
A joia rara chamada livro



Navegar e mergulhar 
fundo para explorar a 
preciosidade. 
A Madrepérola lapida 
livros e os transforma 
em joias raras. 

www.editoramadreperola.com



Acolher, incentivar, lançar e 
promover autores lapidando ideias 
e construindo um cenário favorável 
para a publicação da literatura.

Ser uma editora reconhecida 
no cenário literário nacional 
por nossas obras.

Respeito à literatura. 
Valorização do autor. 
Valorização de todos os envolvidos no 
processo de publicação de livros. 
Custo acessível. 
Variedade de conteúdo. 
Promoção da nova literatura no país. 
Desenvolvimento intelectual e cultural. 
Melhorar o acesso da literatura no Brasil.

Missão

Visão

Valores



É o lugar para conhecer nossos livros 
e ficar mais pertinho das novidades.
Aqui você encontra informações 
sobre os lançamentos, os 
autores, editais de publicações, 
mercado editorial independente 
e financiamentos coletivos. Além, 
é claro, de conferir textos sobre a 
ficção inteligente.

Quinzenalmente são disparadas matérias 
em newsletters e nas redes sociais.

curiosidades literárias
lançamentos

Site Madrepérola

www.editoramadreperola.com
www.instagram.com/editoramadreperola


2,5 mil seguidores

2 mil seguidores

+ de 8 mil 
livros vendidos

80% 

 20% 

https://www.facebook.com/editoramadreperola/
https://www.instagram.com/editoramadreperola/


Interesses dos leitores

Como lançar um livro?

Editais de incentivo à leitura

Romances

Literatura fantástica

Poesia

Ficção científica



Içamos velas com os 
autores para juntos 
explorar mundos, 
sentimentos e cenários 
em forma de literatura. 



Kau Bonnett
265 mil seguidores
97 mil seguidores

Kau Bonnett começou escrever com 14 

anos de idade. Aficionada pelo compor-

tamento humano e pelos ensinamentos 

da vida, com maestria transforma os mo-

mentos vividos em palavras. 

Não ficção

https://www.editoramadreperola.com/produto/amarelo/
https://www.editoramadreperola.com/produto/com-gratidao/
https://www.editoramadreperola.com/produto/trilogiakb/
https://www.editoramadreperola.com/categoria-produto/nao-ficcao/


 756 seguidores

Thyl Guerra nasceu em Fortaleza, é formada 

em Letras e em Enfermagem, com pós-gra-

duação em Obstetrícia e MBA em Book Pu-

blishing. Ama viajar, tem sempre um livro na 

bolsa (mesmo que a deixe mais pesada). 
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Romance

https://www.editoramadreperola.com/produto/deshumanos/
https://www.editoramadreperola.com/categoria-produto/romance/


 72 mil seguidores

Observadora nata que é, Leila criou o @notei-

que para unir pessoas a essa sua mania e nun-

ca mais pararam de notar juntos. Leila PerciObservadora nata que é, Leila criou o @noteique 

para unir pessoas a essa sua mania e nunca mais pa-

raram de notar juntos. Agora, com esse livro, podem 

seguir com a mania mesmo no mundo off-line.

Poesia

www.catarse.me/textoscurtos
https://www.editoramadreperola.com/categoria-produto/poesia/


 7,5 mil seguidores

Saulo Florentino é carioca, um sonhador 

melancólico com tendências autodestru-

tivas. Uma carne assada velha prostrada 

na vitrine de um bar também velho. Es-

creve desde os oito anos pois era preciso, 

sempre foi preciso escrever. 

Saulo 
Florentino

Poesia

https://www.editoramadreperola.com/produto/um-marginal-que-voou-baixo-demais/
https://www.editoramadreperola.com/produto/adiferenca/
https://www.editoramadreperola.com/categoria-produto/poesia/


 14,5 mil seguidores

Bi Aguiart
Bianca sempre foi apaixonada pelo mundo do desenho, 

o interesse surgiu nas animações que assistia quando 

criança, e se desenvolveu para as histórias em quadri-

nhos, livros infantis e todo tipo de arte gráfica.

Bi Aguiart

Infantojuvenil

https://www.editoramadreperola.com/produto/a-lenda-de-grins/
https://www.editoramadreperola.com/categoria-produto/infantojuvenil/


Nascido em Belém (PA)m, é formado 

em letras inglês pela UFPA. Coelho é 

organizador de obras, entre elas Tes-

lapunk: Contos de realidades alter-

nadas e Cidades a vapor: Steam-

punk. Traduziu Fantasmagória e 

outros poemas, de Lewis Carroll, a 

ser lançada pela madrepérola.

 1 mil seguidores

Maurício
Coelho

Lançamento 
em breve

Ficção científica

https://www.editoramadreperola.com/produto/teslapunk/
https://www.editoramadreperola.com/produto/steampunk/
https://www.editoramadreperola.com/categoria-produto/ficcao-cientifica/


Livros infantojuvenis
Obra aprovadaObra aprovada

PNLD PNLD 
20202020

PNLD PNLD 
20202020

PNLD PNLD 
20202020

PNLD PNLD 
20202020

https://www.editoramadreperola.com/categoria-produto/infantojuvenil/
https://www.editoramadreperola.com/pnld2020/
https://www.editoramadreperola.com/pnld2020/
https://www.editoramadreperola.com/produto/ameninaeaplanta/
https://www.editoramadreperola.com/produto/nosmaresdomundo/
https://www.editoramadreperola.com/produto/nosmaresdomundo/
https://www.editoramadreperola.com/produto/oretornodopequenoprincipe/
https://www.editoramadreperola.com/produto/agata/


contato@editoramadreperola.com

(43) 99675-8061

(43) 3351-8003

Av. São João, 2725, Sala 240B, 

Londrina (PR), Cep 86036-030

www.editoramadreperola.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=5543996758061
tel://(43) 3351-8003

