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Quer moleza? Senta no pudim!
É com esse recado vindo direto da minha mãe que começo
esse e-book. Quer fazer um lançamento bem planejado?
Vai ter que separar um tempinho no seu dia para PENSAR,
viu? 

Pensar, estudar, analisar e, finalmente, começar a planejar
seu lançamento. 

Achou que seria fácil? Não é, e nem muito rápido. Mas eu
te garanto que, depois de ler esse e-book e responder as
perguntas que deixei aqui, o resto vai ser muito mais
prático, menos custoso e mais eficaz.
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Aqui eu vou contar para você a fórmula mágica do
sucesso… Não, mentira. Óbvio que não é isso.
Mas eu vou te ajudar a pensar em quem é o seu
leitor ideal e quais são as melhores estratégias
para você chegar até ele e conquistar aquele
coraçãozinho disputado que ele tem.

Bora?

O que tem
nesse e-book?
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Você sabe
quem é o seu
leitor perfeito?
Já parou pra pensar em quem é o seu
leitor ideal?

O leitor ideal é aquela pessoa que vai ler o seu livro e
gostar tanto a ponto de sair indicando para todo
mundo. Sim, pode parecer mentira, mas existe! 

Vamos imaginar como ele seria?

Deixei algumas perguntas para você definir a sua
persona, que aqui estou chamando de leitor perfeito.
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Nome;

Idade;

Gênero;

Sexualidade;

Com o que ele trabalha?

Até quando ele estudou? 

Onde ele mora?

Com quem ele mora? 

Quanto ele ganha?

Que objetivos ele tem na vida?

Como você pode ajudá-lo a alcançar esses objetivos? 

Quais os principais desafios que ele enfrenta?

Quais são os valores que ele defende?

O que ele gosta de fazer no tempo livre? 

Quais são seus livros e autores preferidos?

Onde ele se informa sobre os acontecimentos do dia? 

Redes sociais favoritas?

Quem ele segue / quem o influencia?

O que ele gosta de comprar?

o leitor perfeito
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Concorrência
é referência
Agora que você já conhece o seu leitor perfeito, é a
hora de pensar em quem são os seus concorrentes.

É importante observar, porém, que a concorrência no
mercado literário funciona diferente de outros
mercados. Um leitor dificilmente vai comprar e ler
apenas um livro na vida, pelo contrário. Quem ama ler
tende a querer sempre mais. Ou seja, outros colegas
escritores que também estão lançando livros no seu
segmento são muito mais uma referência do que
concorrência de fato.

Mas quem são eles?

Cite aqui pelo menos 3 autores, nacionais ou
estrangeiros, que escrevem livros parecidos com o
seu, seja em temática, sexualidade do personagem
principal, gênero, estilo, etc…
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Qual livro dele é mais parecido com o seu?

Qual o gênero literário desse livro?

O que esse livro tem de mais parecido com o seu?

O que ele tem de menos parecido?

Como o livro foi publicado (por editora grande com
distribuição nacional, por editora pequena/média que
vende apenas pela internet ou independente)?

Qual é o nome e redes sociais do autor?

Como o autor se comunica com os leitores?

O que você acha que esse autor faz de mais foda na
comunicação dele com os leitores?

Na sua opinião, o que ele faz de mais errado?

Quais estratégias de divulgação ele usa?

Quais das estratégias dele você não tem condições ou
não quer fazer?

Quais você pode e quer fazer?

o autor referência

Agora responda as perguntas abaixo
para cada um desses autores:
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Livros-espelho
Livros-espelho são aquelas histórias que, de alguma
maneira, se parecem com a sua, seja na temática,
no tipo de protagonista (gênero, sexualidade, raça,
idade, etc), em elementos únicos que a história
tenha que se parecem com a sua, enfim… 

Pensar em livros-espelho ajuda muito na hora de
definir qual tipo de comunicação será feito com os
leitores, qual o melhor estilo de capa, quais cores
são mais chamativas, quais fontes usar na
identidade visual e até mesmo qual estilo de sinopse
criar.

Mas eu gosto de ir além, e sempre penso em
histórias-espelho. Incluo séries, filmes, desenhos,
animes, novelas e o que mais eu achar que cabe na
minha estratégia.
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Por que essa história é parecida com a minha?

O que elas têm em comum?

O que elas têm de diferente?

São para o mesmo público?

Os protagonistas são parecidos?

A temática é parecida?

livros-espelho

Por exemplo, quando fui pensar na estratégia de
lançamento de Emma, Cobra e a garota de outra
dimensão, eu tive que ir além do mercado literário,
porque havia poucas histórias que poderiam ser
uma referência para a minha, afinal, quantos livros
de adolescentes LGBTQIAP+ com superpoderes
existem por aí?

Então, #ficaadica, faça uma lista de, pelo menos, 10
histórias que são parecidas com a sua.

E não se esqueça de responder:

E qualquer outra pergunta que você achar que cabe
dentro da sua história.
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Qual é o estilo da maioria das capas?

livros-espelho
Com isso definido, é a hora de você analisar
algumas coisas muito importantes:

São ilustradas?
Têm fotos?
Têm o protagonista na capa?
Têm um casal na capa?
É um lettering?
Qual estilo tem esse lettering?
E assim em diante…

Qual é o estilo das sinopses?

São grandes e detalhadas?
São mais assertivas e oferecem menos informações 
sobre os livros?

Têm alguma indicação em destaque, como frase de 
algum autor, influenciador ou da imprensa?

O que as sinopses destacam?
E assim em diante…

Quais são as cores e fontes usadas pelo
autor/editora na divulgação?

Quais outros livros compartilham elementos em
comum com essas histórias?
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Quais são as
suas razões?
Essa é, sem dúvida nenhuma, a minha parte preferida
na hora de planejar a estratégia de lançamento,
porque ela fala sobre aquilo que motiva a gente a
publicar o nosso livro. Você já parou pra pensar
nisso?

Antes de saber o que você quer vender, é preciso
entender por que você quer vender? E mais do que
isso: por que você criou aquele livro pra começo de
conversa? E, sim, é para levar pro lado pessoal da
coisa. 

Por que esse livro existe?

O que existe de seu nesse livro?

Quais são os motivos pessoais para a existência
dessa história?
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Quais são seus objetivos profissionais com ele?

Quais são seus objetivos pessoais com ele?

Além de responder essas perguntas, vale a pena
pensar também no que você quer com esse livro.

Depois disso definido, o ideal é que você crie um
argumento que vai ajudar você a visualizar melhor
as suas motivações pra existência da sua história
e as razões que podem levar o seu leitor perfeito a
comprar seu livro.

Vou deixar aqui como exemplo o argumento que
criei para os Clichês em rosa, roxo e azul.

Quais são as
suas razões?
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argumento clichês

Quando pensei em criar a série, eu queria fazer algo
para o máximo possível de bissexuais (e não apenas
bis) se verem representades. Quis também escrever
histórias que a Maria de 16 anos queria e precisava
ter lido.

Por isso, fiz um conto sobre um bissexual tentando
entender a própria sexualidade e errando feio (As
razões de Henrique) e fiz um conto com adolescentes
bissexuais com super poderes ouvindo vozes vindas
de uma parede (Emma, Cobra e a criatura da parede). 

Eu queria mostrar que corpos além do padrão magro,
branco e cisgênero merecem amor. É por isso que
uma das histórias se preocupa em mostrar uma
menina gorda ajudando a crush a entender mais sobre
pressão estética e sendo amada nesse processo (Um
corpo de verão) e que escrevi tantos personagens
trans (Amor de janela, Outra dimensão para nós dois,
Emma e Cobra, Bregafunk do amor e Um Papai Noel
de outro planeta) e negros (todos os contos).
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argumento clichês

Além disso, quis mostrar que não são apenas os
jovens que amam independente de gênero (Azeitonas)
e que bissexualidade e o amor entre pessoas do
mesmo gênero não é algo novo, muito pelo contrário
(Espero que não perca).

Quis fazer coisas leves (Amor de janela e Bregafunk
do amor) e coisas mais reflexivas (Azeitonas,
Henrique e Um Papai Noel de outro planeta). E quis
mostrar que todo tipo de amor é válido, seja ele entre
três pessoas (Mas… e se?), entre pessoas idosas
(Azeitonas e Espero que não perca), entre pessoas de
gêneros diferentes (Acho que eu fiz uma música,
especialmente) e entre pessoas do mesmo gênero
(destaque para Estrela e a Flor).

Enfim, minha busca e meu objetivo com esse projeto
sempre foi mostrar que a gente existe, e existe de
jeitos diversos. Não há um jeito certo de ser bissexual,
aliás, os personagens erram e acertam. Não há um
jeito único de ser bissexual. Somos plurais. E somos
válides!

É sobre isso.
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Dessa forma, eu pude criar o foco da minha
campanha:

Quais são as
suas razões?

Mostrar que existem histórias com os mais
diversos tipos de corpos e personalidades, porque
existem pessoas bissexuais com os mais diversos
tipos de corpos e personalidades.

E foi com base nisso que criei toda a
identidade visual do projeto, os
brindes e toda a comunicação da
minha pré-venda, que deu super
certo! Pra você ter uma noção, a
mensagem foi tão forte que a coleção
vende muito bem até hoje,
um ano depois dessa
campanha.
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Praça
Você já sabe qual é o leitor que quer alcançar
e já entende a importância da sua mensagem,
certo? Então tá na hora de definir onde você
vai vender o seu livro.

Muitas vezes essa pergunta já vem respondida,
afinal, a maioria de nós usa a Amazon (e o
Kindle Unlimited) como principal canal de
vendas. Mas, antes de bater o martelo quanto
a isso, vale a pena voltar na pergunta: o que
eu quero profissionalmente com o meu livro?

Dependendo do seu objetivo, talvez seja
melhor considerar outras opções.
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Não seria melhor publicar seu livro em uma
plataforma de publicação gratuita, como o
Wattpad? Ou quem sabe guardá-lo na gaveta
para esperar a abertura de submissão de
originais por agências e editoras? Você já
considerou criar um financiamento recorrente
no Catarse e oferecer seu livro como
recompensa? Já pensou em publicá-lo em
formato de áudio?

Enfim, há muitas opções além da Amazon que
você pode considerar, mas é impossível negar
que, hoje, a visibilidade trazida pela empresa
do Bezos é difícil de alcançar publicando em
outros meios, especialmente se você é um
autor desconhecido.
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Preço
Já sabe onde vai vender seu livro, agora é a
hora de definir quanto ele vai custar. Minha
sugestão é que você analise os preços dos
livros-espelho e também os de livros de outros
autores “parecidos” com você. 

Exemplo: você é um autor independente que
está publicando o primeiro conto na Amazon?
Então, vale a pena dar uma olhada nos preços
de outros contos de autores independentes
que publicaram seus primeiros projetos
recentemente. 

Também é importante avaliar o nicho de
mercado em que seu livro está inserido, viu?

Mas a principal resposta para essa pergunta
depende de qual é seu objetivo com essa
publicação. E isso só você pode dizer.
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Promoção
Finalmente chegamos à parte que as pessoas 
 pensam que é marketing. Mas o marketing, na
real, é basicamente tudo, desde a criação do
livro até o momento em que seu leitor indica
você até para os cachorrinhos na rua.

Agora vamos meio que compilar algumas
coisas que já abordamos, para que você
comece a visualizar melhor a sua estratégia. 

Então, bora definir:

Qual é a mensagem do livro?

O que você gostaria de destacar no livro?

Quais avisos de conteúdo o livro tem
(gatilhos, sexo, violência e etc)?

Qual público você quer atingir?
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Público-alvo
E já que estamos falando de público, bora
pensar no seu público-alvo (que é diferente da
sua persona, viu? Persona seria o seu leitor
perfeito, público-alvo é o perfil de pessoas que
você pretende atingir).

Gênero:

Sexualidade: 

Idade:

Interesses:

Que tipo de pessoa você quer atingir, para
além de idade, gênero, sexualidade?

.19



Canais
Agora que você já sabe o que quer, já conhece
muito bem quem é a pessoa que quer atingir e quais
são os livros que essa pessoa costuma gostar, está
na hora de pensar em onde você vai se comunicar
com ela.

Para isso, você precisa entender como funciona a
jornada de compra do seu leitor.

Eu ainda estou desenvolvendo uma pesquisa sobre
a jornada de compra do leitor no Brasil, quais
hábitos ele tem, por quais processos ele passa
antes de decidir realmente parar para ler um livro.
Mas, acredito que a jornada do comprador geral já
consegue trazer um bom panorama pra gente
avaliar.
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canais

Aprendizado e descoberta: aqui, a principal
preocupação é que o leitor saiba que o seu livro
existe. Então pense: quais canais farão com que
meu leitor perfeito saiba que eu existo?

Aqui é importante que você considere não apenas o
tamanho do canal (se você estiver planejando
divulgar em uma página no Twitter ou com um
influenciador literário, por exemplo), mas o público
que ele atinge. O seu leitor perfeito está entre os
seguidores?

Você também pode usar seu próprio canal, seja um
perfil no Instagram ou no TikTok, mas a minha
recomendação é que comece a produzir conteúdo
bem antes do seu lançamento para que, assim, seu
leitor chegue até você pelo valor que você gera
através do seu canal e não por causa de um livro
que ele… bem, que ele nem conhece ainda, né?
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canais
Reconhecimento do problema e consideração da
solução: é nesse momento que seu leitor perfeito
percebe que realmente gostaria de ler um livro
sobre o tema que seu livro aborda e que a sua
história talvez seja exatamente aquilo que ele quer
ler.

Os melhores canais para isso são aqueles que farão
as pessoas saberem do que o seu livro se trata e
que despertem o interesse dessas pessoas nele.

Decisão de compra: seu leitor já sabe que quer o
seu livro, só precisa daquele empurrãozinho para
apertar o botão de comprar. Pense: quais canais
serão mais eficazes nessa conversão?

O leitor que divulga: esse é o momento sonhado por
todos os escritores, né? Ter aquele leitor que é tão
apaixonado pela sua história que faz ele mesmo o
marketing do seu livro: grava vídeo pro Tiktok, faz
resenha, cria leitura coletiva, faz thread no Twitter…
Enfim, ele indica você para os outros. Esse não é um
canal que você consegue planejar, mas trabalhando
os outros pontos, tenho certeza que vai ficar mais
perto de conquistá-lo.
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Redes sociais (Instagram, Tiktok, Twitter…)

Anúncios pagos (Facebook Ads, Google Ads, etc);

E-mail marketing;

Newsletter;

Outras.

canais

Algumas opções de canais que você mesmo pode
criar e produzir seu conteúdo:

Influenciadores (booktokers, booktubers,
streammers, blogueiros, bookgrans, e etc);

Páginas de divulgação (principalmente no
Twitter, mas também no Instagram);

Imprensa (mas demanda contato, o bacana é ter
uma boa assessoria).

Alguns canais que funcionam muito bem no
mercado literário:
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Cronograma
e orçamento
É nessa parte que todo mundo chora, eu sei.
Chorei também.

Agora que tudo está definido, você já sabe em quais
canais vai divulgar o seu lançamento, já sabe para
quem quer vender… chegou a hora de saber se você
tem como pagar para estar em alguns desses lugares.

E se a resposta para essa questão for “que dinheiro,
meu deus? Tenho dinheiro não!” saiba que ainda
assim é possível fazer uma boa campanha. 
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Cronograma
e orçamento
Tem muitas páginas e influenciadores que não cobram
para divulgar ou fazem parcerias onde você envia o
livro e eles ajudam na divulgação. Vale super a pena
pesquisar bem e entrar em contato com essas
pessoas.

Ah, e você sempre pode criar seu próprio conteúdo,
mas obviamente vai demandar mais tempo e mais
esforço.

Tendo ou não como investir financeiramente na
divulgação do seu livro, é necessário pensar em ações
para cada etapa do seu lançamento, sejam essas
ações pagas ou gratuitas.

.25



A preparação é esse momento em que você está
agora: planejando e reunindo ideias para divulgar
seu livro. Aqui vale a pena se questionar o que
será necessário para que seu lançamento seja um
sucesso, qual é a melhor data, quais serão as
melhores ações, quanto será investido… Enfim,
tudo o que couber dentro daquilo que você está
buscando.

Quanto você tem para investir nessa etapa:

Qual é o objetivo dessa etapa:

Quais ações devem ser feitas durante essa etapa:

Cronograma
e orçamento

Etapa 1 - A preparação
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Ah, como eu amo! Sinceramente, acho que gosto
mais de criar toda aquela expectativa para o
lançamento do que o lançamento em si. Se o seu
livro for entrar em pré-venda, que tal planejar um
tempo para que você gere curiosidade sobre o
que vem aí?

Quanto você tem para investir nessa etapa:

Qual é o objetivo dessa etapa:

Quais ações devem ser feitas durante essa etapa:

Cronograma
e orçamento

Etapa 2 - O esquenta da pré-venda
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Etapa crucial de qualquer estratégia de
lançamento no meio literário. É na abertura da
sua pré-venda que você deve concentrar mais
energia e mais investimento, é esse o momento de
roubar a atenção para você e para o seu livro!

Quanto você tem para investir nessa etapa:

Qual é o objetivo dessa etapa:

Quais ações devem ser feitas durante essa etapa:

Cronograma
e orçamento

Etapa 3 - A abertura da pré-venda
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Mas a pré-venda em si não se trata apenas
daquele primeiro dia, né? É importante pensar
também em quais ações serão feitas no decorrer
dessa etapa: como você vai alimentar e crescer o
desejo do leitor pelo seu livro, ele tendo
comprado ou não? Normalmente é aqui onde a
gente acaba criando mais conteúdo e enchendo
nossas redes com divulgações… E quem é que
pode nos julgar?

Quanto você tem para investir nessa etapa:

Qual é o objetivo dessa etapa:

Quais ações devem ser feitas durante essa etapa:

Cronograma
e orçamento

Etapa 4 - O resto da pré-venda
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Chegou a hora de colocar seu livro no mundo!
Finalmente ele vai chegar para as pessoas. Para
essa etapa, você precisa reservar um pouco de
investimento (seja dinheiro ou energia) para que
aquelas pessoas que compraram na pré-venda já
queiram imediatamente abrir seu livro no kindle
ou ler o exemplar assim que chegar na casa delas,
e para que novas pessoas queiram comprar
também.

Na fase de lançamento, é sempre bom fazer uma
ação nova, diferente do que foi feito na abertura
da pré-venda, mas isso vai depender muito dos
caminhos que você seguiu durante as outras
etapas.

Quanto você tem para investir nessa etapa:

Qual é o objetivo dessa etapa:

Quais ações devem ser feitas durante essa etapa:

Cronograma
e orçamento

Etapa 5 - Lançamento
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Agora é torcer para que os leitores gostem do
livro e falem dele para outras pessoas. Mas, além
disso, é importante que você mantenha o contato
com as pessoas que começaram a te seguir ou
compraram seu livro. Já pensou em como vai
fazer isso? Você pode criar um grupo para a
leitura da história ou um grupo de leitores, pode
criar uma Newsletter, pode incentivar que esses
leitores continuem engajando com você, enfim…
há muitas possibilidades e você deve avaliar qual
cabe melhor na sua estratégia.

Quanto você tem para investir nessa etapa:

Qual é o objetivo dessa etapa:

Quais ações devem ser feitas durante essa etapa:

Cronograma
e orçamento

Etapa 6 - Lançou… E agora?
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Não é fácil, eu sei que não é… é
muita coisa pra pensar, pra
analisar, pra comparar. Você
deve estar aí pensando
“caramba, mas eu só queria
escrever meu livro, não queria
virar um vendedor de livros”. É
um cansaço compreensível e eu
nem posso te dar a garantia de
que vai dar certo. O que posso
te dizer é que o leitor perfeito
para o seu livro está em algum
lugar, ele existe e está só
esperando que sua história
chegue até ele. Então vamos
fazer essa história chegar até
ele. Esse planejamento é o
degrau de uma escada enorme,
mas é uma escada que dá para
subir. E se não der… bom, a
gente dá um jeito de fazer uma
rampa. Combinado?

Então tá combinado!
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Quer uma ajuda
de milhões?

Por apenas R$97,90, você vai receber a consultoria +
um arquivo editável com todas as etapas do
planejamento. E o melhor é que você pode pagar no pix
ou dividir em até 2x sem juros no cartão de crédito.

São muitas perguntas e muita coisa para pensar, né? É por
isso que tô aqui: para ajudar você!

Estou oferecendo, apenas para quem baixou esse e-book,
uma consultoria para a montagem desse planejamento.
Vai funcionar assim: serão duas horas em que vou me
reunir com você pra gente planejar juntos a sua
estratégia!

E tem uma oferta exclusiva para os 10 primeiros:

Mas esse preço promocional é só para os 10 primeiros que
entrarem em contato e as vagas são limitadíssimas, tá?

Interessou? Então clique aqui!
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Sobre mim
Oi, eu sou a Maria. Sou jornalista e trabalho com escrita,
comunicação e marketing digital desde 2014. Sou autora
best-seller na Amazon de livros de ficção voltados para o
público jovem que, juntos, somam hoje mais de 150 mil
downloads e mais de 2 milhões de páginas lidas no Kindle
Unlimited. Em 2020, venci o prêmio Mix Literário com o livro
Cartas para Luísa.

Meu último lançamento, Emma, Cobra e a garota de outra
dimensão (Se Liga Editorial, 2021),  chegou a ser o assunto
mais comentado no Twitter brasileiro, vendendo 380
exemplares físicos durante a pré-venda. E a coleção Clichês
em rosa, roxo e azul (Se Liga Editorial, 2021), soma, até o
momento, mais de 1200 exemplares vendidos.

Em 2019, criei o Cadê LGBT, um dos
maiores perfis de divulgação de Literatura
LGBTQIAP+ do mundo. Atualmente, faço
MBA em Business Intelligence, Marketing
Digital e Estratégias Data Driven pela PUC-
RS, e moro em São João do Manteninha,
MG, com a minha noiva, onde passo boa
parte do meu tempo pensando
em maneiras de conquistar
o mundo!
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Pra fazer esse e-book foram 11 anos de estudos
+ 15 horas de produção. Ajude esse conteúdo a

chegar em mais pessoas divulgando a
     

     marketingparaautores
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EMMA
Ensino e Mentoria em Marketing para ajudar
ajudar você a encontrar o seu leitor perfeito!
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