PERGUNTAS FREQUENTES

1. Quando envio o texto definitivo?
Após a assinatura do contrato, o departamento financeiro entrará
em contato e passará o Manual do Autor com Instruções do envio
do original para o Editorial.
2. Alguém irá escrever o Prefácio, quando envio?
Pode ser enviado com o arquivo original, quando o editorial entrar
em contato, ou ainda posteriormente, conforme indicações e
prazos do editorial.
3. A editora fará a revisão?
Sim, todas as etapas da edição: criação de capa, diagramação,
revisão e pedido de ISBN serão feitos pela editora.
4. O autor participa da edição?
Sim, todas as etapas são submetidas à aprovação do autor. Só
prosseguiremos nas etapas mediante aprovação do autor.
5. O evento de lançamento será feito? É obrigatório? Tenho que
pagar?
Após a edição do texto, o livro será enviado para a gráfica. Neste
momento, o departamento de eventos da Paco entrará em contato
com seu Manual de lançamento. No geral, a editora organiza o
evento de lançamento com o autor, em local a definir. Além disso, a
editora também recebe indicações de eventos acadêmicos para
envio do livro para divulgação. Tudo isso faz parte do contrato e
não há investimento extra do autor.
6. Posso comprar meu livro com desconto depois?
Sim, autor da Paco tem descontos progressivos de 30 a 50 % para
compra de seus livros.
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7. O valor do livro
O valor do livro é definido de acordo com o mercado de livros
acadêmicos e mediante o envio do livro para a gráfica. Não é
possível definir o preço antes de a edição ser finalizada, pois o
número de páginas pode variar de acordo com a diagramação do
livro e projeto gráfico.
8. Posso mudar o título?
Título e todas as demais informações podem ser ajustadas antes
e durante a edição da obra. Quando o Depto Editorial entrar em
contato para iniciar o processo (o que acontecerá após a etapa do
pagamento), eles solicitarão o envio dos arquivos definitivos para
a edição, e então, nesta ocasião, pode enviar com quaisquer
alterações que precisarem fazer.
9. Como é feita a distribuição e em quais livrarias?
A nossa distribuição é nacional, atendemos todos os estados
através de livrarias e distribuidores, além dos livreiros que nos
representam em eventos acadêmicos. Atualmente, temos 180
pontos diretos de distribuição de livros, incluindo as grandes
livrarias como Saraiva e Cultura, que são as maiores. E estamos
trabalhando continuamente para que haja mais pontos de
distribuição. Também a nossa comercialização tem uma presença
forte através da nossa livraria virtual, que atende pedidos de
leitores de todo o Brasil com agilidade e segurança. Essas ações
garantem uma eficiente apresentação das obras publicadas ao
público leitor.
10. Doação de exemplares e divulgação
A editora seleciona pessoas para receber exemplares do livro.
Doamos também exemplares a pessoas-chave indicadas pelos
autores. Também os autores diretamente podem fazer uso de
parte dos seus exemplares para entregar pessoalmente a
pessoas importantes para a divulgação.
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16. Para qual e-mail envio os textos?
Enviar a proposta para o e-mail livros@pacoeditorial.com.br
17. Os livros terão versão e-book?
Sim. Conforme solicitação no contrato.
18. Quando sairá o ISBN?
O ISBN será solicitado junto à BN quando o organizador da
publicação informar à editora o título definitivo, ordem final de
capítulos na obra e e texto de apresentação. Tais demandas são
solicitadas no início do processo de edição. Em posse do ISBN, a
editora envia a todos os autores carta de prelo com informações
sobre a publicação.
19. Terei direito autoral das vendas dos livros?
A título de direito autoral, a Paco Editorial enviará exemplares
impressos ao autor (ou autor principal em caso de capítulo
coletivo). Por cada exemplar vendido, é pago ao autor 10% de
direito autoral sobre o preço de venda do livro.
20. Posso publicar em mais de um volume organizado?
Sim.
Sobre a loja virtual da Paco e a venda dos livros
21. Como efetuar a compra?
Sua compra pode ser efetuada através do site via web ou
smartphone.
22. Quais as formas de pagamento?
Cartão de crédito e Depósito Bancário.
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23. Quanto tempo demora para a mercadoria chegar na minha
residência?
O tempo de entrega só é contado a partir da aprovação do
pagamento e varia de acordo com o método de envio selecionado.
Não nos responsabilizamos por eventuais atrasos por parte dos
correios.
24. Quem paga o frete?
O frete é por conta do comprador e calculado de acordo com o
peso do pedido.
25. Política de Privacidade
A nossa loja tem o compromisso com a privacidade e a segurança
de seus clientes durante todo o processo de navegação e
compra pelo site. Os dados cadastrais dos clientes não são
vendidos, trocados ou divulgados para terceiros, exceto quando
essas informações são necessárias para o processo de entrega,
para cobrança, ou para participação em promoções solicitadas
pelos clientes.
26. Quem somos, o que é a Paco Editorial?
A Paco Editorial é uma editora comercial com distribuição
nacional, com o foco em publicação de obras acadêmicas. Com
um catálogo diversificado, a editora tem sido um canal relevante
de difusão da produção científica brasileira, com livros que
promovem crescimento e desenvolvimento para o meio
acadêmico e para a sociedade. Nosso foco é transformar em livro,
impresso e e-book, pesquisas acadêmicas desenvolvidas em
todo o Brasil, nas mais variadas áreas temáticas.

