Nascida há 18 anos no Rio de Janeiro, a QUÁRTICA EDITORA, é specializada em publicar publica
obras em todos os gêneros literários em tiragens especiais de 50, 100, 150 e 200 exemplares,
que atendam a necessidade dos autores, sem que estes fiquem com enormes estoques em casa
ou depósito.
A QUÁRTICA EDITORA, preservando as normas, regras e condições essenciais de uma
publicação com grande tiragem, os nosso livros, sem exceção, têm: Revisão Ortográfica,
Projeto Editorial Personalizado de Capa e Miolo, ISBN, Ficha Catalográfica, Código de Barras
e Depósito Legal na Biblioteca Nacional.
Ao publicar na QUÁRTICA EDITORA o escritor recebe um apoio editorial que compreende as fases
pós-edição como: lançamento, convites, divulgação e comercialização através da Galeria de
Obras e Autores para todo o Brasil.

As QUATRO VANTAGENS das PEQUENAS TIRAGENS
1ª Vantagem: Acessibilidade do Valor - Um livro com tiragem especial tem um custo reduzido e acessível a
qualquer pessoa. Coletâneas de textos de alunos ou grupos de escritores iniciantes podem baixar ainda mais
seus custos.
2ª Vantagem: Agilidade e Rapidez - A produção de um livro em tiragem especial é rápida e ágil, levando no
máximo quatro meses. Esse processo otimizado se deve pelo fato das provas de miolo e capa serem enviadas
para o autor através de e-mail (em arquivo pdf) ou por correio (sedex).
3ª Vantagem: Redução do Estoque - Com as pequenas tiragens a estocagem dos livros fica significativamente
reduzida e o risco de acumular ou perder seu livro é eliminado.
4ª Vantagem: Seu Livro Vira uma “Obra Rara” - Llivros em tiragem especial, facilmente se esgotam. Isso é bom
para o autor, porque recupera rapidamente seu investimento e para o mercado editorial, pois transforma o livro
em uma obra valiosa e, assim, cobiçada por leitores, bibliófilos ou colecionadores.
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