendo o digital “apenas mais um meio de 

divulgação e acesso”. Paula Espírito Santo concorda e afirma tratar-se de “mais uma 

ferramenta com um nicho de mercado muito aberto a esse tipo de plataforma”. 

Nas livrarias em análise esta era digital não é sempre evidente. Enquanto a livraria Bertrand faz 

uma boa utilização das novas tecnologias, utilizando um website, divulgação nos media, ecrãs 

dentro da loja divulgando os tops de vendas e promovendo livros novos. Já a livraria Galileu, 

uma pequena livraria de bairro, utiliza apenas o website, ainda que pouco desenvolvido. Já no 

que concerne aos consumidores, os inquéritos realizados mostraram que estes ainda não 
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cederam completamente à era digital. A maioria dos inquiridos (61%), nunca comprou livros 

online, como podemos verificar no Gráfico 3
37

, sendo que a diferença de 22% não se 

comprova como excessivamente acentuada. Já os 39% que já compraram, remeteram-se, na 

sua maioria, para compras através da Amazon (55%), a mais famosa plataforma de aquisição 

de livros online. Contudo, plataformas portuguesas como a Fnac e a Wook seguem-se à 

Amazon com números bastante significativos. Os resultados são ainda mais incisivos quando 

questionados sobre a preferência sobre livros impressos ou e-books, sendo que uma clara 

maioria de 90% prefere os livros impressos, como podemos concluir do Gráfico 11
38

. Por fim, 

os inquiridos também não encaram o futuro como decididamente digital, considerando, 68% 

dos mesmos, que livros impressos e a era digital irão co-existir em igualdade. Aqui, podemos 

claramente verificar que os consumidores apostam num futuro constante sem grandes 

alterações para o mercado impresso, indo contra as profecias do fim do livro e domínio do 

mundo digital.  

vi. Concretização dos objectivos 

A discussão dos resultados obtidos permite, por fim, a resposta aos dois objectivos de 

investigação propostos na Metodologia. Assim, e começando pelo primeiro objectivo de 

comparação entre editoras grandes, pequenas e “self-publishers”, é possível verificar que 

existem diversos factores que condicionam a relação auto-editora, os formatos dos livros e o 

processo de marketing, sendo que as diferenças entre os factores intensificam-se quando 

comparadas editoras chamadas tradicionais e as editoras de “self-publishing”. Assim, podemos 

proceder a uma divisão das conclusões: 

 Nas editoras tradicionais, verifica-se que as relações entre autor-editora são 

dotadas de um claro domínio por parte da editora. Aqui, a editora detém todo o poder: é quem 

decide o que publicar, a quantidade a publicar, como publicar e como promover e distribuir as 

obras literárias. Deste modo, o autor tem um papel algo restringido em que, nos dias de hoje, 

apenas pode aceitar o que lhe é proposto ou correr o risco de não ver a sua obra publicada.  

Por outro lado, a existência de uma editora garante uma equipa de revisão do livro, tal como 

um tratamento experiente e profissional da obra em mão, e a divulgação da mesma.  

No que concerne aos formatos dos livros publicados, tratando-se de uma editora tradicional, o 

mais natural é se seja o formato impresso. Isto acaba por se constituir como uma vantagem, do 

ponto de vista deste projecto, dado o facto de que a maioria dos inquiridos, no inquérito aqui 

levado a cabo, preferir o formato impresso ao digital. Contudo, é preciso encarar a nova era 
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 Ver Gráfico 3 – Capítulo IV página 24; Anexo 6 – 4). 
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 Ver Gráfico 11 – Capítulo IV página 28; Anexo 6 –  11). 



        Seminário de Investigação - Marketing e Comunicação de Livros 

 

40 
Seminário – 3º ano Ciências da Comunicação 

Steffany Casanova 

digital, sendo que já são algumas as editoras que começam a disponibilizar a compra de livros 

digitais, como é o caso da Leya. 

Já no que toca às técnicas de marketing adoptadas, a verdade é que não existe um caso 

isolado. Embora as entrevistas realizadas a autoras que recorreram à edição tradicional, 

demonstre uma falta de empenho por parte das Editoras na área do marketing de livros, a 

verdade é que esse facto não pode ser generalizado. A verdade é que, realmente, os livros das 

autoras aqui mencionadas ou não tiveram qualquer tipo de esforço na área de marketing, ou 

esse esforço partiu da própria autora, no caso de Paula Espírito Santo, em que todo o 

marketing é realizado pela mesma. Contudo, não considero que seja uma regra geral, uma vez 

que diariamente verificamos acções de marketing e promoção de livros, por parte de editoras, 

nem que a mesma se baseie apenas na comunicação no website oficial, presença em feiras do 

livro ou até mesmo redes sociais. 

Finalmente, é necessário ter em conta as editoras propostas no início da investigação – 

Bertrand Editora, Fnac, Editorial Presença e Oficina do Livro. O projecto em mão permitiu 

concluir que as editoras consideradas são, excluindo a Fnac, grandes conhecidas aos 

inquiridos. A Bertrand Editora e a Editorial Presença são das que mais se destacam, sendo 

passível justificar o seu conhecimento com o facto da sua frequente publicação de livros de 

grande notoriedade internacional. 

 No que concerne às editoras de “self-publishing”, a colaboração de Alexandre 

Lemos, country manager da Bubok.pt, de Francisco Capelo e de Nuno Castelo, foi fundamental 

para a concretização deste objectivo, uma vez que em Portugal é escassa a informação sobre 

editoras de “self-publishing”. Neste tipo de editoras a relação entre autor-editora é da (quase) 

inteira responsabilidade do autor. Aqui, o autor submete a sua obra, edita, revê, constrói a 

imagem e define o preço do seu livro, tal como o formato em que o mesmo deve ser vendido. 

Embora alguns websites de auto-publicação não forneçam qualquer ajuda ao autor, outras 

como a Bubok.pt conferem ao autor a ajuda que este desejar na edição e promoção das obras 

literárias. Assim, é clara a relação independente entre autor e editora, em que o autor prima por 

uma maior autonomia e, consequentemente, uma maior margem de lucro, mas que perde a 

exposição, cobertura mediática e uma toda equipa de marketing a desenvolver a comunicação 

do seu livro. Assim, esse papel é do encargo do autor que recorre, essencialmente, às novas 

tecnologias para a divulgação dos seus livros, através de blogues, fóruns, redes sociais, 

websites de press releases e outros, de modo a conseguir a maior atenção possível para a sua 

obra. É, contudo, errado presumir que por se tratar de websites de auto-publicação que o 

formato do livro será necessariamente digital. A verdade é que este tipo de publicação permite 

um maior controlo sobre as impressões, sendo que apenas são impressos os exemplares em 

que já haja uma encomenda feita, sendo que o produto final será um livro como os 

considerados normais. Contudo, existe ainda, consoante a editora em questão, a possibilidade 
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de compra do livro em formato digital – o e-book – sendo que a decisão dos formatos em que o 

livro deve ser disponibilizado é da inteira responsabilidade do autor. Contudo, do ponto de vista 

do consumidor, e baseado no inquérito realizado, os livros publicados através deste novo 

sistema são ainda pouco notáveis. Isto, uma vez que nenhum livro de auto-publicação ou 

editora especializada neste tipo de publicação, foram mencionados nas respostas abertas do 

inquérito. 

Já a concretização do segundo objectivo, a comparação entre uma pequena livraria/de bairro e 

uma grande livraria, foi verificável que as principais diferenças se encontram na comunicação 

em loja. Assim, foi verificado que a grande livraria tem uma maior preocupação na 

comunicação em loja. Aqui, os livros estão agrupados consoante o seu tema, e, ainda, 

consoante sejam “Destaques”, o “Top” dos mais vendidos ou “Novidades”. Existe ainda o uso 

de novas tecnologias como ecrãs digitais na montra e no balcão para a divulgação do “Top 

Bertrand” e promoção dos diferentes livros em loja. Deste modo, percebe-se uma maior 

preocupação na área da comunicação que é susceptível de ser transmitida aos leitores. 

Consequentemente, é apenas natural que a maioria dos inquiridos efectue a sua compra de 

livros junto deste tipo de livrarias, ainda que desvalorize o destaque dos livros em loja como 

influenciadores de compra. Relativamente às pequenas livrarias, foi verificável, através da 

livraria aqui analisada, que a preocupação com a comunicação é menor. Tal despreocupação 

passa por uma organização em loja apenas por temas, e, em alguns casos, sem qualquer tipo 

de ordenação, tornando-se difícil para o leitor encontrar aquilo que pretende. Não existe, 

também, qualquer uso de novas tecnologias em loja. A comunicação fora da loja é igualmente 

desvalorizada, sendo que a montra é escura, pouco apelativa e, consideravelmente, pouco 

visível aos consumidores. É necessário, contudo, ter em conta que tratando-se de uma 

pequena livraria, especializada na venda de livros antigos, os seus consumidores se basearão 

mais numa atitude de lealdade para com o espaço, ou de hábito, sendo que são poucos os 

esforços necessários para captar a sua atenção. 

Investigações futuras poderão, contudo, proceder a análises mais profundas neste âmbito, 

sendo que uma maior amostra de inquiridos e de livrarias permitiria uma investigação mais 

completa.  
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Conclusão 
Na conclusão do presente projecto é importante referir os pontos essenciais da temática do 

Marketing e Comunicação de Livros. Assim, é possível aferir que esta temática cinge-se, 

essencialmente, a estudos recentes. Estes estudos focam-se, maioritariamente, na 

necessidade de novas técnicas e abordagens para a promoção e divulgação de obras 

literárias. Nesta medida, é possível conceber que a escassa abordagem a este tema pode ter 

uma relação directa com os hábitos de consumo de obras literárias, sendo que, tratando-se de 

um consumo que não é, em grande medida, prioridade ou regular, não justifica grandes 

estudos em torno do mesmo.  

Em Portugal, em especial, o consumo de livros é escasso, resultando em menos de metade da 

população a incluir livros nos seus hábitos de consumo. Tal ilustra-se num declínio nos hábitos 

de leitura da população, com a estimativa de livros lidos por ano a situar-se numa média de 

apenas oito, que pode ser verificada dentro da amostra do inquérito levado a cabo no 

desenvolvimento deste projecto. Neste, a maioria dos inquiridos revelou que os seus hábitos de 

compra de livros se situam numa média de uma a cinco vezes por ano, sendo que, ainda 

assim, se tratam de resultados considerados positivos. Estudos da Associação Portuguesa de 

Editores e Leitores já haviam salientado hábitos de leitura mais positivos entre uma faixa etária 

mais jovem (entre os 15 e os 29 anos), e o inquérito aqui realizado foi ao encontro destas 

estimativas. Aqui, e tendo em conta que pelo menos 62% dos inquiridos se situam na mesma 

faixa etária considerada, é possível afirmar que os resultados do mesmo reflectem, numa certa 

medida, os mesmos estudos já realizados nesta área.  

Por outro lado, não se pode, hoje em dia, falar sobre marketing e comunicação de livros, nem 

tão pouco do consumo destes, sem nos cruzar-mos com teorias sobre o fim do livro impresso. 

Estas teorias são já de origem antiga e constituem-se como uma temática habitual nos dias 

que correm, ainda que desvalorizadas por grande parte dos autores. Foi possível, ainda, 

verificar que os inquiridos partilham desta desvalorização, sendo que a maioria considera que o 

futuro contará com uma coexistência entre livros impressos e e-books. A verdade é que o 

surgir de novos meios e formatos não implica a substituição completa dos que lhes são 

anteriores, mas sim uma partilha do mercado. Assim foi para a rádio, cinema, televisão e 

Internet, em que à medida que surgia um novo meio era profetizado o fim do seu antecessor. 

Tal nunca se verificou. Na verdade, nos dias de hoje verifica-se sim uma adaptação entre os 

meios, em especial no que toca à Internet, em que cada vez mais cada meio é adaptado e 

reproduzido online, assegurando, ao mesmo tempo, a sua permanência no seu formato 

original. Esta adaptação é possível, e já se verifica a nível dos livros. É, no entanto, óbvio que 

as evoluções digitais irão implicar um certo número de adaptações por parte de autores e 

editoras caso pretendam ir ao encontro das constantes, e cada vez mais rápidas, evoluções 

dos seus consumidores. Afinal, estamos perante uma sociedade cada vez mais digital e 
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sedenta de informação o que implica novas aproximações ao leitor, através do meio digital – 

websites, fóruns, redes sociais e outros – de modo a conseguir uma comunicação cada vez 

mais personalizada, atingindo o máximo possível de consumidores consoante os seus perfis 

individuais. É, assim, necessária uma comunicação que, embora seja cada vez mais massiva, 

é ao mesmo tempo cada vez mais personalizada. Esta personalização, por parte de editores e 

autores, através da World Wide Web leva a que existam cada vez mais entidades passíveis de 

se tornarem influenciadores e criadores de tendências, ao mesmo tempo que se dá a 

promoção de livros. Estes factores são, cada vez mais, essenciais para o sucesso e destaque 

de um livro de entre a abundância da oferta existente. Assim, é fundamental uma adopção de 

técnicas de marketing criativas para cativar os leitores e tentar a sua fidelização, dado que 

actualmente a lealdade dos consumidores é, cada vez mais, para com eles mesmos.  

O conjunto de todas estas mudanças no mercado livreiro, foi o que levou os autores a 

sentirem, cada vez mais, a necessidade de procurar outros meios para publicar as suas obras. 

Assim, conciliando as novas tecnologias, a personalização da comunicação e a constante 

evolução dos consumidores, aliado à sua constante procura de novas informações e produtos, 

surge o POD. Este novo método de publicação de livros veio alterar completamente o mercado 

livreiro, possibilitando a autores uma maior margem de lucro e a impressão de livros cuja venda 

já esteja garantida, e a leitores a escolha do formato em que desejam o seu livro, tal como 

menores gastos na sua compra. Com o surgir do POD surgem, inevitavelmente, as editoras 

especializadas neste novo método de publicação. Consequentemente, são enfatizadas 

diferenças entre estas e as consideradas editoras tradicionais, nomeadamente no que 

concerne às suas relações com autores e a comunicação efectuada pelas mesmas, com 

diversos factores condicionantes da relação auto-editora, os formatos dos livros e o processo 

de marketing.  

De um modo geral constata-se na edição tradicional um domínio por parte da editora, em que 

esta detém todo, ou quase todo, o poder de edição, publicação e promoção de livros. Embora 

por um lado seja uma posição que confere uma certa impotência ao autor, a verdade é que 

oferece a vantagem de equipas inteiras para revisão de obras, tal como, geralmente, uma 

melhor divulgação, promoção e cobertura mediática das obras literárias. É ainda necessário 

levar em consideração que se trata de um método de publicação que privilegia o formato 

impresso, indo ao encontro das preferências gerais de, pelo menos, os inquiridos no decorrer 

deste projecto. Por outro lado, trata-se de um mercado que é, de certa forma, fechado a novas 

oportunidades, em que existe um claro domínio de determinadas editoras, no caso português. 

Contudo, a implementação de novas editoras com novos métodos de publicação tem sido 

possível. Estas permitem uma maior independência ao autor, tal como uma maior margem de 

lucro. A verdade é que as tecnologias contemporâneas, associadas a este tipo de editoras, 

permitem ao autor escrever, editar, publicar e promover a sua obra, consoante as suas 
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preferências e com a opção de acompanhamento, ou não, de uma equipa editorial. E, embora 

esta auto-publicação confira ao autor uma certa desvantagem relativamente ao conhecimento 

das suas obras por parte do público, condicionado ainda pela associação geral ao formato 

electrónico, a verdade é que essa notoriedade vai sendo, aos poucos, conquistada. Um caso 

recente é o do autor John Locke que conseguiu, através da auto-publicação, vender mais de 

um milhão de e-books através da loja Amazon Kindle, o primeiro autor desta “categoria” a 

atingir esta proeza
39

. 

É ainda importante referir que, de um modo geral, foi permitido constatar que a distribuição, 

distribuição e presença geral dos livros em loja, é considerado, no âmbito deste projecto, um 

factor fundamental para o sucesso de uma obra literária. Contudo, investigações futuras 

poderão, contudo, proceder a análises mais profundas neste âmbito, sendo que uma maior 

amostra de inquiridos e de livrarias permitiria uma investigação mais completa.  

Seria ainda possível uma investigação com um enfoque especial nos autores, o seu papel na 

vida do livro, a sua escolha de método de publicação, a sua comunicação individual, a 

comunicação juntamente com a editora, a adaptação a novas tecnologias e, 

consequentemente, a sua relação com o consumidor. Este último ponto é de grande interesse 

uma vez que demonstraria como é realmente feita a adaptação às mudanças no mercado 

livreiro, e a utilização de uma comunicação cada vez mais personalizada junto do público-alvo. 

Deste modo, os autores seriam analisados como produtores, marketeers e influenciadores do 

livro.  

Por fim, é ainda importante salientar que este projecto de investigação sofreu algumas 

limitações, no que se refere ao acesso às fontes e no tratamento dos resultados do inquérito 

realizado. Estas limitações ocorreram tanto no plano teórico – com a escassez de fundamentos 

teóricos suficientes sobre a matéria tratada, em que a generalidade dos contributos se baseia 

em livros de auto-ajuda na publicação de livros – como no plano prático – respostas ao 

inquérito que tiveram de ser desconsideradas dado que se tratavam de nomes de livros ou 

editoras inexistentes ou inadequadas à questão, e, ainda, pelo facto de serem poucas as 

colaborações concedidas, em matéria de entrevistas, para o projecto. Contudo, este projecto 

permitiu uma ampliação dos conhecimentos na área do marketing de livros. Aqui, foi possível 

perceber a evolução decorrida no âmbito do mercado editorial e na história do livro, levando a 

novas adaptações tecnológicas e de comunicação por parte de editoras, autores e retalhistas. 

Tal como a elaboração de uma série de resultados próprios, baseados nas informações 

angariadas através de entrevistas, inquérito e observação de livrarias. 
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 Fonte: Página de John Locke na Amazon - http://www.amazon.com/John-
Locke/e/B003ATT1YO/ref=sr_tc_ep?qid=1310595068  

http://www.amazon.com/John-Locke/e/B003ATT1YO/ref=sr_tc_ep?qid=1310595068
http://www.amazon.com/John-Locke/e/B003ATT1YO/ref=sr_tc_ep?qid=1310595068
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1) Carta de apresentação do projecto 

 

Tema do Projecto: Marketing de Livros 

 

Exmo(a). Senhor(a), 

O meu nome é Steffany Casanova e sou aluna da licenciatura em Ciências da Comunicação, 

no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa. O 

meu projecto de seminário é sobre o Marketing de Livros em que procuro compreender quais 

são os condicionantes de sucesso de um livro, quais os novos métodos de publicação e, ainda, 

o impacto das técnicas de marketing nesse mesmo sucesso. 

Considero que este tema é do maior interesse, acrescido pelo facto de não existirem muitas 

investigações neste contexto. Assim, venho pedir o seu contributo para este projecto. Esse 

contributo seria fundamental e realizado através de uma pequena entrevista que permitirá 

abranger os conhecimentos sobre os temas tratados no projecto em mão. 

Agradeço antecipadamente a sua colaboração e envio os meus melhores cumprimentos,  

 

Steffany Casanova 
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2) Guiões de entrevista 

a. Entrevista a: Editora especializada no print-on-demand 

Guião de Entrevista 

1. O que diferencia esta editora das restantes editoras portuguesas? 

2. Como é feito o processo de escolha entre editora e autor?  

 Quais os intervenientes nesse processo? – Quem escolhe? Com base 

em que critérios? 

3. Qual o processo de edição e publicação numa editora de POD? 

4. Como é feita a fixação do preço do livro? 

 Apenas publicações impressas ou existe a possibilidade de download 

dos livros? 

5. Quais considera serem as vantagens e desvantagens do POD? 

 E da edição tradicional? 

 É o POD uma ameaça à edição tradicional? 

6. Como é feito o marketing dos livros desta editora? 

 Que papel tem o autor nas decisões de marketing? 

 Quem trata, que técnicas de comunicação são utilizadas, através de 

que meios e ferramentas? 

 Qual a presença nos media e força noticiosa? 

7. Qual a relevância que atribui a essas técnicas de Marketing no sucesso dos livros? 

8. O que considera serem os factores condicionantes do sucesso de um livro? 

9. Qual a sua visão do mercado editorial português? 

 Quais as expectativas para o futuro do livro? 

 Quais as expectativas para o futuro do marketing de livros? 

10. Como é que a nova era digital se encaixa neste mercado? 

 Serão as publicações online ameaças à edição tradicional? 

 Como vê a adaptação do marketing de livros a plataformas digitais? 

 Que meios digitais utiliza na divulgação dos seus livros? 
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b. Entrevista a: Editora tradicional  

Guião de Entrevista 

1. O que diferencia esta editora das restantes editoras portuguesas? 

2. Como é feito o processo de escolha entre editora e autor?  

3. Quais os determinantes de escolha de livros/autores por parte das editoras? 

 Como é feita a percepção do valor de investimento num livro? 

4. Quais considera serem as vantagens e desvantagens da edição tradicional? 

 E do print-on-demand? 

 É o POD uma ameaça à edição tradicional? 

5. Como é feito o marketing dos livros desta editora? 

 Como são escolhidos os livros destinatários dessas acções de 

marketing? 

 Que papel tem o autor nas decisões de marketing? 

 Quem trata, que técnicas de comunicação são utilizadas, através de 

que meios e ferramentas? 

6. Qual a relevância que atribui a essas técnicas de Marketing no sucesso dos livros? 

7. O que considera serem os factores condicionantes do sucesso de um livro? 

8. Qual a sua visão do mercado editorial português? 

 Quais as expectativas para o futuro do livro? 

 Quais as expectativas para o futuro do marketing de livros? 

9. Como é que a nova era digital se encaixa neste mercado? 

 Serão as publicações online ameaças à edição tradicional? 

 Como vê a adaptação do marketing de livros a plataformas digitais? 

 Que meios digitais utiliza na divulgação dos seus livros? 
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c.   Entrevista a: Autor através do print-on-demand 

Guião de Entrevista 

1. O que o levou a recorrer ao sistema de auto-publicação (print-on-demand)? 

2. Como é feito o processo de POD? 

3. Quais as vantagens e desvantagens do POD em relação a editoras tradicionais? 

4. Como é feito o marketing das suas obras? 

 Quem trata, que técnicas de comunicação são utilizadas, 

através de que meios e ferramentas? 

5. Qual a relevância que atribui a essas técnicas de Marketing no sucesso dos livros? 

6. O que considera serem os factores condicionantes do sucesso de um livro? 

7. Qual a sua visão do mercado editorial português? 

8. Como é que a nova era digital se encaixa neste mercado? 

 Serão as publicações online ameaças à edição tradicional? 

 Como vê a adaptação do marketing de livros a plataformas 

digitais? 

 Que meios digitais utiliza na divulgação dos seus livros? 
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d.  Autor através de edição tradicional. 

Guião de Entrevista 

1. Como foi feito o processo de escolha de editora?  

2. Como foi conseguido o acordo entre autor e editora? 

3. O que considera serem os factores condicionantes do sucesso de um livro? 

4. Qual a sua visão do mercado editorial português? 

5. Quais considera serem as vantagens e desvantagens da edição tradicional? 

6. Como é feito o marketing das suas obras? 

 Quem trata, que técnicas de comunicação são utilizadas, através 

de que meios e ferramentas? 

7. Qual a relevância que atribui a essas técnicas de Marketing no sucesso dos livros? 

8. Como é que a nova era digital se encaixa neste mercado? 

 Serão as publicações online ameaças à edição tradicional? 

 Como vê a adaptação do marketing de livros a plataformas 

digitais? 

 Que meios digitais utiliza na divulgação dos seus livros? 

9. Alguma vez considerou optar pela publicação online – print-on-demand (POD)? 

 Porquê? 
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3) Entrevistas completas 

a. Entrevista realizada no dia 19 de Março de 2011 a Francisco Capelo - Web 

designer, artista plástico e autor de 11 livros editados através do Lulu.com. 

 

1) O que o levou a recorrer ao sistema de auto-publicação (print-on-

demand)? 

As editoras nem sequer lêem o que os jovens autores lhes enviam. Portanto, e após 

umas dezenas de contactos totalmente infrutíferos, decidi não depender delas para a 

publicação dos meus livros. 

 

2) Como é feito o processo de POD? 

O próprio autor, ou um amigo, trata da formatação e dos aspectos técnicos dos 

ficheiros no que toca a texto e imagens de capa e contracapa. Sendo que estas imagens 

também podem ser escolhidas de entre as muitas disponíveis pelo próprio site Lulu.com.   

 

3) Quais as vantagens e desvantagens do POD em relação a editoras 

tradicionais? 

As vantagens são: rapidez, custo, independência e aposta nas novas tecnologias que 

já existem. 

As desvantagens são sobretudo a fraca divulgação. A não ser que algum media faça 

uma peça noticiosa em “prime time”. 

 

4) Alguma vez contactou editoras tradicionais? 

Sim 

 

5) Qual a resposta obtida? 

“Não”, “nem por isso” e, novamente, “não”. 

 

6) Como é feito o marketing das suas obras? 

É feito através do próprio site Lulu.com, em fóruns e em sites que façam press releases 

gratuitos. 

 

7) Quem trata, que técnicas de comunicação são utilizadas, através de que 

meios e ferramentas? 

Como já referi, em sites de press releases. Há vários, mas poucos são de facto 

gratuitos. Mas, por um pagamento de uns 30€ a 80€, podem-se obter colocações dos nossos 

press releases em agências de comunicação, agências noticiosas e vários media como jornais, 

rádios, jornalistas, etc. 
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8) Qual a relevância que atribui a essas técnicas de Marketing no sucesso 

dos livros? 

Fulcral, sem dúvida. Mas ainda pouco exploradas pelos novos autores, eu incluído! 

 

9) O que considera serem os factores condicionantes do sucesso de um 

livro? 

Sem dúvida uma boa imprensa! Uma boa cobertura mediática continua a ser o factor 

decisivo. 

 

10) Qual a sua visão do mercado editorial português? 

Demasiado poder em algumas mãos. Enquanto a Imprensa, a Impala e a Leya – para 

só citar os casos mais óbvios – dominarem o mercado, demasiada excelente literatura ficará 

em segundo plano, ante tão medíocres talentos que andam por aí à solta. 

 

11) Como é que a nova era digital se encaixa neste mercado? 

Com um poder emergente extraordinariamente decisivo! Veja-se a colagem de 

Francisco Balsemão, por exemplo, a aderir com o seu Expresso ao Ipad! 

12) Serão as publicações online ameaças à edição tradicional? 

Sim, e ainda bem! Não podemos andar a deitar metade da Amazónia abaixo porque os 

media ocidentais não fizeram a transição de paradigma tecnológico! 

 

13) Como vê a adaptação do marketing de livros a plataformas digitais? 

Vejo com óptimos olhos! Já se falava disso há uns anos, e será essa a tendência 

principal no futuro. 

 

14) Que meios digitais utiliza na divulgação dos seus livros? 

Websites direccionados para o efeito e, também, fóruns de discussão de ideias. 

 

 

 

 

 

 



        Seminário de Investigação - Marketing e Comunicação de Livros 

 

56 
Seminário – 3º ano Ciências da Comunicação 

Steffany Casanova 

b. Entrevista realizada no dia 24 de Abril de 2011 a Nuno Castelo - Músico e 

autor de três livros editados através do website Lulu.com 

 

1) O que o levou a recorrer ao sistema de auto-publicação (print-on-

demand)? 

Poder assumir todo o processo de criação e edição, sem prazos ou outras condições. 

Print-on-demand é também uma boa desculpa para projectos, que de outra forma, talvez não 

se concretizassem.  

 

2) Como é feito o processo de POD? 

É um processo simples. Mas o POD apenas possibilita a edição, divulgação e 

distribuição de um projecto. Toda a criação, literária ou musical, é feita pelo autor. Depois de 

concluído o projecto o POD dá a possibilidade ao autor de editar a sua obra como desejar. 

 

3) Quais as vantagens e desvantagens do POD em relação a editoras 

tradicionais? 

As vantagens são todas. As desvantagens são: Não ter uma equipa a revisar, divulgar, 

promover, distribuir, etc. 

 

4) Alguma vez contactou editoras tradicionais? 

Não. 

 

5) Como é feito o marketing das suas obras? Quem trata, que técnicas de 

comunicação são utilizadas, através de que meios e ferramentas? 

Sou eu que trato de todo o processo. Uma vez que sou autor de um livro de técnicas de 

comunicação, aplico o que escrevi, através de email. 

 

6) Qual a relevância que atribui a essas técnicas de Marketing no sucesso 

dos livros? 

Toda! 

 

7) O que considera serem os factores condicionantes do sucesso de um 

livro? 

Também gostava de saber responder a essa pergunta. 

 

8) Qual a sua visão do mercado editorial português? 

Na minha opinião é um mercado que vive muito das modas literárias. Ora são códigos 

secretos, conspirações, vampiros, etc. O investimento das editoras não deveria ser exclusivo 
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ao lucro. Torna-se comum um livro mal escrito ou sem conteúdo de qualidade, só porque é 

sobre determinado tema. 

 

9) Como é que a nova era digital se encaixa neste mercado? 

Muito bem. Principalmente porque possibilita mais opções de pesquisa e de acesso 

para o leitor. 

 

10) Serão as publicações online ameaças à edição tradicional? 

Não. De maneira nenhuma. A publicação online é apenas mais um meio de divulgação 

e de acesso, que complementa a publicação tradicional. 

 

11) Como vê a adaptação do marketing de livros a plataformas digitais? 

Vejo essa adaptação com boas expectativas. 

 

12) Que meios digitais utiliza na divulgação dos seus livros? 

O e-mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Seminário de Investigação - Marketing e Comunicação de Livros 

 

58 
Seminário – 3º ano Ciências da Comunicação 

Steffany Casanova 

c. Entrevista realizada no dia 2 de Abril de 2011 a Beatriz Manteigas - autora de 

dois livros juvenis publicados através da Papiro Editora: “O Auto da Barca do Inferno” e 

“Jantar com os Grandes Mestres”. 

 

1) Como foi feito o processo de escolha de editora?  

Primeiro recebi um e-mail geral, uma vez que a minha mãe trabalhava em bibliotecas 

escolares, que dizia a jovens autores, que estivessem interessados, para lhes mandarem os 

seus trabalhos. 

2) Quando recebeu esse e-mail já tinha os livros terminados? 

Sim. 

3) E o e-mail recebido era já proveniente da Papiro Editora? 

Sim, da organização da Papiro. 

4) E após enviar os trabalhos, o que se seguiu? 

Disseram-me para lhes mostrar os trabalhos em papel, e depois de os verem disseram 

que os editavam. 

5) Como foi conseguido o acordo com a editora? 

Já estava tudo num contrato, eu ou aceitava ou não aceitava. A editora tratava da 

edição da imagem do livro e os preços já estavam estipulados. Já tinham tudo programado até 

os números de exemplares para cada um dos meus livros. 

6) Quais considera serem os factores condicionantes do sucesso de um 

livro? 

Uma boa distribuição e uma apresentação pomposa. 

7) Qual a sua visão do mercado editorial português? 

Acho que deviam traduzir mais livros estrangeiros e apoiar mais os jovens escritores. 

8) Quais considera serem as vantagens e desvantagens da edição 

tradicional em relação ao método online (POD)? 

Acho que é melhor que o online. Acho que com esse (o online) não deve ser acessível 

para todos terem conhecimento de um livro. Acho que uma pessoa que está à procura de um 

livro não vai propriamente á Net. Mas acho que isso é agora, não significa que vá ser sempre 

assim, a situação há-de evoluir... não sei. 
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Por outro lado o online facilita no que toca às pessoas puderem ter contacto com um 

livro no conforto das suas casas. 

Mas acho que é indiferente, acho que eu, se quiser, posso acabar por fazer online 

também, quando o meu contracto expirar. 

9) Então tem um contracto exclusivo com a Papiro Editora? 

Sim, não sei de quantos anos exactamente, mas sim. 

10) Não planeia então fazer mais obras para a Papiro Editora? 

Para eles talvez não, porque não correu assim tão bem. 

11) Porquê? 

Porque a distribuição não foi feita como devia ser. Distribuíram para todas as 

“Bulhosas” e “Bertrands” como estava no contracto, só que distribuíram apenas dois 

exemplares para cada uma no país, e com dois exemplares em cada uma não dá para fazer 

uma montra nem para pôr em exposição. Então, apesar de estar bem distribuída, não pode ser 

apresentado de maneira a que as pessoas vão, de facto, ver. 

12) Considera então o destaque nas livrarias importante? 

Acho que é o mais importante. 

13) Como é feito o marketing dos seus livros? 

Nós na altura fizemos uma apresentação dos livros, usamos posters, etc., foi bem 

anunciado no concelho de cascais até saiu no guia do concelho. Mas após isso não houve 

mais nada. 

14) Não houve qualquer comunicação online? 

Penso que sim, mas tudo ligado à Câmara e à Editora. Nos sites de ambos, portanto. 

15) E quem tratou do marketing foi a Editora? 

Sim. 

16) Qual considera ter sido a relevância dessas técnicas no sucesso dos 

seus livros? 

Teve pouca relevância. A maior parte das pessoas que foram à apresentação foram 

pessoas que eu contactei, pessoas que são minhas conhecidas ou pessoas conhecidas da 

editora e outros autores da Editora. 



        Seminário de Investigação - Marketing e Comunicação de Livros 

 

60 
Seminário – 3º ano Ciências da Comunicação 

Steffany Casanova 

17) Quanto do sucesso geral dos seus livros atribuí à Editora? 

1%, o mínimo possível. Pouco vendi que não fosse a conhecidos ou a pessoas que 

alguém que me conheça não tivesse sugerido ou informado. Penso que isso tem a ver com a 

publicação ter sido muito pequena que influência logo a distribuição, o fazer das montras, etc. 

Mas acho que a editora não se portou bem. 

18) Os seus livros ainda apareceram nos comentários semanais de Marcelo 

Rebelo de Sousa no Jornal Nacional da TVI, não é verdade? 

Sim, mas foi através de uma pessoa conhecida que os mandou e depois ele aceitou. 

Claro que foi simpático da parte dele mostrá-los mas partiu da iniciativa de alguém que é meu 

conhecido. 

19) Como é que a era digital se encaixa neste mercado editorial? 

Eu acho que é sempre bom, seja qual for o método, publicar coisas novas. Mas, no 

meu caso, irei sempre preferir o papel. 

Mas se esta era digital é uma maneira das pessoas terem conhecimento de mais obras 

então será sempre bom. 

20) A Beatriz utiliza meios digitais para divulgar os seus livros? 

Não. Já não os divulgo. Não tenho tratado muito disso, mas tenho de ir à Editora, que 

entretanto mudou de chefia, e dedicar-me a isso. Depois logo se vê como corre. 

21) Alguma vez considerou o Print-on-demand? 

Não, porque desde que tenho informação disso, através de amigos, não tenho tido 

nada que quisesse publicar. Mas é possível. Mas, de qualquer maneira, irei sempre preferir o 

método tradicional, a menos que continue a ter sempre problemas e aí então passaria ao POD. 
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d) Entrevista realizada a 24 de Maio de 2011 à Professora Doutora Paula Espírito 

Santo. 

1) Qual a editora com quem trabalha? 

Eu trabalho com várias. Por fora do Instituto só trabalho com a Sílabo, aqui no Instituto 

são as que eles nos mandam. Cada um dos livros teve sempre uma diferente. Houve uma que 

era distribuidora mas que também era editora, a Dislivro, que estava relacionada com a 

Europa-América. É um nome mais “pomposo” para o mercado académico, já que a Europa-

América está mais relacionada com os livros de bolso e às vezes com traduções um bocado 

rápidas e não muito fiéis. As outras não me recordo muito bem, essas são as que tenho mais 

presentes. Há também uma que é a Europan. Enfim, são nomes que não são muito 

conhecidos. 

2) Como foi feito o processo de escolha de editora?  

Quando fui eu, quando quem fez a proposta fui eu, eu fiz uma proposta à Editora e a 

Editora aceitou, isto fora do Instituto. Quando é pelo Instituto nem discutimos nada. Isto tem a 

ver com o funcionalismo público, é um concurso. A editora pega em três propostas e aquela 

que se apresentar como a melhor, e mais barata, normalmente é por ser a mais barata que a 

escolhem. 

3) Como foi conseguido o acordo entre autor e editora? 

Nós trabalhamos a um nível de editoras em que quem assina o nome de edição é o 

ISCSP. Mas a verdade é que o ISCSP funciona mais até como distribuidora do que 

propriamente como uma editora, porque quem produz a gráfica é que é a principal responsável 

pela edição dos livros.  

No caso da Sílabo, foi aposta. Normalmente envia-se uma proposta, um texto, e a 

editora gosta ou não gosta, e ali foi o que aconteceu. Eu sabia que eles publicavam para a área 

de livros de ciências sociais, sabia que tinham publicações nessas áreas como ciência política 

e SPSS. Pensei “já que tem a ver com a área, deixa-me tentar!”.  Sempre que se trata de 

funcionalismo público tem de ser por concurso.  

Depois eles dizem “nós fazemos o livro, vai custar “tanto” e oferecemos a capa e o 

CD”, se tiver um CD, e basicamente é isso.  

4) E nesse caso o autor ou aceita ou recusa simplesmente? 

Não, não. Nem interferimos. Não interferimos com absolutamente nada.  
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5) E quando foi com a Sílabo, tomou parte da decisão no estabelecer do 

acordo? 

Sim, mas não sei se tem ideia, nós não podemos receber vencimentos fora da 

Instituição, só em casos excepcionais. Então tive de dizer à editora que sim mas que – e eles 

até ficaram admirados – não podia receber dinheiro pelos livros. Normalmente quando se 

assina um contrato o autor quer ganhar alguma coisa, mas neste caso eu disse antes para me 

oferecer alguns livros, e, portanto, foi essa a troca. Ou seja, institucionalmente não ganhamos, 

e, no meu caso, fora também não. 

6) O que considera serem os factores condicionantes do sucesso de um 

livro? 

Antes de mais, o primeiro grande motivo do sucesso, é a área. Isso condiciona 

fortemente. Há dois grupos completamente distantes. Um livro técnico científico normalmente 

não tem um escoamento muito intenso, demora muito tempo. As editoras normalmente quando 

investem, como no caso da Sílabo, têm de ter algumas garantias que os livros vão ser 

vendidos.  

Em segundo lugar, a notoriedade do autor, se já está no mercado há algum tempo. 

Em terceiro, a pertinência do tema, a área do assunto. Eu até costumava dizer aos 

meus alunos, a brincar, quem nos dera a nós vender tanto como o “Eu, Carolina”. O “Eu, 

Carolina”, mal saiu, no espaço de um mês já ia na segunda edição. E eram edições que não 

eram apenas mil exemplares, eram um cinco mil! Mas aquilo esgotou de um modo! Foi uma 

pena as pessoas estarem dispostas a estes livros, que são caros, com outros que só chegam 

aos 10 euros ou 12 euros, no máximo chegam aos vinte.  

Outro tema que vende muito é o desporto. Livros sobre desporto, sobre a história de 

um clube, vendem-se muito bem.  

Já literatura é preciso ver a notoriedade do autor, ter alguma tradição já, às vezes ter 

ganho um prémio poderá ajudar. 

Mas as fórmulas não andam muito longe disto. Antes de mais, para apostar numa área 

destas, terá de se ter bem noção de quem serão os públicos-alvo, neste caso as faculdades. Já 

na literatura talvez haja uma maior indefinição, não sabemos bem quem é que vai comprar. É 

como o caso do Harry Potter, em que penso que a autora escreveu o primeiro livro em 

Portugal, e até o andou a propor a editoras portuguesas e nenhuma quis! E em Inglaterra 

também nenhuma quis! Por acaso houve uma que decidiu apostar mas ainda com pouco 

empenho. E acho que vendeu um pouco “boca-a-orelha”, começou a funcionar como um 

fenómeno, e não são muitos que têm esse tipo de projecção. É interessante como o livro 
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acabou por se projectar por mérito próprio. Começou a ser recomendado a escolas inglesas, 

professores começaram a gostar e viram que valia a pena por questões demagógicas e o livro 

começou a espalhar-se.  

Às vezes não há uma só solução, há casos e casos. Às vezes os próprios editores 

acham que têm olho para encontrar o livro certo, mas aqui, no Harry Potter, não tiveram, de 

facto, esse olho. 

7) Qual a sua visão do mercado editorial português? 

Confesso que não estou muito por dentro. Os contactos que tenho são os dos meus 

livros, nenhum de nós está muito por dentro, temos é contactos parcelares com as várias 

editoras com quem trabalhamos. Mas eu acho que até, na opinião que tenho em relação á 

receptividade, não posso dizer que se fecharam portas. A impressão que eu tenho é que, pelo 

menos do lado das editoras, continua a ser um negócio no qual vale a pena apostar. Há 

sempre uma certa rotatividade, alguns livros dão certo, outros não. É como as Universidades. 

Às vezes aposta-se bastante num novo mestrado que vai sair num ano, e acaba-se por não ter 

tanta receptividade como se estava à espera.  

8) Quais considera serem as vantagens e desvantagens da edição 

tradicional? 

Eu acho agora, a maior parte das editoras começa a apostar nesses dois mercados. O 

mercado online não apresenta grandes custos, ou pelo menos um investimento mais reduzido 

e provavelmente tem melhor saída e enquadramento face às pessoas que o próprio mercado 

tradicional. Se calhar os próprios jovens, quando estão a fazer um trabalho de investigação, 

podem melhor aceder a um livro online e gerir essa informação como se fosse retirada de um 

site. E acaba por ocupar menos espaço, em termos físicos a edição online é muito mais 

prática.  

9) Como é feito o marketing das suas obras? 

Sou eu própria. Penso que a Sílabo também terá alguns modelos tradicionais de 

divulgação, mas no caso dos meus livros académicos normalmente sou eu que faço todos os 

contactos. Faço contactos com associações de ciência política, de sociologia, faço o meu 

próprio press releases, sou a minha própria secretária. Faço também o texto da ocorrência do 

lançamento de um livro. Depois também tenho uma lista de títulos de jornal. Na rádio ainda fui 

ao ”escolhidos a dedo”, mas confesso que foi a única experiência em termos de divulgação de 

livros, na rádio. De resto é na imprensa e canais de televisão em que normalmente convidam 

sempre para ir fazer alguma coisa, uma revista de imprensa ou até mesmo um pequeno 

excerto de entrevista no noticiário e é praticamente isso. Tenho os e-mails também, mas 
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acabei por ser um pouco generosa demais. Sempre que enviava um e-mail dizia que enviava o 

livro para jornalistas lerem, mas depois comecei a perceber que as notícias que saiam eram um 

desenvolvimento do press releases, ou seja, que eles não tinham lido rigorosamente nada! 

10) Qual a relevância que atribui a essas técnicas de Marketing no sucesso 

dos seus livros? 

Se não fizesse esse tipo de projecção, que sinto que pode ser útil para muitos colegas, 

ninguém sabia. Faço para permitir que outros também conheçam, porque se não fizermos isto 

não sabemos. Ou vemos na biblioteca, ou fazemos pesquisa como na Amazon, ou 

simplesmente não sabemos. Assim é mais prático e até mais simpático enviar e-mails e tudo o 

resto a divulgar. 

11) Como é que a nova era digital se encaixa neste mercado? 

No caso do mercado digital, eu acho que é mais uma ferramenta com um nicho de 

mercado muito aberto a esse tipo de plataforma. Às vezes até pensamos “se isto era tão 

evidente, porque não o fizeram antes?”. É uma plataforma que considero muito importante, tão 

importante como a discográfica e todas as outras que podem utilizar esta plataforma digital. 

12) Alguma vez considerou optar pela publicação online – print-on-demand 

(POD)? 

Confesso que não conhecia. Talvez em determinado tipo de mercado possa funcionar, 

mas acho que no nosso caso só mesmo em desespero de causa, acabamos por querer 

trabalhar com coisas um bocado mais “sólidas”. 
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e) Entrevista realizada a 16 de Maio de 2011 a Alexandre Lemos – Country Manager 

da Bubok.pt em Portugal.   

1) O que diferencia a Bubok.pt das restantes editoras portuguesas? 

A Bubok.pt é uma editora que publica todos os livros. O nosso trabalho é realizar 

sonhos, o sonho de publicar, de ser lido por um familiar ou por um desconhecido. Por vezes 

isto corresponde ao início de uma carreira, para outros pode ser um projecto paralelo, ou até as 

memórias que se querem guardar entre as capas de um livro. 

2) Como é feito o processo de escolha entre editora e autor? 

 Quais os intervenientes nesse processo? – Quem escolhe? Com base em que 

critérios? 

Somos uma editora de auto-publicação, a escolha é do autor, a nós cabe-nos 

desenvolver ferramentas para que ele possa publicar tudo e de preferência que não tenha 

gastos com isso. Pode pensar em nós como um youtube para livros. 

3) Qual o processo de edição e publicação na Bubok.pt? 

A melhor forma de perceber como funciona a publicação com a Bubok.pt é 

experimentar. Só precisa de uns minutos para percorrer os 5 passos que permitem transformar 

um documento word ou pdf num livro de forma gratuita.  

4) Como é feita a fixação do preço do livro? 

O preço do livro é fixado pelo autor. Consoante as características que ele escolheu, há 

um custo de impressão para os livros em papel. A este valor o autor pode acrescentar uma 

margem de lucro. 80% deste lucro é para o autor e a Bubok.pt fica apenas com 20% dos 

lucros. Os formatos digitais pode ser oferecidos gratuitamente.  

5) Apenas publicações impressas ou existe a possibilidade de download 

dos livros? 

Os livros publicados na Bubok.pt podem chegar ao autor na forma de eBook ou livro 

impresso. 

6) Quais considera serem as vantagens e desvantagens do Print-On-

Demand? 

O Print-On-Demand é uma forma de reduzir os stocks de livros que nós aplicamos para 

permitir ao autor publicar gratuitamente. De reduzir o desperdício. Assim podemos permitir a 
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toda a gente que publique tudo sem o enorme impacto ecológico e económico que uma opção 

destas teria com as formas anteriores de impressão. 

7) E da edição tradicional? 

Não tenho a certeza de perceber o significado da expressão “edição tradicional”. Se for 

uma referência às editoras que construíram uma relação de confiança com autores e leitores 

ao longo do tempo então parece-me um modelo eterno. 

8) É o POD uma ameaça à edição tradicional? 

Como disse, se “edição tradicional” quer dizer confiança então não há o que ameace 

isto, seriamente. Muito menos uma forma de impressão mais sustentável que pode ser usada 

por todos. 

9) Como é feito o marketing dos livros da Bubok.pt? 

Usamos preferencialmente os meios online pela sua reconhecida eficácia no presente 

e pelo baixo custo. 

10) Que papel tem o autor nas decisões de marketing? 

Todas, sendo auto-publicação só podia ser assim. 

11) Quem trata, que técnicas de comunicação são utilizadas, através de que 

meios e ferramentas? 

Novamente o essencial é a vontade do autor, o que quer fazer ele mesmo, que 

visibilidade quer dar ao seu livro, se quer promove-lo em pequenos eventos como 

lançamentos, se quer envolver mais ou menos a Bubok.pt neste processo, etc. 

12) Qual a presença nos media e força noticiosa? 

Dizemos muitas vezes: os jornalistas gostam da Bubok. Se observar o nosso 

investimento em comunicação e a presença nos media perceberá isso mesmo. Os jornalistas 

tendem a entusiasmar-se com a Bubok, com a história que tem e com as muitas histórias que 

transporta nos seus livros.  

13) Qual a relevância que atribui a essas técnicas de Marketing no sucesso 

dos livros? 

Um livro não se vende só pela capa, mas, também se vendem muitos livros pela capa. 

Por outras palavras é importante ajudar o leitor a encontrar o livro que quer ler. E, quando se é 
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um autor independente torna-se fundamental apostar numa comunicação cuidada, 

personalizada e em alguns casos: pessoal. 

14) O que considera serem os factores condicionantes do sucesso de um 

livro? 

Depende de que livro estamos a falar. Não há “o livro” como conceito unívoco que 

descreve todas as coisas já distribuídas como objecto livro. O que serve ao José Rodrigues 

dos Santos não serve ao António Damásio ou o que lhes serve aos dois não me servirá a mim 

para lançar um livro de poemas da minha autoria porque ninguém me conhece. 

15) Qual a sua visão do mercado editorial português? 

Refém da sua dimensão e isso é uma grande dificuldade mas também herdeiro de um 

património literário deslumbrante. 

16) Quais as expectativas para o futuro do livro? E quais as expectativas para 

o futuro do marketing de livros? 

A estas duas perguntas teria de responder num livro. Talvez um dia o faça. Primeiro 

tenho de apurar os meus dotes para prever o futuro - sorriso. Se quiser que lhe responda de 

uma forma simples, posso dizer que acho que estamos perante uma transformação cuja 

profundidade ninguém pode prever e arrisco pensar que o essencial dessa transformação não 

é apenas relativa aos formatos nem ao número absoluto de leitores. 

17) Serão as publicações online ameaças à edição tradicional? 

Não. São diferentes ferramentas de trabalho para os editores. Os bons usam-nas todas 

em favor dos autores e eleitores como sempre fizeram.  

18) Como vê a adaptação do marketing de livros a plataformas digitais? 

Não é uma questão específica dos livros essa. O que mudou foi a comunicação. E, não 

apenas no marketing. Veja a imprensa como mudou. Estas transformações requerem novas 

abordagens transversais a todos os que trabalham numa empresa que tem necessidade de 

promover os seus produtos e serviços. Já não é um assunto de um departamento  ou de uma 

empresa contratada para isso.  

19) Que meios digitais utiliza na divulgação dos seus livros? 

Todos os meios digitais são igualmente bons e maus. O que importa é fazer contas ao 

tempo que me ocupa a promoção para não deixar que seja inferior às minhas necessidades 

mais realistas mas que de maneira nenhuma me roube o tempo que preciso para escrever. 
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4) Grelha de análise – Observação de livrarias 

Livraria Bertrand - 

Cascaishopping 

Semana de 16 a 22 de Maio 

O que há na montra Existem duas montras: 

 A primeira tem presente onze livros diferentes, todos eles “Novidades”, com a 

informação da promoção de 10% em vigor na altura da observação. Cada livro 

tem a sua presença garantida com cerca de cinco exemplares na montra; 

A segunda montra é uma montra focada em livros infantis. Aqui, são 14 os livros 

expostos, acompanhados todos eles pela mesma promoção de 10% que os da 

primeira montra. 

O que há nas “ilhas” As “ilhas” desta livraria dividem-se em: 

Pequenos expositores de livros de bolso; 

Sofás de leitura com livros mais pesados, da temática da saúde, em seu redor; 

As habituais ilhas, em que são expostos os livros que já são de uma certa maneira 

conhecidos ao público uma vez que se tratam de autores reconhecidos ou em ascensão. 

Por exemplo: Livros de Ken Follet. 

Outras “ilhas” são constituídas consoante o tema, como os livros infantis ou os livros de 

ajuda escolar. 

 

O que se encontra no balcão No balcão encontram-se pequenos livros de bolso, o catálogo Bertrand, e um pequeno 

ecrã de promoção dos livros em loja. 
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Livros com capa para cima Em toda a loja verifica-se que os livros com capa para cima são livros que, consoante o 

seu tema, predominam pela notoriedade do autor, ou apelo do seu título e capa. Ou seja, 

são livros reconhecidos, ou dotados de uma imagem que prende o olhar do consumidor. 

Materiais de comunicação Na loja são visíveis diferentes placards e posters de promoção de livros, como é o caso 

da Saga de autoria de Filipe Faria à qual existiam placards de publicidade na parede da 

livraria. 

Uso de Tecnologias São usados ecrãs de pequenas e grandes dimensões no interior e na montra da loja, para 

promover os livros e a própria livraria. A Bertrand Livreiros possui, ainda, um website 

oficial, tal como presença em redes sociais como o Facebook. 

Principais Editoras São várias as editoras presentes na livraria analisada. Contudo, as que mais se 

destacaram foram: a Porto Editora; a Bertrand Editora; as Edições Asa; e a Gailivro. 
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Livraria Galileu - Cascais Semana de 16 a 22 de Maio 

O que há na montra Exposição em torno do tema “Touradas”, com livros novos e antigos desta temática, 

juntamente com figuras ilustrativas. É uma montra escura, pouco apelativa e igualmente 

pouco organizada. 

 

O que há nas “ilhas” Livros antigos em promoção. São, na sua maioria, livros do género “Romance”, de língua 

estrangeira – maioritariamente o francês – e vendidos a preços bastante reduzidos. 

O que se encontra no balcão Não existe qualquer tipo de material no balcão. 

Livros com capa para cima Nesta livraria são todos os livros com capa para cima. Ou seja, todos os livros estão 

expostos de igual maneira sem grande preocupação em destacar novos livros ou 

determinados autores. 

Materiais de comunicação Os únicos materiais de comunicação presentes em loja cingem-se a comunicações da 

própria loja aos seus consumidores, pedindo, por exemplo, a manutenção organizada dos 

livros. 

Uso de Tecnologias Não são utilizadas tecnologias em loja. Contudo, a livraria detém um website oficial. 

Principais Editoras Não existe preocupação com Editoras, sendo que a dona da livraria facultou a informação 

de apenas existir interesse em livros e não em editoras. 
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5)     Inquérito aos consumidores 

Questionário nº  

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

Universidade Técnica de Lisboa 

3º ano Ciências da Comunicação 

               Unidade Curricular: Seminário/Estágio 

Este inquérito é realizado no âmbito do projecto “Marketing de Livros” da disciplina 

Seminário/Estágio do 3º ano da Licenciatura de Ciências da Comunicação do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Politicas da Universidade Técnica de Lisboa.   

 

1. Com que frequência compra livros? 

[  ] Nunca 

[  ] Entre 1 a 5 vezes por ano 

[  ] Mais de 5 vezes por ano 

 

2. Onde costuma comprar? 

[  ] Na livraria mais perto de casa 

[  ] Em livrarias localizadas em centros comerciais 

[   ] Numa pequena livraria/de bairro 

[   ] Online 

 

3. Já comprou livros online? 

[  ] Sim 

[  ] Não 
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4. Em que plataforma online comprou? 

[  ] Amazon 

[  ] Barnes&Noble 

[  ] Fnac 

[  ] Lulu.com 

[  ] Bubok 

[  ] Wook 

[  ] Outro. Qual? ________________ 

 

5. Porque motivo(s ) compra livros? 

[  ] Prazer 

[  ] Necessidade profissional 

[  ] Necessidade académica 

[  ] Para oferecer 

[  ] Outro. Qual? _________________ 

 

6. Geralmente, o que influencia a sua compra? (Escolher até 3 hipóteses) 

[  ] Publicidade a um livro 

[  ] Recomendações de amigos 

[  ] Admiração pelo autor 

[  ] Críticas ao livro 

[  ] Interesse pelo tema 

[  ] Destaque na livraria 

[  ] Outro. Qual? __________________ 

 

7. Geralmente, como é que toma conhecimento dos livros que lhe interessam? (Escolher 

até 3 hipóteses) 

[  ] Através de amigos 

[  ] Através de publicidade 

[  ] Através de newsletters 

[  ] Através da Internet 

[  ] Através dos media 

[  ] Através de destaques nas livrarias 
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[  ] Outro. Qual? ___________________ 

 

8. Prefere comprar livros de: 

[  ] Autores portugueses 

[  ] Autores estrangeiros 

[  ] É indiferente 

 

9. Considera que em Portugal a publicidade a livros é: 

[  ] Escassa 

[  ] Suficiente 

[  ] Abundante 

[  ] NS 

 

10. Quais são os primeiros 3 livros que lhe “vêm à cabeça” ?  

_______________________ 

_______________________ 

________________________ 

 

11. Que Editoras portuguesas conhece? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

12. Tem preferência por: 

[  ] Livros Impressos 

[  ] E-books 

[  ] É indiferente 

 

13. Acredita que no futuro: 

[  ] Os livros impressos vão acabar 
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[  ] Não vão surgir grandes mudanças para a indústria do livro impresso 

[  ] Livros impressos e E-books vão coexistir em igualdade 

[  ] Não sabe 

 

Caracterização 

 

14. Sexo :  

[   ] Feminino 

[   ] Masculino 

 

15. Idade : 

[   ] Entre 18 e 25 anos 

[   ] Entre 26 e 40 anos 

[   ] Entre 41 e 60 anos 

[   ] Mais de 60 anos 

 

16. Habilitações Literárias 

[   ] Nenhuma 

[   ] Ensino Primário  

[   ] Ensino Básico 

[   ] Ensino Secundário 

[   ] Ensino Superior 

[   ] Curso Profissional 

 

17. Ocupação  

[   ] Desempregado(a) 

[   ] Trabalhador(a) 

[   ] Estudante 

[   ] Trabalhador-Estudante 

[   ] Sem actividade profissional (doméstica, outra) 

[   ] Reformado(a) 

[   ] Outro 
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6) Resultados dos Inquéritos 

N.º de respostas contabilizadas – 156 

1) Com  que frequência compra livros? 

 

2) Onde costuma comprar? 
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3) Já comprou livros online? 

 

4) Se sim, em que plataforma online comprou? 

 

5) Porque motivo(s) compra livros? (até duas opções) 
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6) Geralmente, o que influencia a sua compra de livros? (até três opções) 

 

7) Prefere comprar livros de: 

 

8) Considera que em Portugal a publicidade a livros é: 
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9) Indique os primeiros três livros que lhe vêm à memória: 

N.º Livro Autor(es) Editora Género(s) Quantidade 
de vezes 
que foi 
mencionad
o 

1 Uma 
Aventura em 
Évora 

Ana Maria 
Magalhães; 
Isabel 
Alçada; 
Arlindo 
Fagundes 

Editora 
Caminho 

Juvenil 1 

2 Uma 
Aventura em 
Belmonte 

Ana Maria 
Magalhães; 
Isabel 
Alçada; 
Arlindo 
Fagundes 

Editora 
Caminho 

Juvenil 1 

3 Uma 
Aventura no 
Castelo dos 
Ventos 

Ana Maria 
Magalhães; 
Isabel 
Alçada; 
Arlindo 
Fagundes 

Editora 
Caminho 

Juvenil 1 

4 Orgulho e 
Preconceito 

Jane Austen Publicações 
Europa-
América 

Clássico 2 

5 Persuasão Jane Austen Publicações 
Europa-
América 

Clássico 1 

6 Alto dos 
Vendavais 

Emily Brönte Dom Quixote Clássico 1 

7 Futebol - 
Organização 
Dinâmica do 
Jogo 

Jorge 
Castelo 

Edições 
Universitária
s Lusófonas 

Académico 1 

8 O Código da 
Vinci 

Dan Brown Bertrand 
Editora 

Policial 6 

9 Anjos e 
Demónios 

Dan Brown Bertrand 
Editora 

Policial 7 

10 O Diário do 
meu Pipi 

Vários Oficina do 
Livro 

Humor 1 

11 The Big 
Short 

Michael 
Lewis 

Pinguin 
Books 

Não-Ficção 1 

12 Cem anos 
de solidão 

Gabriel 
Garcia 
Marquez 

Dom Quixote Ficção 5 

13 Crónicas de 
Allaryia - 
Oblívio 

Filipe Faria Editorial 
Presença 

Fantástico 2 

14 Microelectro
nic Circuits 

Adel Sedra Oxford Académico 1 

15 Símbolo 
Perdido 

Dan Brown Bertrand 
Editora 

Policial 1 



        Seminário de Investigação - Marketing e Comunicação de Livros 

 

79 
Seminário – 3º ano Ciências da Comunicação 

Steffany Casanova 

16 Ensaio 
sobre a 
Cegueira 

José 
Saramago 

Editorial 
Caminho 

Romance 6 

17 Os Maias Eça de 
Queiroz 

Bertrand 
Editora 

Romance 15 

18 Equador Miguel 
Sousa 
Tavares 

Oficina do 
Livro 

Romance 14 

19 A Fórmula 
de Deus 

José 
Rodrigues 
dos Santos 

Gradiva Ficção;Romance 2 

20 O Homem 
de Lisboa 

Thomas 
Gifford 

Círculo de 
Leitores 

Romance 1 

21 Memorial do 
Convento 

José 
Saramago 

Editorial 
Caminho 

Romance 6 

22 Alma de 
Pássaro 

Margarida 
Rebelo Pinto 

Oficina do 
Livro 

Romance 1 

23 Queimada 
Viva 

Souad Edições Asa Memórias; Romance 1 

24 Vendidas Zana 
Muhsen 

Edições Asa Memórias 1 

25 Princípios 
de 
Intervenção 
e 
Tratamento 
do Sitema 
Neuro-
Músculo-
Esquelético 

Nicola J. 
Petty 

Lusociências Académico 1 

26 Atlas da 
Anatomia 
Humana 

Frank H. 
Netter 

Elsevier Académico 1 

27 Avaliação 
Músculo-
Esquelética 

David Magee Manole Académico 1 

28 Diário da 
Nossa 
Paixão 

Nicholas 
Sparks 

Editorial 
Presença 

Romance 4 

29 Dezanove 
Minutos 

Jodi Picoult Civilização 
Editora 

Romance 1 

30 Just as long 
as we're 
together 

Judy Blume Orchad 
Books 

Romance 1 

31 O 
Principezinh
o 

Antoine de 
Saint-
Exupéry 

Editorial 
Presença 

Juvenil 8 

32 A Pele da 
Cultura 

Derriche De 
Kerchkove 

Relógio 
d'Água 

Académico; Ciências da 
Comunicação 

1 

33 A nova 
inteligência 

Daniel H. 
Pink 

Academia do 
Livro 

Gestão; Académico 1 

34 A Saga de 
um 
Pensador 

Augusto 
Cury 

Bertrand 
Editora 

Romance 1 

35 O Vencedor 
de Sonhos 

Augusto 
Cury 

Livros D'Hoje Romance 1 
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36 O Cirurgião Tess 
Geritsen 

Bertrand 
Editora 

Romance 1 

37 A Vida Num 
Sopro 

José 
Rodrigues 
dos Santos 

Gradiva Romance 3 

38 As 
Intermitância
s da Morte 

José 
Saramago 

Editorial 
Caminho 

Romance 2 

39 Terapêutica 
Medicament
osa e as 
suas Bases 
Farmacológi
cas 

Vários Porto Editora Medicina; Académico 1 

40 A Casa do 
Destino 

Susana 
Prieto, Lea 
Vélez 

Casa das 
Letras 

Romance 1 

41 Harry Potter 
(Saga) 

J. K. Rowling Editorial 
Presença 

Juvenil 9 

42 Marley e Eu John Grogan Casa das 
Letras 

Memórias 3 

43 Anatomia 
dos Animais 
Domésticos 

Horst Erik 
Konig 

Artmed Académico 1 

44 Só António 
Nobre 

Dom Quixote Romance 1 

45 Publicitor Vários Dom Quixote Académico 1 

46 As velas 
ardem até 
ao fim 

Sándor 
Márai 

Dom Quixote Romance 1 

47 O Diário de 
Anne Frank 

Anne Frank Livros do 
Brasil 

Juvenil 1 

48 O Elefante 
Cor-de-Rosa 

Luísa 
Dacosta 

Edições Asa Infantil 1 

49 Porque sim Daniel 
Sampaio 

Editorial 
Caminho 

Educação 1 

50 Ismael Daniel Quinn Diversos 
Universos 
N3 

Romance Filosófico 1 

51 Into the Wild Jon 
Krakauer 

Pan Books Memórias   

52 O Rei Vai 
Nu 

Jack Herer Via Óptima Infantil 1 

53 Pilares da 
Terra 

Ken Follet Editorial 
Presença 

Ficção; Romance 1 

54 Chocolate Joanne 
Harris 

Edições Asa Romance 3 

55 O Oito Katherine 
Neville 

Porto Editora Ficção; Fantástico 2 

56 Juntos ao 
Luar 

Nicholas 
Sparks 

Editorial 
Presença 

Romance 8 

57 Vai onde te 
leva o 
coração 

Susanna 
Tamaro 

Editorial 
Presença 

Romance 2 

58 A Saga 
Crepúsculo - 

Stephenie 
Meyer 

Gailivro Fantástico 5 
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Crepúsculo 

59 Refúgio 
para a Vida 

Nicholas 
Sparks 

Editorial 
Presença 

Romance 1 

60 PS - I Love 
You 

Cecila Ahern Harper Romance 1 

61 Comer, 
Orar, Amar 

Elizabeth 
Gilbert 

Bertrand 
Editora 

Romance 6 

62 A Trança de 
Inês 

Rosa Lobato 
de Faria 

Dom Quixote Romance 1 

63 As 
Memórias 
de Adriano 

Marguerite 
Yourcenar 

Ulisseia Romance 1 

64 Misery Stephen 
King 

Hoder Fantasia; Horror 1 

65 Autobiograp
hy of a Yogi 

Paramahans
a 
Yogananda 

Deep Books Memórias 1 

66 Shantaram Gregory 
David 
Roberts 

Abacus Aventura, Romance 1 

67 A Lua de 
Joana 

Maria Teresa 
Maia 
Gonzalez 

Pi  Juvenil 11 

68 Filhos da 
Droga 

F. Christiane Livros do 
Brasil 

Juvenil 3 

69 Fúria Divina José 
Rodrigues 
dos Santos 

Gradiva Romance 3 

70 As Crónicas 
de Allaryia 
(Saga) 

Filipe Faria Editorial 
Presença 

Fantástico 1 

71 A um Deus 
desconhecid
o 

John 
Steinbeck 

Livros do 
Brasil 

Romance 1 

72 O 
Estrangeiro 

Albert 
Camus 

Livros do 
Brasil 

Romance 1 

73 O Retrato 
de Dorian 
Grey 

Oscar Wilde Dom Quixote Clássico 2 

74 A Filha da 
Floresta 

Juliet 
Marillier 

Bertrand 
Editora 

Fantástico 1 

75 As Palavras 
que Nunca 
te Direi 

Nicholas 
Sparks 

Editorial 
Presença 

Romance 7 

76 The 
Godfather 

Mário Puzo Arrow Policial 1 

77 1984 George 
Orwell 

Pinguin 
Books 

Clássico 1 

78 24 Hour 
Party 
People 

Tony Wilson Channel 4 
Books 

Romance 1 

79 A Bruxa de 
Oz 

Gregory 
McGuire 

Casa das 
Letras 

Ficção 1 

80 Gestão para 
Tótos 

Bob Nelson; 
Peter 
Economy 

Porto Editora Gestão; Académico 1 
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81 A Hora H Jan Carlzon Lua de Papel Memórias 1 

82 Jurassic 
Park 

Michael 
Chrishton 

Alfred A. 
Knopf 

Ficção Científica 1 

83 O Alquimista Paulo 
Coelho 

Bertrand 
Editora 

Aventura, Romance 4 

84 Maníacos 
de 
Qualidade 

Joana 
Amaral Dias 

Esfera dos 
Livros 

História;Política 1 

85 O Zahir Paulo 
Coelho 

Pergaminho Romance 3 

86 Como 
tornar-se 
doente 
mental 

José Luís 
Pio Abreu 

Dom Quixote Auto-Ajuda 1 

87 Virgens 
Suicidas 

Jeffrey 
Eugenides 

Dom Quixote Romance 1 

88 Lolita Vladimir 
Nabokov 

Teorema Romance 2 

89 A Ninfa 
Inconstante 

Guillermo 
Carrera 
Infante 

Bertrand 
Editora 

Romance 1 

90 Baunilha e 
Chocolate 

Sveva Casati 
Modignani 

Porto Editora Romance 2 

91 Insustentáve
l Leveza do 
Ser 

Milan 
Kundera 

Dom Quixote Romance 4 

92 As Vinhas 
da Ira 

John 
Steinbeck 

Livros do 
Brasil 

Romance 1 

93 O Clube de 
Combate 

Chuck 
Palahniuk 

Casa das 
Letras 

Romance 1 

94 Hamlet William 
Shakespeare 

Editorial 
Presença 

Clássico 1 

95 O dia em 
que te 
esqueci 

Margarida 
Rebelo Pinto 

Oficina do 
Livro 

Romance 2 

96 Liberte-se 
da prisão 
das 
emoções 

Augusto 
Cury 

Livros D'Hoje Espiritualidades 1 

97 As serviçais Kathryn 
Stockett 

Saída de 
Emergência 

Romance 1 

98 Harry Potter 
e o Cálice 
de Fogo 

J. K. Rowling Editorial 
Presença 

Juvenil 1 

99 Maktub Paulo 
Coelho 

Pergaminho Colectânea;Filosofia 1 

100 A Leste do 
Paraíso 

John 
Steinbeck 

Livros do 
Brasil 

Romance 1 

101 Pela 
Estrada 
Fora 

Jack 
Kerouac 

Relógio 
d'Água 

Ficção;Romance 1 

102 A Marca Tim Lahaye; 
Jerry B. 
Jenkins 

United Press Fantástico 1 

103 Harry Potter 
e a Pedra 

J. K. Rowling Editorial 
Presença 

Juvenil 2 
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Filosofal 

104 Harry Potter 
e os 
Talismães 
da Morte 

J. K. Rowling Editorial 
Presença 

Juvenil 2 

105 Crónicas de 
Allaryia - A 
Manopla de 
Karasthan 

Filipe Faria Editorial 
Presença 

Fantástico 1 

106 O Sétimo 
Selo 

José 
Rodrigues 
dos Santos 

Gradiva Ficção; Romance 2 

107 O Fogo Kathryn 
Stockett 

Porto Editora Terror;Policial 1 

108 A Grande 
Mentira 

António de 
Sousa Lara 

Hugin 
Editores 

Política 1 

109 Reconciliaçã
o 

Benazir 
Bhutto 

Casa das 
Letras 

Memórias 1 

110 Caim José 
Saramago 

Editorial 
Caminho 

Ficção 2 

111 Relações 
Económicas 
Internaciona
is 

Rodrigo Luz Campus Académico 1 

112 A Filha da 
Minha 
Melhor 
Amiga 

Dorothy 
Koomson 

Porto Editora Romance 2 

113 A Papisa 
Joana 

Donna 
Woolfolk 
Cross 

Editorial 
Presença 

Romance Histórico 1 

114 Anjo Branco José 
Rodrigues 
dos Santos 

Gradiva Romance 2 

115 A Casa dos 
Espíritos 

Isabel 
Allende 

INAPA Romance 2 

116 Homens há 
muitos 

Francisco 
Salgueiro 

Oficina do 
Livro 

Romance 1 

117 Não Olhes 
para Trás 

Amanda 
Quick 

Planeta 
Editora 

Romance 1 

118 A Saga 
Crepúsculo - 
Amanhecer 

Stephenie 
Meyer 

Gailivro Fantástico 1 

119 Gestão das 
Organizaçõe
s 

Sebastião 
Teixeira 

Verlag 
Dashofer 

Gestão; Académico 1 

120 Um 
Momento 
Inesquecivel 

Nicholas 
Sparks 

Editorial 
Presença 

Romance 2 

121 A Costa dos 
Murmúrios 

Lídia Jorge Dom Quixote Romance 1 

122 Os Filhos de 
Húrin 

J. R. R. 
Tolkien 

Europa 
América 

Fantástico 1 

123 Blink! Malcom 
Gladwell 

Dom Quixote Gestão 1 
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124 A Arte da 
Guerra 

Sun Tzu Europa 
América 

Gestão; Economia 1 

125 O Elogio da 
Loucura 

Erasmo de 
Roterdão 

Guimarães Clássico 1 

126 O Gato 
Malhado e 
Andorinha 
Sinhá 

Jorge 
Amado 

Dom Quixote Juvenil 1 

127 O 
Romantismo 
em Portugal 

José 
Augusto 
França 

Livros 
Horizonte 

Arquitectura; Académico 1 

128 A Filha da 
Fortuna 

Isabel 
Allende 

Difel Romance 1 

129 Uma Sonata 
de Amor 

Santa 
Montefiore 

Círculo de 
Leitores 

Romance 1 

130 Diário da 
Tua 
Ausência 

Margarida 
Rebelo Pinto 

Oficina do 
Livro 

Romance 4 

131 A Câmara 
Clara 

Roland 
Barthes 

Edições 70 Arte; Fotografia; 
Académico 

1 

132 B-Mercator Vários Dom Quixote Marketing; Académico 1 

133 Outliers Malcom 
Gladwell 

Dom Quixote Economia; Académico 1 

134 Inteligência 
Emocional 

Daniel 
Goleman 

Temas e 
Debates 

Psicologia; Académico 1 

135 Sorrisos de 
Bombaim 

Jaume 
Sanllorente 

Sextante Romance 1 

136 Sombra de 
Vento 

Carlos Ruiz 
Zafón 

Dom Quixote Ficção;Romance 2 

137 Marina Carlos Ruiz 
Zafón 

Planeta 
Editora 

Ficção;Romance 2 

138 A Mansão 
de Thurston 

Danielle 
Steel 

Bertrand 
Editora 

Romance 2 

139 Sorriso das 
Estrelas 

Nicholas 
Sparks 

Editorial 
Presença 

Romance 1 

140 Telling Lies Paul Ekman W. W. 
Norton & 
Company 

Académico 1 

141 Os Mágicos Lev 
Grossman 

Porto Editora Fantástico;Romance 1 

142 Saga 
Senhor dos 
Anéis 

J. R. R. 
Tolkien 

Europa 
América 

Fantástico 1 

143 O Nome do 
Vento 

Patrick 
Rothfuss 

Gailivro Fantástico 1 

144 Duna Frank 
Herbert 

Saída de 
Emergência 

Fantástico 1 

145 Conta-me 
Coisas de 
Cuba 

Jesus Diaz Ambar Ficção;Romance 1 

146 Fidel Castro Serge Raffy Verbo Biografia 1 

147 Melodia do 
Adeus 

Nicholas 
Sparks 

Editorial 
Presença 

Romance 2 
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148 O Cavaleiro 
da 
Dinamarca 

Sophia de 
Mello 
Breyner 
Andresen 

Figurinhas Juvenil 1 

149 A Morte Não 
é o Fim 

Agatha 
Christie 

Edições Asa Romance Histórico 1 

150 Um Crime 
no Expresso 
do Oriente 

Agatha 
Christie 

Edições Asa Policial 1 

151 A Balada da 
Praia dos 
Cães 

José 
Cardoso 
Pires 

Dom Quixote Romance 1 

152 A Cidade 
dos Deuses 
Selvagens 

Isabel 
Allende 

Difel Aventura, Romance 2 

153 A Saga 
Crepúsculo - 
Lua Nova 

Stephenie 
Meyer 

Gailivro Fantástico 2 

154 A Saga 
Crepúsculo - 
Eclipse 

Stephenie 
Meyer 

Gailivro Fantástico 1 

155 Predador Patricia D. 
Cornwell 

Editorial 
Presença 

Policial;Terror 1 

156 Ainda bem 
que me 
pergunta 

Daniel 
Ricardo 

Casa das 
Letras 

Comunicação;Académic
o 

1 

157 Crónicas de 
Allaryia - 
Essência da 
Lâmina 

Filipe Faria Editorial 
Presença 

Fantástico 1 

158 Saga 
Senhor dos 
Anéis - 
Irmandade 
do Anel 

J. R. R. 
Tolkien 

Europa 
América 

Fantástico 1 

159 As 
Aventuras 
de Tom 
Sawyer 

Mark Twain Bertrand 
Editora 

Juvenil 1 

160 O Segredo Rhonda 
Byrne 

Lua de Papel Espiritualidades 5 

161 Paris Leonard Pitt Counterpoint Documentário 1 

162 O Beijo Elizabeth 
Hickey 

Editorial 
Presença 

Romance 2 

163 Uma 
Rapariga 
dos Anos 20 

Sophie 
Kinsella 

Livros D'Hoje Romance;Novela 1 

164 A Cidade e 
as Serras 

Eça de 
Queiroz 

Bertrand 
Editora 

Romance 1 

165 Mundos 
Paralelos - 
Reinos do 
Norte 

Philip 
Pullman 

Editorial 
Presença 

Fantástico 1 

166 Mundos 
Paralelos - 
Torres dos 

Philip 
Pullman 

Editorial 
Presença 

Fantástico 1 
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Anjos 

167 Mundos 
Paralelos - 
Telescópio 
de Âmbar 

Philip 
Pullman 

Editorial 
Presença 

Fantástico 1 

168 The Short 
Second Life 
of Bree 
Tanner 

Stephenie 
Meyer 

Little Brown - 
Atom 

Fantástico 1 

169 Tua Para 
Sempre 

Luanne Rice; 
Joseph 
Moninger 

Quinta 
Essência 

Romance 1 

170 Antes de te 
Esquecer 

Melissa Hill Quinta 
Essência 

Romance 1 

171 No teu 
Deserto 

Miguel 
Sousa 
Tavares 

Oficina do 
Livro 

Romance 2 

172 O Mundo é 
Plano 

Thomas L. 
Friedman 

Actual 
Editora 

Globalização 1 

173 Dali Vários Girassol Arte;História 1 

174 Marketing 
and 
Hospitality 
for Tourism 

Philip Kotler; 
James 
Makens; 
John Bowen 

Prentice Hall Marketing; Turismo 1 

175 A Fada 
Oriana 

Sophia de 
Mello 
Breyner 
Andresen 

Figurinhas Juvenil 1 

176 Menina do 
Mar 

Sophia de 
Mello 
Breyner 
Andresen 

Figurinhas Juvenil 1 

177 Para a 
Minha Irmã 

Jodi Picoult Civilização 
Editora 

Romance 1 

178 Tenho 13 
anos, fui 
vendida 

Patricia 
McCormick 

Editorial 
Presença 

Romance 1 

179 Onze 
Minutos 

Paulo 
Coelho 

Pergaminho Romance 3 

180 O Segredo 
de D. 
Afonso 
Henriques 

Jorge 
Laiginhas 

Flamingo Romance Histórico 1 

181 A Filha do 
Capitão 

José 
Rodrigues 
dos Santos 

Gradiva Romance 1 

182 Último Acto 
em Lisboa 

Robert 
Wilson 

Dom Quixote Ficção;Policial 1 

183 O Deus das 
Pequenas 
Coisas 

Arundhati 
Roy 

Dom Quixote Romance 1 

184 O Perfume Patrick 
Suskind 

Editorial 
Presença 

Romance 4 

185 Trilogia 
Millenium 

Stieg 
Larsson 

Oceanos Policial 1 
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186 A 
Conspiração 

Dan Brown Bertrand 
Editora 

Romance;Policial 3 

187 Uma Burqa 
por Amor 

Monforte 
Reyes 

QuidNovi Memórias 1 

188 A Montanha 
Mágica 

Thomas 
Mann 

Dom Quixote Romance 1 

189 Em Busca 
do Tempo 
Perdido 

Marcel 
Proust 

Relógio 
d'Água 

Clássico 1 

190 Os Lusíadas Luis Vaz de 
Camões 

Porto Editora Clássico; Poesia 3 

191 A Última 
Princesa da 
Manchúria 

Lilian Lee Edições Asa Romance 1 

192 Inocência 
Perdida 

Nora 
Roberts 

Chá das 
Cinco 

Romance 1 

193 Já Não se 
Escrevem 
Cartas de 
Amor 

Mário 
Zambujal 

Esfera dos 
Livros 

Novela 1 

194 Cão como 
Nós 

Manuel 
Alegre 

Dom Quixote Romance 1 

195 Eles Estão 
Entre Nós 

James Van 
Praagh 

Pergaminho Esoterismo;Memórias 1 

196 O Passado 
Cura 

Brian Weiss Pergaminho Esoterismo  1 

197 Meu pé de 
laranja lima 

José Mauro 
de 
Vasconcelos 

Dinapress Juvenil 2 

198 Veronika 
Decide 
Morrer 

Paulo 
Coelho 

Bertrand 
Editora 

Romance 1 

199 A Lei da 
Atracção 

Jerry Hicks; 
Esther Hicks 

Lua de Papel Esoterismo 1 

200 A História de 
Edgar 
Sawtelle 

David 
Wroblewski 

Bertrand 
Editora 

Romance 1 

201 Como Deus 
Manda 

Niccolo 
Ammaniti 

Bertrand 
Editora 

Romance 1 

202 A Gaivota A. Tchekov Relógio 
d'Água 

Drama 1 

203 O Poder Rhonda 
Byrne 

Lua de Papel Esoterismo 1 

204 Guerra e 
Paz 

Lev Tolstoi Editorial 
Presença 

Romance 2 

205 Viagem ao 
Mundo da 
Droga 

Charles 
Duchaussois 

Bizâncio Romance; Novela 1 

206 A Dança da 
Terra 

Elisabet 
Sahtouris 

Record Ciências Naturais 1 

207 Uma 
Criança em 
Perigo 

Torey 
Hayden 

Editorial 
Presença 

Romance 1 

208 O Livro da 
Consciência 

António 
Damásio 

Temas e 
Debates 

Ciências Humanas e 
Sociais 

1 

209 Catarina de Isabel Esfera dos Romance Histórico 1 
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Bragança Stilwell Livros 

210 Duas Irmãs 
e um Rei 

Philippa 
Gregory 

Civilização 
Editora 

Romance Histórico 2 

211 2666 Roberto 
Bolaño 

Quetzal 
Editores 

Romance 1 

212 A BIBLIA   Paulos 
Editora 

Religiosidades; Filosofia 2 

213 O Nome da 
Rosa 

Umberto Eco Difel Policial;Romance 1 

214 O Carteiro 
de Pablo 
Neruda 

Antonio 
Skármeta 

Dom Quixote Romande;Novela 1 

215 Rio das 
Flores 

Miguel 
Sousa 
Tavares 

Oficina do 
Livro 

Romance 3 

216 Sou o Último 
Judeu 

Chil 
Rajchman 

Teorema Memórias 1 

217 O Ano em 
que Devia 
Morrer 

Miguel Pinto Sopa de 
Letras 

Romance 1 

218 Jangada de 
Pedra 

José 
Saramago 

Editorial 
Caminho 

Romance 1 

219 O Primeiro 
Homem de 
Roma 
(Saga) 

Coleen 
McCuLough 

Difel Romance Histórico 1 

220 Corsários e 
Piratas 
Portugueses 

Alexandra 
Pelúcia 

Esfera dos 
Livros 

História 1 

221 The 
Historian 

Elizabeth 
Kostova 

Warner Romance;Fantasia 1 

222 Angeology Danielle 
Trussoni 

Penguin 
Books 

Romance;Fantástico 1 

223 O Vencedor 
Está Só 

Paulo 
Coelho 

Pergaminho Romance 1 

224 O Sexo e a 
Cidade 

Candace 
Bushnell 

Oficina do 
Livro 

Romance 1 

225 Não Desista 
dos Seus 
Sonhos 

Augusto 
Cury 

Pergaminho Esoterismo 1 

226 Contabilidad
e de Gestão 

Vários Publisher 
Team 

Contabilidade; 
Académico 

1 

227 The Promise Chaim Potok Fawcett Romance 1 

228 If 
Tommorow 
Comes 

Sidney 
Sheldon 

Harper 
Collins 

Ficção;Crime 1 

229 O Admirável 
Mundo Novo 

Aldous 
Huxley 

Livros do 
Brasil 

Ficção Científica 1 

230 Jaime 
Bunda, 
Agente 
Secreto 

Pepetela Dom Quixote Romance 1 

231 Caderneta 
de Cromos 

Patrícia 
Furtado; 
Nuno Markl 

Objectiva Sátira;Humor 1 
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232 Mulher 
Procura 
Homem 
Para 
Relacionam
ento 

Gaby 
Hauptmann 

Quetzal 
Editores 

Romance 1 

233 A Viagem 
do Elefante 

José 
Saramago 

Editorial 
Caminho 

Romance 1 

234 Frei Luís de 
Sousa 

Almeida 
Garrett 

Porto Editora Drama 1 

235 Não Dances 
com a Morte 

Vários Dom Quixote Juvenil 1 

236 A Criança 
que Não 
Queria Falar 

Torey 
Hayden 

Editorial 
Presença 

Romance 1 

237 A Fortaleza 
Digital 

Dan Brown Bertrand 
Editora 

Policial 1 

238 A Outra 
Metade da 
Laranja 

Joana 
Miranda 

Editorial 
Presença 

Romance 1 

239 Caminhos 
do Coração 

Helena 
Sacadura 
Cabral 

Clube do 
Autor 

Romance 1 

240 The Rites of 
Passage 

Arnold Van 
Gennep, 
Monika 
Vizedon; 
Gabrielle 
Caffee 

University of 
Chicago 
Press 

Antropologia 1 

241 Spend 
Analysis 

Kirit Pandit, 
H. Marmanis 

J. Ross 
Publishing 

Finanças; Gestão 1 

242 The Toyota 
Way 

Jeffrey Liker McGraw-Hill Gestão 1 

243 Vou contar-
te um 
segredo 

Margarida 
Rebelo Pinto 

Oficina do 
Livro 

Romance 1 

244 Sandman Neil Gaiman Vertigo Banda-Desenhada 1 

245 Diário de 
Uma 
Prostituta 

Vasco 
Resende 

Calçada das 
Letras 

Romance 1 

246 Mauá Marcel 
Shwob 

Table Ronde História de Arte 1 

247 Spye Pups Andrew 
Cope 

Puffin Infantil 1 

248 Alvin and 
the 
Chipmunks 

Perdita Finn Harper 
Festival 

Infantil 1 

249 The 
Greatest 
Salesman in 
the World 

Og Mandino Bantam Religiosidades; Filosofia 1 

250 The Choice Og Mandino Bantam Filosofia 1 

251 Relationship 
101 

John 
Maxwell 

Thomas 
Nelson 

Auto-Ajuda 1 
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252 21 
Indispensabl
e Qualities 
of a Leader 

John 
Maxwell 

Thomas 
Nelson 

Auto-Ajuda 1 

253 Kafka à 
beira mar 

Haruki 
Marukami 

Casa das 
Letras 

Romance 1 

254 Memórias 
de uma 
Gueixa 

Arthur 
Golden 

Editorial 
Presença 

Romance 2 

255 Não Há 
Coincidênci
as 

Margarida 
Rebelo Pinto 

Oficina do 
Livro 

Romance 1 

256 Amar depois 
de amar-te 

Fátima 
Lopes 

Esfera dos 
Livros 

Romance 1 

257 O Rio Triste Fernando 
Namora 

Obras 
Fernando 
Namora 

Romance 1 

258 Amor de 
Perdição 

Camilo 
Castelo 
Branco 

Porto Editora Romance 1 

259 Rosa do 
Adro 

Manuel 
Maria 
Rodrigues 

Moderna 
Editora 
Lavores 

Romance 1 

260 O Crime do 
Padre 
Amaro 

Eça de 
Queiroz 

Porto Editora Clássico 1 

261 Eva Luna Isabel 
Allende 

Difel Romance 1 

262 Romeo and 
Juliet 

William 
Shakespeare 

Penguin 
Books 

Clássico 1 

263 Beauty and 
The Beast 

Jan Brett Clarion 
Books 

Infantil 1 

264 The Janus 
Men 

Colin Forbes Random 
House Value 

Romance 1 

265 Um 
Estranho 
numa Terra 
Estranha 

Robert A. 
Heinlein 

Europa 
América 

Ficção Científica 1 

266 O Processo Franz Kafka Dom Quixote Romance 1 

267 A 
Metarmofos
e 

Franz Kafka Editorial 
Presença 

Romance 1 

 

 

 

 

10) Que editoras portuguesas conhece? 

Nº Editora Número de vezes que foi mencionada 
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1 Porto Editora 91 

2 Asa Editores 38 

3 Editorial Caminho 37 

4 Bertrand Editora 35 

5 Editorial Presença 32 

6 Verbo Publicações Periódicas 20 

7 Dom Quixote 18 

8 Texto Editores 15 

9 Círculo de Leitores 12 

10 Gradiva 11 

11 Areal Editores 10 

12 Editora Almedina 10 

13 Oficina do Livro 10 

14 Leya 9 

15 Editora Pergaminho 8 

16 Plátano Editora 7 

17 Assírio & Alvim 7 

18 Edições Sílabo 6 

19 Gailivro 6 

20 Relógio D'Água Editores 6 

21 Publicações Europa-América 5 

22 Editora Casa das Letras 4 

23 Fundação Calouste Gulbenkian 3 

24 Civilização Editora 3 

25 Lisboa Editora 3 

26 Editora Livros Horizonte 3 

27 Ambar 2 

28 Lidel Edições Técnicas 2 

29 Editora Impala 2 

30 Climepsi Editores 2 

31 Editorial Salvat 2 

32 Editorial Estampa 2 

33 Esfera dos Livros 2 

34 Universidade Lusíada Editora 1 

35 Prefácio 1 

36 Lusidacta 1 

37 Caleidóscopio 1 

38 Chá das Cinco 1 

39 Saída de Emergência 1 

40 FCA - Editora de Informática 1 

41 Lua de Papel 1 

42 Quetzal Editores 1 
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43 Editora Oceanos 1 

44 Gestão Plus Edições 1 

45 Quimera Editores 1 

46 FNAC Editora 1 

47 Ésquilo 1 

48 Editorial Livros 1 

49 Vida Económica 1 

50 Editora Portugal 1 

51 Coimbra Editora 1 

52 Livros D'Hoje 1 

53 Quinta Essência 1 

54 Vislis Editores 1 

55 Editora Minerva, LDA 1 

56 Flamingo 1 

57 Guerra e Paz Editores, SA 1 

58 Editorial O Livro 1 

59 Difel 1 

60 Clube do autor 1 

61 Zebra Publicações 1 

62 Prime Books 1 

 

11)  Tem preferência por: 

 

 

 

12) Acredita que no futuro: 

90% 

3% 7% 

Preferência de formatos de 
livros 

Livros
impressos

E-Books

É indiferente
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13) Sexo: 

 

14) Idade: 

 

15) Ocupação: 

10% 

12% 

68% 

10% 

Futuro dos livros 

Os livros impressos
vão acabar

Não vão surgir
grandes mudanças
para a indústria do
livro impresso

74% 

26% 

Género dos inquiridos 

Feminino Masculino

4% 

62% 

8% 

13% 
10% 

2% 1% 

Idade dos inquiridos 

Menor de 18 anos

Entre 18 e 25 anos

Entre 25 e 34 anos

Entre 35 e 44 anos

Entre 45 e 54 anos

Entre 55 e 64 anos

Mais de 65 anos
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16) Habilitações Literárias: 

 

4% 

27% 

52% 

13% 1% 3% 

Ocupação dos inquiridos 

Desempregado(a)

Trabalhador(a)

Estudante

Trabalhador-Estudante

Reformado(a)

Outro

1% 4% 

38% 

51% 

6% 

Habilitações Literárias dos inquiridos 

Ensino Primário

Ensino Básico

Ensino Secundário

Ensino Superior

Curso Profissional


