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Como criadora de conteúdo responsável pelo Cadê
LGBT, estou há três anos passando raiva na hora de
buscar informações sobre livros e autores na internet.
Com coisas BÁSICAS como não encontrar a capa em
boa qualidade, por exemplo...

Pois é!

Vou falar um negócio pra vocês, não tem NADA que
irrita mais o criador de conteúdo do que passar horas
procurando uma informação que deveria ter sido fácil
de achar. Eu já desisti de divulgar alguns livros
justamente por isso e já cansei de ver colegas
publicando capas em baixa qualidade e o
engajamento ser um fiasco. 

Vamos combinar, né? Não dá para levar muito a sério
um autor que não fornece as próprias capas em boa
qualidade em um lugar fácil de achar.

E não, não dá pra contar com a capa que vai para a
Amazon, viu? Quer um exemplo?



gente, por deus, que trem feio... olha
os pixels, a qualidade de CENTAVOS!



   Dá para
achar a capa
do seu livro em
alta qualidade
na internet? 
Eu, inclusive, fui conferir se é fácil encontrar as
capas em alta qualidade dos meus livros e acho
que não está tão simples assim, então decidi
colocar um link para elas em HD nas páginas de
todos os livros no meu site. Vai dar um
trabalhinho, mas farei isso em breve!

Então essa é a primeira coisa que você precisa
conferir:



   Tá fácil te
encontrar nas
redes sociais?
Tente ter um @ com seu nome de autor, ou o
mais próximo disso, e que seja o mesmo para o
maior número de redes sociais possível, assim fica
mais fácil se lembrar na hora de procurar. E, sim,
boa parte dos criadores de conteúdo sabe os @
de muitos autores de cor.

Pense no seu @ quase que como uma marca e,
sempre que possível, fale dele: divulgue na página
de vendas do seu livro, fale em podcasts que você
participar, e envie seu @ juntos com as demais
informações do seu livro quando você for propor
alguma parceria com influenciadores ou para as
páginas de divulgação.



   Se eu te
achar, vou
saber QUEM é
você?
Se eu procurar uma bio completa, aquelas onde
você fala até mesmo o nome do seu gato, vou
encontrar? E se eu precisar de uma bio resumida,
com até um parágrafo? Faça duas versões da sua
biografia e as deixe em um local fácil de achar. 

Vou deixar aqui as minhas bios (que eu vivo
mudando) como um exemplo, caso você queira
seguir.



Bio resumida: MARIA FREITAS nasceu em 1994, é mineira do interior, bi
e assexual. É autora de Emma, Cobra e a garota de outra dimensão,
Cartas para Luísa, livro vencedor do prêmio Mix Literário em 2020, e da
coleção de contos com protagonismo bissexual Clichês em rosa, roxo e
azul.

Bio completa: MARIA FREITAS nasceu em 1994, é mineira do interior,
emo, bi, ace e não binária. Fã de Doctor Who, Star Trek e nerdices em
geral, começou a escrever profissionalmente em 2017 com o romance
As razões de Cris.

É autora de Emma, Cobra e a garota de outra dimensão (Se Liga
Editorial, 2021), da coleção de contos com protagonismo bissexual
Clichês em rosa, roxo e azul (Se Liga Editorial, 2021) e de Cartas para
Luísa (Se Liga Editorial, 2020), livro vencedor do prêmio Mix Literário
em 2020.

Best seller do Se Liga em 2021, a autora acumula 150 mil livros
baixados na Amazon e mais de 2 milhões de páginas lidas no Kindle
Unlimited. 

 Maria também é criadora de um dos maiores perfis de divulgação de
Literatura LGBTQIAP+ do mundo, o Cadê LGBT, além de ser idealizadora
do FliCadê, festival on-line de Literatura LGBTQIAP+.

  Como Amanda Or, escreveu o romance Sempre estive aqui.

 Atualmente mora em São João do Manteninha com sua noiva e está
escrevendo sobre amores proibidos, alienígenas, viajantes no tempo,
robôs e cantores sertanejos.



   Reúna as suas
informações em
um site!
Por falar em local fácil de encontrar, a melhor alternativa
é ter um espaço que seja seu para você reunir
informações como a sua bio e as sinopses, capas,
classificações indicativas e avisos de conteúdo dos seus
livros. Redes sociais são ótimas ferramentas de
divulgação, mas não tão boas assim quando falamos em
reunião de informações, porque muita coisa acaba se
perdendo.

Agora, se ter um site for muito caro ou difícil, há
alternativas gratuitas. Dá para fazer uma página
gratuitamente no Canva, no Wix ou no Milkshake, por
exemplo.

Você também pode ter um tweet fixado com essas
informações, mas elas ficam muito presas ao Twitter. Se
você quiser confiar tanto assim na rede social do Elinho,
vai que é tua. Eu não confiaria... 



   Forneça os
avisos de
conteúdo, gatilhos
e classificações
indicativas
Já vi muito autor reclamando que influenciadores erraram
na classificação dos livros, mas… se você não fornece
essa informação em um lugar fácil de encontrar, como a
pessoa vai adivinhar? 

Eu, por exemplo, tenho um espaço exclusivo para isso no
meu site. Mas o ideal mesmo seria ter as informações
também nas descrições dos meus livros na Amazon. 

E, olha, se você é do time que acha que classificação
indicativa e avisos de conteúdo são besteira, eu gostaria
apenas que você pensasse o seguinte: o leitor QUER essas
informações, você vai mesmo deixar de fornecê-las para
ele?



   Você tem
fotos (que
pareçam ser)
profissionais?
Sei que poucas pessoas têm como pagar por um
ensaio profissional ou namoram fotógrafos (por
que vocês acham que eu saio bonita nas minhas
fotos?), então, a dica que dou é que você peça
alguém para tirar suas fotos em um lugar bem
iluminado, de preferência com a luz natural do
dia.

Selfie no quarto escuro só se for conceito do livro,
gente! 



Tem vergonha de pedir alguém pra tirar uma foto
sua? Faça o truque. Vai pra varanda ou lá pra
fora, coloca o celular na janela no modo de foto
com disparo automático, e pronto. Não é garantia
que vai sair bom logo de cara, mas você pode ir
ajeitando e mudando de ângulo e pose até ficar
legal.

E, sim, é sempre bom ter suas fotos (que pareçam
ser) profissionais disponíveis junto com as outras
informações sobre os seus livros, tá? Muita
página de divulgação usa foto de autor, tipo o
Cadê. 

Não gosta de aparecer? Já pensou em criar algum
tipo de avatar ou de marca? O Ariel F. Hitz, por
exemplo, é reconhecido através de um… desenho
de gatinho. Tudo é possível com um pouquinho de
criatividade nesse mundo!



   Pelo amor de
deus, resuma a
sua sinopse!
Você tem uma versão da sinopse do seu livro que
caiba em menos de um tweet? Não tem? Então
faça!

É essa a dica.

E, assim, se a página de divulgação PEDIR sua
sinopse resumida, é porque ela precisa da sua
sinopse RESUMIDA, não vale mandar trecho do
livro, muito menos a sinopse completa. Sim, muita
gente faz isso, tá?



   Faça uma
gentileza para
o criador de
conteúdo:
descreva suas
imagens!
Isso aqui é mais um pedido do que uma dica, na
verdade. Lá no Cadê, a gente sempre descreve
muito bem as imagens que usamos nas
divulgações, mas, cara, dá uma ótima impressão
quando o autor já envia as informações do livro
com as imagens descritas, viu? Fora que ajuda o
criador em algumas dúvidas básicas que acabam
surgindo na hora de descrever as imagens.



   Tenha uma
página de
autor na
Amazon!
Quer um jeito de reunir (quase) tudo isso que falei
antes? Então tenha uma página de autor na
Amazon. A própria plataforma ensina como fazer
isso, e eu super recomendo que você tenha a sua
página com todos os seus livros, fotos e bio
atualizada.

A minha tá assim ó!

Outra coisa bacana é fornecer informações como
a classificação indicativa e avisos de conteúdo na
sinopse do livro que vai para a página de vendas
da Amazon. Isso ajuda muito o criador de
conteúdo.

https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/G200644310#:~:text=Na%20se%C3%A7%C3%A3o%20Author%20Central%20(Central,conta%20KDP%20para%20se%20inscrever.
https://www.amazon.com.br/Maria-Freitas/e/B07F5GT3HV/


   Um bom
jeito de ser
encontrado é
não esperar
ser encontrado
As páginas de divulgação e influenciadores
sabem que você existe?

Às vezes a gente entra numa vibe muito errada
de que precisamos ser encontrados e divulgados
espontaneamente pelos criadores de conteúdo,
mas isso não costuma acontecer nem mesmo
com autores consolidados.



Pois é, normalmente, as editoras mandam e-mails
falando sobre os lançamentos ou pedindo ações
especiais. Autores nacionais publicados por grandes
editoras também fazem isso. Então por que você
está aí esperando algum criador de conteúdo notar
a divulgação que você fez do seu livro, assim, do
nada?

Não espere, procure pela página ou influenciador.

A primeira coisa que você precisa saber é ONDE ele
quer ser contatado. Normalmente, há uma indicação
na bio de onde o criador de conteúdo prefere que
você entre em contato. Então não mande DM se o
criador recebe conteúdos apenas por e-mail, viu?

E agora a dica de ouro: SEJA EDUCADO!

Sim, é uma dica porque MUITA GENTE não é. Já
cansei de receber e-mails no Cadê onde a pessoa
mandava só a sinopse e o link do livro, como se a
gente fosse a página de classificados de jornal ou
um robô que faz divulgações automáticas.

Quando for entrar em contato com qualquer pessoa,
seja educado, chame pelo nome e cumprimente a
PESSOA que está do outro lado. 



Para te ajudar, fiz um modelinho de e-mail pra
você seguir. Não precisa ser à risca, viu? Adapte
para o que você precisa e para o seu jeito de falar.

Olá, pessoal, boa tarde!

Eu sou a Maria, autora de Clichês em rosa, roxo e azul
e estou passando aqui para enviar as informações
sobre meu novo lançamento que é a cara da página.
"O último robô do mundo" é um conto distópico sobre
uma jovem que encontra um robô velho esquecido em
um galpão.

Sinopse completa: Sombra tenta sobreviver em um
mundo destruído e sem adultos. Depois de roubar
algo dos Garotos, ela se esconde em um galpão
protegido por um robô prestes a pifar. E, junto com
ele, tenta encontrar um pouco de esperança para
aquele mundo devastado.

Sinopse reduzida: Em um mundo destruído, Sombra
encontra um robô velho, esquecido num galpão mal-
assombrado. E, junto com ele, tenta encontrar um
pouco de esperança para o futuro.



Sobre a autora: MARIA FREITAS nasceu em 1994, é
mineira do interior, bi e assexual. É autora de "Cartas
para Luísa" (Se Liga Editorial, 2020), livro vencedor
do prêmio Mix Literário em 2020, e da coleção
"Clichês em rosa, roxo e azul" (Se Liga Editorial,
2021), e seus livros já foram baixados 80 mil vezes na
Amazon.

Twittter e Instagram: @themariafreitas

Pensamos em fazer uma revelação de capa simultânea
em parceria com algumas páginas, junto com o
lançamento do conto. Como funciona a parceria/publi
com vocês?

A capa e a minha foto seguem em anexo.

O link para o conto:
https://www.amazon.com.br/dp/B094PJVV41/ 

Aguardo o retorno. Qualquer dúvida, estou à
disposição.

Att,
Maria Freitas
mariafreitas.com.br

https://www.amazon.com.br/dp/B094PJVV41/


É isso, espero que você tenha gostado dessa
checklist. E, se gostou, manda pra um colega

autor e segue a EMMA lá no Instagram:
@marketingparaautores

https://www.instagram.com/marketingparaautores/


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.

Estou oferecendo uma consultoria para o planejamento da
sua estratégia de lançamento. 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!

https://mpago.la/1RxLCjA


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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https://www.mariafreitas.com.br/cartasparaluisa
https://www.mariafreitas.com.br/emmaecobra
https://www.mariafreitas.com.br/cliches
https://twitter.com/cadeLGBT


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