MANUAL DE

CADASTRO DE LIVROS
Prezado Livreiro,
Para os seus livros aparecerem de forma correta nos resultados das buscas
realizadas pelos leitores na Estante Virtual, o padrão de cadastro deve ser
respeitado rigorosamente.
Os leitores esperam encontrar os livros no portal da mesma forma que os
encontrariam em uma estante bem organizada. Cadastros incompletos, informações
confusas e erros de digitação comprometem a sua credibilidade e,
consequentemente, suas vendas. Leia atentamente as orientações, padronize o
cadastro do seu acervo, de acordo com o exemplo abaixo e boas vendas!

~
informaçoes
do livro

Neve
Orhan Pamuk
editora: Companhia das Letras
ano: 2006
estante: Literatura Estrangeira
peso: 800g
cadastrado em: sexta-feira, 20/8/2010. 17:43:54
descrição: Livro em perfeito estado de conservação. 487 páginas.
1ª edição. Tradução Luciano Machado. Depois de anos de exílio, o
poeta turco Ka volta a Instambul para o enterro da mãe. De lá
segue para a remota Kars a pretexto de fazer uma reportagem
sobre uma onda de suicídios entre jovens islâmicas. Durante essa
visita, uma nevasca bloqueia todas as estradas e é nesse clima de
isolamento que um veterano ator e sua mulher aproveitam para
liderar um golpe militar.

Atenção: independentemente da forma de cadastro utilizada, os campos do
formulário manual ou as colunas da planilha dinâmica devem ser preenchidos
obedecendo a padronização indicada a seguir.
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Autor
Regras

Certo

Errado X
. Jorge Amado

Apenas o nome do autor,
sem pontuação, espaço
antes do nome ou qualquer
outro tipo de informação
que não seja o nome do
autor.

Machado de Assis (Novo)
Jorge Amado

Clarice Lispector Frete Grátis
José Saramago 2ª edição
A Clarice Lispector

Nome na ordem direta.

O nome do autor e não do
tradutor, adaptador ou
editor.

Machado de Assis

Assis Machado, de

William Shakespeare adaptação, Telma Andrade
William Shakespeare
Rolando Roque da Silva,
tradutor

Não tem
No caso de dúvida sobre o
nome do autor, coloque o
nome da editora ou deixe
o campo em branco.

Vários
Editora Abril

Não sei
Indefinido
Vários

Livros com mais de um
autor, coloque apenas o
nome de um, ou todos os
nomes separados por
barra.

Só use abreviações no caso
de autores que assinam
assim. Caso contrário,
nunca use abreviações ou o
nome incompleto.

Vicente Paulo

Diversos

Vicente Paulo / Marcelo
Alexandrino

Vicente Paulo e outros
Vicente Paulo, Marcelo
Alexandrino

J.R.R. Tolkien
Ana M. Machado
Ana Maria Machado
Gabriel Marquez
Gabriel García Marquez

Ebal
Revista: coloque o nome
da editora.

Editora Ebal

Não sei
Não tem
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Importação dinâmica: se você já possui uma listagem no formato
"Assis, Machado de", o sistema do portal fará a conversão.
Importante: a falta do conector “de”, no exemplo acima, implica no
cadastro errado do nome do autor: Machado Assis.
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Título
Regras

Certo

Errado X
Caçador de Pipas (Novo)

O Caçador de Pipas
Apenas o título do livro.
Nunca acrescente qualquer
outra informação.

Crime e Castigo
O Processo

Crime e Castigo - Frete grátis

O processo - livro seminovo
O processo - 2ª edição
Pensamento de Freud
cód. 0365

Meu Brasil - autografado
Únicas exceções: primeiras
edições, livros autografados Meu Brasil - 1ª edição
e obras dividas em volumes.
Sempre separado por hífen. Dom Quixote - Vol. II

Meu Brasil, autografado
pelo autor
Meu Brasil, 1ª edição
Dom Quixote (volume 2)

Yoga (Repensando a tradição)

Separe título e subtítulo
por hífen.

Yoga - Repensando a
tradição

Yoga. Repensando a tradição
Yoga: Repensando a tradição

Revistas: o nome da
revista seguido do número
do exemplar. Também é
permitido o uso do nome da
matéria de capa ou da
história principal, separados
por hífen.

Coleções: apenas o nome
da coleção. O número de
volumes deve ser informado
no campo descrição.

Zorro nº 45
Zorro n° 53 - O Professor

Zorro #45
Zorro
Zorro 45

Coleção O mundo das
crianças
O mundo das crianças
O mundo das crianças - 10
volumes

Editora
Regras

Certo

Somente o nome da editora. Abril

estante
virtual
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Quando não houver editora
especificada, coloque o
nome da instituição
responsável pela edição.

Academia Brasileira de
Letras
Biblioteca Nacional

Errado X
Editora Abril

Deixar em branco
Nome do autor
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Ano
Regras

Certo

Errado X

Ano da edição do exemplar,
sempre com 4 dígitos.

1974

74

Quando não houver ano
especificado no exemplar,
coloque 0000.

0000

00

!

O ano de publicação do livro é fundamental para o leitor saber o que
esperar do estado de conservação do livro. Coloque sempre essa
informação.

Estante
Regras
Escolha a estante de acordo com o assunto do livro. Não se oriente apenas pelo
título, siga a especificação da ficha técnica do livro.
Só escolha a estante Outros Assuntos quando realmente não encontrar uma
estante referente ao assunto do livro. Quando isso acontecer, envie um e-mail para
o Suporte sugerindo a criação dessa nova estante. Iremos analisar a
viabilidade de a incluirmos.
Não escolha a estante Outros Assuntos apenas para agilizar o cadastro. Isso irá
prejudicar o seu acervo quando os leitores usarem os filtros da busca.
Independentemente do assunto, todas as coleções devem ser colocadas na estante
Coleções. Não escreva “coleção” no título. Coloque esta informação no campo
descrição do exemplar.
Importação dinâmica: o nome da estante precisa coincidir com o nome das
estantes do portal. Faça o download da lista em Ajuda > Cadastrando livros.

Preço
Regras

estante
virtual
virtual

Certo

Não coloque nenhuma outra 20,00
10,50
pontuação além da vírgula
1000,00
no centavo.

Errado X
1,500,00
10.50
1.000,00

Todos os livros comecializados no portal precisam, obrigatoriamente,
obedecer a política de desconto de, no mínimo, 40% sobre o preço de
capa. Mesmo para os livros novos comprados em pontas de estoque.

MANUAL DE

CADASTRO DE LIVROS

Descrição
Regras

Certo

Comece com as informações
sobre o estado de
conservação do exemplar:
estado do livro, da capa e
se possui avarias ou
anotações.

Livro novo.

Evite repetições e floreios
comerciais. Mantenha o
compromisso com a
descrição objetiva.

Livro novo.

Acrescente detalhes do
estado de conservação do
livro e os problemas, caso
ele apresente algum.

Livro seminovo.
Livro em bom estado de
conservação.

Livro em perfeito estado de
conservação.

Errado X
Livro usado

!

Essa é informação
redundante. A
Estante Virtual é um
portal de venda de
livros usados.

Nunca lido.
Novíssimo.

Páginas amareladas
pelo tempo.
Carimbo na folha de rosto.
Dedicatória na contra-capa.
Grifos em algumas páginas.

Se o livro estiver em ótimo
estado, não comprometa a
descrição com negações.

Edições de bolso precisam,
obrigatoriamente, serem
especificadas como tal no
campo descrição.
Se possível, acrescente o
número de páginas,
tradução ou adaptação e
número da edição.
Use apenas ponto (.) ou
vírgula (,) para separar
as informações.
Se possível, transcreva
parte da sinopse do livro
contida na contracapa.
Evite incluir comentários
pessoais.

Livro em perfeito estado
de conservação.

Sem riscos ou rabiscos.
Não tem grifos. Sem rasgos.

Edição de bolso.
Pocket.

237 páginas, 3ª edição,
tradução Manoel Sousa.
Livro em ótimo estado de

Livro em ótimo estado de

conservação. 232 páginas,

conservação - 232 páginas

3ª edição. Edição de bolso.

/ 3ª edição.

Este livro narra as histórias
de Bentinho e da possível
traição de sua Capitu. Foi
escrito em primeira pessoa
e traz capítulos curtos e de
leitura rápida.

O livro é excelente.
Livro imperdível.

Compre já.
Não inclua informações
comerciais e promoções na
descrição.

Frete Grátis.
Compre 1, leve 2.

Nunca escreva nada que
pressuponha que o livro
não está disponível.
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Sujeito à confirmação
no estoque.

Só cadastre no portal livros disponíveis. Consulte-nos sobre formas
de aperfeiçoar o seu controle de estoque.

!

Não repita as informações: autor, editora, título, frete,data de
cadastramento, promoções e peso. Existem campos específicos para
esses dados.
Não cadastre livros com desgastes que comprometam a leitura. Por
mais detalhada que seja a descrição, causará insatisfação no leitor.
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Peso
Regras

Coloque o peso do livro em
gramas. Somente números
e sem nenhum separador
decimal.

Certo

Errado X

Meio quilo
500
1 kg
1000
1.100g

Caso você deixe o campo “peso” em branco na hora do cadastro do livro, o
cálculo do frete será feito através de uma análise estatística sobre os livros
com mesmo Autor e Título. Apesar dessa análise ser bastante apurada,
recomendamos que cadastre com precisão o peso dos seus livros, pois, caso
haja qualquer diferença no valor o livreiro será o responsável, nunca o cliente.

$

!

Para oferecer Frete Grátis, acesse: Sua estante virtual > Outros serviços >
Editar preferências. Ao optar por essa forma de benefício, a Estante Virtual
divulga a sua promoção na página de descrição do livro.

A política do portal estabelece que seja sempre cadastrado o peso
exato do livro, somente assim, o cálculo será exato, com precisão na
casa dos centavos evitando qualquer diferença no valor do frete.
Portanto, providencie uma balança o mais rápido possível.

Nunca coloque um peso acima do real. Quando receber o livro, o leitor
poderá verificar na etiqueta dos Correios o peso correto. Além disso, na
hora da compra os leitores comparam os exemplares cadastrados e
identificam o livro com peso acima do real.
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Imagem do livro
Regras
Por enquanto, só é possível inserir a imagem da capa do livro através do cadastro
manual.
O arquivo da imagem deve ter extensão .gif ou .jpg e não pode ultrapassar 30 kb.
Se você não tem scanner, tente achar a capa do seu livro no Google. Mas não deixe
de observar as restrições de copyright das fotos encontradas, pois nem todas podem
ser usadas sem prévia autorização.
Nunca escreva nenhuma informação em cima da imagem do livro.

!

A imagem tem que corresponder à edição cadastrada.

!

Toda vez que alguma informação de um livro é alterada na planilha, o
sistema entende que um novo exemplar foi cadastrado e a imagem é
excluída.
Se você usa a Importação Dinâmica, também pode adicionar imagens das capas
dos seus livros. Mas lembre-se que o cadastro é manual e deve ser feito livro a livro,
acessando sua estante virtual > seu acervo > editar livros.

!

Para não perder suas imagens faça o seguinte:

Se a alteração for necessária em apenas poucos exemplares, faça isso livro
a livro, acessando sua estante virtual > seu acervo > editar livros e
não na planilha.
Se a alteração for um reajuste de preço em todo o acervo, entre em contato
com nosso suporte. Podemos fazer essa alteração através de nosso sistema,
preservando assim suas imagens.

Não é permitido o cadastro de Cds, DVDs, VHS ou qualquer outro produto que não
seja livro.
Só é permitido o cadastro de, no máximo, 5 exemplares de livros idênticos de um
mesmo livreiro.
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É expressamente proibido, por questões legais, o cadastro no portal de Livros do
Professor, livros com carimbos de bibliotecas, livros com carimbos de Venda Proibida,
fotocópias, monografias e teses acadêmicas.

