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Bem-vinde! A Praça é uma comunidade e plataforma virtual onde leitores, criadores 
e entusiastas da cultura impressa independente podem se reunir, trocar ideias, 
adquirir e vender publicações, buscar serviços e também interagir com outras 
leitoras e editoras. A Praça tem como base a cooperação, e não a competição. 
Nós existimos para aprofundar a cultura da arte impressa no Brasil priorizando 
visões ativistas e artísticas, e valores como qualidade, acesso e coletividade.

Por isso, oferecemos nossa plataforma para que artistas e editoras possam 
vender diretamente e com o menor custo possível. Na Praça, a porcentagem que 
cada editora paga sobre o valor das vendas é de até 25%, definida caso a caso, 
de acordo com a realidade de cada projeto editorial e com o que precisamos 
para manter financeiramente nossa plataforma, equipe e comunicação, e 
pagar impostos. Geralmente 70-85% vai diretamente para a editora ou artista. A 
mensalidade sugerida é R$15 ou em média 1 hora de trabalho mensal em troca, 
mas a editora/artista que não tem condições de pagar ou contribuir de outro jeito, 
não paga! Desse modo, crescemos sempre juntas.

Tudo que tem na Praça está divido em quatro áreas facilmente navegáveis   e 
codificadas por cores:

LIVRARIA
Nossa área mais conhecida, a Livraria da Praça permite que você navegue, venda, compre e promova 
publicações e oficinas. Cadastre-se como editora ou artista e comece a vender imediatamente! 

-LOJA: venda e promova publicações de qualquer tipo. Deixe com a gente o trabalho de mostrá-las nas 
nossas redes sociais e em várias partes da nossa plataforma, como nas Mesas e na Revista.
-OFICINAS: venda e promova a sua Oficina, mesmo que ela não aconteça na Praça!
-BANCO DE DOAÇÕES: já que o trabalho de pequenas editoras sempre foi um meio de desafiar e oferecer 
alternativas ao status quo libertador, nossa Livraria também oferecerá aos visitantes e editores a chance de 
doar exemplares dos livros presentes na Livraria da Praça para leitores com recursos financeiros limitados. 
E as pessoas que receberem essas cópias do nosso Banco de Doações podem doar suas cópias usadas 
por meio de nossa seção de classificados, gratuitamente. 

CONTEÚDO
Projetada para atrair pessoas de todo o Brasil e construir uma comunidade online mais unida, esta área inclui:

-REVISTA apresentará regularmente notícias, ensaios e vídeos relacionados à comunidade da cultura 
impressa no Brasil e em todo o mundo.
-MESAS é onde você (e qualquer pessoa com uma conta na Praça) pode selecionar suas publicações 
favoritas e recomendar títulos a outras pessoas em exibições visualmente embelezadas.
-FÓRUM leva você de volta ao melhor dos anos 1990: o espaço digital como utopia comunitária. 
-RECURSOS tem de tudo: tutoriais, manuais de instruções, fontes gratuitas, arte e literatura de domínio 
público, convites para projetos colaborativos e editais. Convidamos você a sugerir recursos para adicionar.

MAPEAMENTO
Se estiver relacionado a publicações e localizado no Brasil, você o encontrará (ou poderá adicioná-lo) em um 
dos dois recursos abaixo. Esse é um projeto coletivo em desenvolvimento contínuo. Ajude-nos!

-MAPEAMENTO GEOGRÁFICO é nosso localizador de publicadores, gráficas, fornecedores, livrarias e mais! 
-MAPEAMENTO TEMPORAL é o lugar para saber o que está acontecendo no mundo da cultura impressa 
independente do Brasil, desde feiras de publicações e lançamentos de livros até oficinas e saraus.

SOBRE
Reúne todo tipo de ajuda que você precisa para navegar no site. Se tem dúvida, vai lá. 



2. CONSTRUA A SUA LOJA
Como vender publicações na Praça?
Depois de cadastrar, será a hora de rechear seu catálogo. E aqui vale caprichar na montagem de textos 

e imagens! Para subir publicações e outros produtos na sua Loja da Livraria, clique no botão onde está 

escrito “Painel de controle” e escolha uma das opções do lado esquerdo. Para rechear seu catálogo, 

clique na opção “Criar uma publicação”.

1. CADASTRE-SE COMO EDITORA OU ARTISTA

Repare que no canto superior direito da nossa página inicial existe um 
botão onde lê-se CADASTRAR. Clicando nesse botão, uma janela se abrirá 
com duas opções de cadastro. Para criar uma loja, você deve se cadastrar 
na modalidade Editora ou Artista. Você não precisa ter CNPJ para criar 
uma loja, mas, caso tenha, você pode se inscrever como Pessoa Jurídica 
também. Essa decisão fica a seu critério!

No ato do cadastro, você poderá montar sua própria loja. Vamos precisar 
dos seus contatos, endereço e conta bancária para fazer pagamentos. Você 
precisará adicionar também uma logo vetorizada (se tiver) e a descrição do 
seu projeto. Enfim, você vai precisar preencher bastante coisa, mas é para 
deixar tudo o mais completo possível para que sua loja possa entrar no ar. 

Depois de tudo pronto, sua loja ficará ativa em, no máximo, 24 horas!

E lembre-se que a Praça possui dois lugares na Livraria onde você pode 
vender: Loja e Oficinas. 

COMO VENDER NA LIVRARIA DA PRAÇA?



Preencha o formulário observando essas dicas e informações importantes:

-DESCRIÇÕES: É importantíssimo incluir uma 

boa descricão de cada publicação que você 

colocará na sua Loja da Praça. Ao escrever, 

imagine que a visitante não conheça nada 

do seu trabalho. Informe tudo e peça para 

alguém revisar antes de publicar.

-PDFs: Quem apresenta trechos dos seus 

livros vende mais! Lembre-se que, difer-

entemente de uma feira, as visitantes da 

Praça não vão poder tocar nem abrir os 

seus produtos antes de comprar. Por isso, 

recomendamos que vocé suba um PDF que mostre pelo menos duas páginas da publicação que 

você está vendendo na Praça. Só fique atenta que o arquivo deve ter, no máximo, 10MB.

-IMAGEM DE CAPA: A primeira imagem que você subir deve ser só uma imagem da capa, sem fundo. Por 

que sem fundo? Porque as fotos sem fundo ficam mais bonitas na página inicial da Livraria e da sua 

Loja. (Pode subir outras imagens com fundo depois, não se preocupe!) Essa imagem inicial da capa 

pode ser JPG ou PNG com fundo transparente, e precisa estar com tamanho máximo de 2MB.

-OUTRAS IMAGENS: Recomendamos subir várias 

imagens do seu produto na Loja. É importante 

que você mostre o melhor dele por meio de 

boas fotos. Sugerimos tirar fotos numa praça 

perto de você (mas evite o horário das 10h às 

14h, quando a luz do sol está mais forte e pode 

prejudicar a qualidade das imagens). Se for uma 

publicação, abra ela e tire mais fotos. Salve 

todas essas fotos como JPG com tamanho 

máximo de 2MB cada, e suba até quatro fotos 

na sua Loja. *A gente também vai usar essas 

fotos para promover seus trabalhos nas redes 

socias e na Revista, então não esqueça de tirar e 

subir as melhores imagens possíveis!

-PESO & TAMANHO: É preciso pesar e medir o seu 

produto para que o site possa calcular o valor 

correto do frete. (Pode usar uma balança de 

cozinha para pesar, que funciona bem para a 

maioria dos livros.)

Ao terminar de preencher o formulário, confirme para 

publicar e o produto aparecerá na sua loja!



Como oferecer oficinas na Praça?

A Praça preparou para as editoras e 

artistas oficineiras uma área do site 

destinada exclusivamente à venda 

de cursos, além de uma sala de aula 

virtual com a conta Zoom Pro ativa, 

que permite até 100 participantes 

e videoconferências sem limite 

de minutos. Mas você não precisa 

oferecer a sua oficina pelo Zoom da 

Praça para vendê-la! Pode acontecer 

ao vivo por sua própria conta de 

Zoom ou outro programa de vídeo.

Em um primeiro momento, decidimos 

receber as informações sobre cada 

oficina para avaliar os formatos 

de aula e o volume de propostas 

que vão chegar. Com essa avaliação, 

poderemos construir uma cartela de aulas 

que se complementam, e na qual uma 

atividade fortalece a outra. Portanto, para 

receber as propostas, a Praça criou um 

formulário onde você pode nos contar 

sua ideia detalhadamente. Após o envio 

do formulário, a nossa equipe vai fazer o 

possível para te responder o quanto antes 

se existe espaço para a sua proposta, e os 

possíveis ajustes a serem feitos.

A venda de oficinas na plataforma deixa para 

a Praça uma comissão de 10% até 25% sobre 

o valor de cada matrícula, o que nos ajuda 

a manter financeiramente a infraestrutura e 

equipe de trabalho da Praça. Além da página 

para venda de oficinas e sala de aula virtual, 

a Praça oferece material personalizado para 

divulgação de cada atividade, e publicação da 

mesma no nosso perfil de IG.

Preciso ter um CPNJ para vender na Praça?

Não! Você não precisa ter CPNJ para criar uma loja, mas, caso tenha, você pode se inscrever como 
Pessoa Jurídica também. Mas, lembre-se: 

-Se você se cadastrou com CPF, não existe obrigatoriedade na emissão de nota fiscal. 
-Caso você tenha cadastrado com CPNJ, a emissão da nota fiscal é obrigatória e fica por sua conta.



3. COMPARTILHE!
Os recursos de construção de comunidade da Praça só funcionam se você 

os despertar dizendo aos outros que está aqui. É facil e funciona assim: 

a) Avise para suas fãs que você está na Praça; b) elas te seguem na Praça, 

e a Praça gera notificações automáticas para elas quando você lança 

alguma novidade; c) você lança alguma coisa nova, elas compram, e 

o seu lançamento fica promovido nas redes socias da Praça; d) outras 

pessoas gostam, compram, e colocam nas suas Mesas para recomendar 

para outras pessoas; e) essas outras pessoas gostam e compram ou 

escrevem uma resenha sobre ela, a qual convence ainda mais pessoas 

para comprar e seguir você na Praça!

4. SEJA UMA PARTE ATIVA DA NOSSA COMUNIDADE 
A Praça é muito mais do que uma plataforma para venda de livros. Aumente suas vendas e sua presença 

na comunidade participando ativamente em muitos dos recursos que a Praça oferece. Quanto mais você 

participa, mais visibilidade sua editora ou loja ganha! E é muito simples. Aqui estão algumas maneiras 

(grátis!) de fazer parte da comunidade da Praça:

-CRIAR UMA MESA: Gostou de alguma publicação ou cartaz da Praça? Recomende para as amigues! 

Sua boa ação gera boa vontade e todos nós nos beneficiamos. E geralmente, sua gentileza gera 

recomendações recíprocas que impulsionam 

suas vendas. 

-ANUNCIAR SEU EVENTO NO MAPEAMENTO TEMPORAL: 

Anuncie o seu lançamento, feira de 

publicações, oficina ou sarau!

-IDENTIFICAR SUA LOCALIZAÇÃO NO MAPEAMENTO 

GEOGRÁFICO: Faça com que todo mundo te 

encontre! É como as páginas amarelas para 

pequenas editoras, só que mais bonito.

-IDENTIFICAR A LOCALIZAÇÃO OU AVALIAR OS 

FORNECEDORES, LIVRARIAS, EDITORAS, E 

IMPRESSORES QUE VOCÊ GOSTA NO 

MAPEAMENTO GEOGRÁFICO: Todo 

mundo vai te agradecer e 

alguns vão retornar o favor.

-OFERECER ALGUMA COISA PARA 

TROCAR NOS CLASSIFICADOS: Na 

Revista da Praça, você pode 

fazer troca-troca com gente 

do país inteiro usando os 

Classificados. 

-DOAR UM EXEMPLAR: Na Banca 

de doações da Praça, você 

pode oferecer cópias das suas 



publicações de graça para quem não tem condições financeiras de adquiri-las.

-USAR O FÓRUM: Ajude uma nova amigue e gere boa vontade!

-SUGERIR UM RECURSO: achou alguma fonte gratuita, arte de domínio público, convite para projetos 

colaborativos ou um edital? Sugira e compartilhe com as suas seguidoras!

-CONTRIBUIR PARA A REVISTA: Você é escritora, editora, videógrafa, ou simplesmente gosta de escutar 

outras pessoas? Nos mande um artigo, entrevista, ensaio, resenha, vídeo ou outro tipo de conteúdo 

que tem a ver com a cultura impressa 

independente no Brasil! 

E se tiver recursos financeiros, você pode 

anunciar na Revista! 

Quanto mais forte for a Praça, mais forte 

você será também!

5. VALORIZE SUAS SEGUIDORAS
As pessoas que te seguem na Praça são importantíssimas para seu trabalho e a nossa comunidade. Mais 

dedicadas que seguidoras do IG ou de outras mídias sociais, elas têm um interesse nas publicações, 

oficinas, e outras atividades que você faz. Você pode (e deve!) se comunicar diretamente com elas pela 

Praça ou por e-mail (lembre-se que no seu painel você pode conversar com fãs que adquiriram seus 

livros através do nosso chat/bate-papo). Elas receberão notificações automáticas quando você lançar 

uma publicação ou oficina nova, mas temos certeza que gostariam de saber outras novidades suas. 



6. CALCULE O FRETE
A Praça utiliza o plugin do site dos Correios para calcular o valor e o prazo de 

entrega de cada pedido. Sendo assim, é importante colocar o peso exato do 

seu produto para que o valor cobrado pelo envio esteja correto. Para acessar os 

prazos dos Correios para cada modalidade, vá até https://www2.correios.com.br/

sistemas/precosprazos/.

7. ENVIE O PEDIDO
Para facilitar o processo de envio, lá no pedido 

no seu Painel de Controle existe a opção de imprimir a 

etiqueta de envio. Mamão com açucar! 

Lembre-se sempre de atualizar o 

status do pedido para a compradora 

e de não demorar em responder 

todo e qualquer questionamento relacionado ao pedido. Isso transmite 

confiança e diminui a possibilidade de qualquer tipo de mal entendido. E tudo 

isso é facil! No Painel de Controle em 

“Minhas Vendas”, escolha a opção 

“Acompanhar” e aí você faz essas 

atualizações rapidamente. Inclusive, 

quando o pedido for enviado, é lá 

que você vai colocar o código de 

rastreamento. E caso tenha qualquer 

imprevisto, lembre-se que é super fácil 

falar com a compradora. É só enviar 

uma mensagem por chat/bate-papo 

diretamente do pedido. 

8. COLOQUE SEUS LIVROS EM PROMOÇÃO
Caso você queira colocar 

alguma de suas publicações 

em promoção na Praça, 

o processo é simples! Ao 

adicionar uma publicação no 

site, você tem a opção de 

já colocá-la em promoção. 

Depois de publicar no site, 

você pode “editar” a publicação 

na área onde define o preço 

selecionado “Em promoção” e 

escrevendo o preço promocional. Atualize e pronto! 

A sua publicação aparecerá na Loja da Praça com desconto. 



9. GANHE & SAQUE SEU DINHEIRO!
Parabéns! Você vendeu na Praça! E agora, o que acontece? Como 

utilizamos o sistema de pagamento Split do Pagar.me, a divisão de valores 

de cada compra entre a Praça e a editora/artista é feita automaticamente, 

no momento da finalização da venda. Sendo assim, quando uma compra é 

feita em nossa plataforma, o dinheiro passa diretamente do Pagar.me para a 

conta da editora/artista. 

Agora vamos aos prazos:

Caso a venda seja finalizada por cartão de crédito, o prazo para que você 

receba esse dinheiro é de 29 dias corridos mais 2 dias úteis, contados a 

partir do dia seguinte à criação da transação.

Em transações de boleto, o repasse depende do pagamento do boleto pela 

parte da compradora.

No momento em que recebemos a confirmação do banco, conciliamos o pagamento, o status da 

transação vira “pago” e os valores são liquidados no dia seguinte.

O banco não faz 

conciliação de boletos 

às segundas, então pode 

acontecer variações na 

data de pagamento.

OBRIGADA POR ESTAR AQUI CONOSCO!

Nossa missão é ampla e educativa. É necessário criar, expandir 
e democratizar a cultura impressa. Um sistema alternativo 
economicamente viável é para que pequenas Editoras tenham 
uma subsistência digna, ao mesmo tempo em que mais pessoas 
tenham acesso a esses conteúdos. 

O prazer de estar remando numa mesma direção é o que nos faz 
acreditar que “o crescimento de ume é o crescimento de todes”. 

Estamos muito felizes em ter vocês na Praça conosco!


