
Antologia Sexsência de contos eróticos femininos 

Oi intumescente linda,  

já transou hoje? Já se amou hoje? Já brincou com a própria imaginação hoje? Já se tocou? Já se 

imaginou numa capa de revista ou como celebridade lançando um livro?  

Opa! Venha comigo! 

O Sexsência é uma multimídia de educação sexual que está presente no Youtube, Instagram, 

site e revista desde 2018. Foi idealizado pela sexóloga Marianna Kiss e hoje conta com a 

produção intelectual de seis colaboradores dentre eles Lorrayne Lovely, Vanne Costa, Natasha 

De Rose, Lino Naderer, Daniel Mattoso e Leo Cruz.  

E, como uma das missões do canal é estimular a fantasia sexual do público, além, é claro, de 

tirar todas as dúvidas sobre sexualidade, hoje, eu convido você a participar de uma antologia 

de contos eróticos femininos, editada pela Cafofo dos Poetas Produções Literárias a ser 

lançado na Sexyfair de 2021. As regras são as seguintes: 

1. 20 participantes; 

2. Maiores de 18 anos; 

3. Brasileiras; 

4. De qualquer orientação sexual (pode ser homo, hetero, bi); 

5. De identidade de gênero feminina (pode ser cis, trans, travesti ou intersexual – desde 

que se reconheça como mulher); 

6. Enviar um conto ou poesia de até 3 páginas no word, na fonte times 12, espaçamento 

1,5 entre linhas; 

7. O texto precisa ser bem erótico (quente, seduzente, instigante, sexual, picante), não 

há imposições para o tema e nem para a linguagem utilizada; 

8. O texto tem de ser inédito (nunca antes publicado em plataforma alguma); 

9. Junto ao texto, enviar uma mini bio sobre você e sua carreira e uma foto com boa 

resolução para impressão. Ambos acompanharão o texto publicado; 

10. Junto ao texto, mini bio e foto, a participante poderá sugerir o título da antologia; 

11. Sobre a foto, ela pode ter nudez para o livro, contudo, a participante terá de enviar 

uma segunda foto sem nudez para a divulgação nas redes sociais ou a foto com nudez 

será editada com tarjas pretas (lembro que esse tipo de censura não cabe ao Sexsência 

ou a Cafofo dos Poetas Produções Literárias e sim às plataformas de divulgação – por 

nós, todas poderiam ficar nuas); 

12. Para viabilizar a publicação e aceitar o contrato a autora precisa aderir a compra de 5 

exemplares no valor de R$ 120,00 (podendo ser pagos em até 3x no cartão de crédito 

ou boleto) – custo unitário de R$ 24,00 por livro – e, posteriormente, a taxa de envio 

para suas residências. As participantes que residirem no Rio de Janeiro poderão retirar 

o livro na própria editora; 

13. Enviar o texto até 19/11/2020; 

14. Será aberto um grupo no whatsapp com as 20 participantes apenas para as enquetes 

referentes a escolha da capa e do título do livro, a posteriori, para a prestação de 

contas referentes às vendas e, para informar qualquer alteração sobre valores de 

venda, impressão de nova tiragem do livro e participação em mídias diversas a fim da 

divulgação do mesmo; 



15. A finalidade da antologia é a divulgação dos textos das participantes e geração de 

publicidade para o Sexsência na revista, site, redes sociais assim como na participação 

da multimídia na Sexyfair de 2021; 

16. A antologia conta para o currículo Lattes. 

Procedimentos gerais: 

1. A antologia terá seu miolo impresso em preto e branco sob o formato de livro físico e 

colorido sob o formato de livro virtual (e-book); 

2. Assim que todos os textos forem enviados, haverá uma enquete para decidirmos 

juntas o título da antologia e o mesmo valerá para a escolha da capa: 5 opções serão 

enviadas até 01/12/2020; 

3. Não haverá censura aos textos, contudo, todos passarão por correção literária e 

ortográfica, podendo retornar às autoras para correção final; 

4. Será feita uma impressão de 200 livros dos quais 100 serão divididos entre as 20 

participantes, 20 ficarão com a editora para distribuição gratuita à imprensa e sorteios 

ao público e 80 serão vendidos durante o lançamento na Sexyfair de 2021; 

5. Se acaso, qualquer participante desejar mais cópias do livro, estas serão vendidas ao 

valor de custo dos mesmos, ou seja, R$ 24,00 (até o limite dos 80 exemplares 

restantes). 

 

6. Sobre o lançamento: 

 

a. o lançamento da antologia será na Sexyfair, entre os dias 20 a 25 de abril de 2021 

(local e data ainda a serem confirmados pelo evento); 

b. sobre a Sexyfair: é a maior feira erótica da América Latina a ser realizada no Rio de 

Janeiro entre os dias 20 e 25 de abril de 2021 (data e local ainda a serem 

confirmados pelo evento); a editora não se responsabiliza pelo pagamento da 

entrada na feira das participantes; o livro será lançado oficialmente no sábado dia 

24/04/2021 no stand do Sexsência, contudo, as participantes poderão estar 

presentes no stand para dedicatória e venda dos livros em qualquer dia da feira; 

c. a editora e o Sexsência não se responsabilizam por qualquer despesa referente a 

logística de qualquer das participantes no local e dia de lançamento da antologia; 

d. no lançamento, no stand do Sexsência na Sexyfair de 2021, os livros serão 

vendidos a R$ 39,90. 

 

7. Custeio dos livros:  

 

a. R$ 1500,00 referentes à impressão e ao envio; 

b. R$ 9000,00 referentes ao ISBN com código de barras, compra da capa, correção 

literária e ortográfica, diagramação (itens da edição); 

c. Não há qualquer lucro e toda e qualquer despesa extra ficará a cargo da editora 

não onerando nenhuma participante a posteriori. 

 

8. Sobre a adesão à antologia: 

 

a. para confirmar a adesão à antologia, a participante terá de pagar a taxa de R$ 

120,00, a qual será revertida totalmente à impressão e edição do livro, não tendo 



a editora Cafofo dos Poetas Produções Literárias qualquer bônus, em 

contrapartida, esta se responsabiliza por qualquer ônus a posteriori; 

b. para pagamento à vista sob depósito bancário não há qualquer ônus ou taxa 

cobrada; 

c. para pagamento via cartões de débito, crédito ou boleto bancário, as taxas 

referentes às transações serão oneradas da participante; 

d. para os pagamentos parcelados: o primeiro pagamento deverá ser realizado no dia 

01/12/2020 junto com a assinatura e envio do contrato; o segundo pagamento 

será realizado no dia 01/01/2021 e o terceiro no dia 01/02/2021; 

e. o não pagamento de uma das demais parcelas (segunda e terceira) acarretará na 

retirada da participação da antologia e o valor investido não será devolvido a fim 

de pagar despesas já existentes; 

f. a edição da obra será finalizada em 30/01/2021; 

g. a impressão da tiragem se dará até a data de 21/03/2021 conforme condições da 

gráfica a ser contratada pela Cafofo dos Poetas Produções Literárias; 

h. para cada parcela paga ou pagamento à vista, haverá nota fiscal eletrônica a ser 

enviada para o e-mail da participante; 

i. para adesão à antologia cada participante deve pedir o formulário de cadastro, o 

contrato e os dados para pagamento no e-mail sexsencia@yahoo.com até 

31/10/2020.   

 

9. Sobre as vendas: 

 

No lançamento da Sexyfair: 

 

a. do valor de venda R$ 39,90, 60% ficará com a editora para pagamento de stand, 

percentuais de cartões de crédito, débito e boleto, logística e possíveis descontos 

ao público e, 40% será dividido entre as 20 participantes igualmente (2%) a ser 

depositado em conta corrente ou poupança; 

b. a prestação de contas será realizada em até 90 dias após o evento; 

c. os livros não vendidos durante os dias de feira, voltarão à editora para vendas em 

eventos a posteriori sob as mesmas regras de divisão de royalties e, com possível 

alteração no valor de venda; 

d. o valor de venda da antologia (R$ 39,90), assim como o local do lançamento 

poderão sofrer alteração por decisão da editora e do próprio evento, contudo 

tudo será devidamente informado às participantes.  

No Clube de Autores: 

a. a antologia será disponibilizada para a venda do livro físico no site 

www.clubedeautores.com.br o qual imprime o produto sob demanda; 

b. nesta plataforma, é o próprio site quem decide o valor de venda dos livros ficando 

a cargo da editora somente a escolha do valor do royalty, o qual será inicialmente 

de R$ 8,00, podendo sofrer alteração a qualquer momento; 

c. esse royalty será dividido em: 20% para editora e 80% para as participantes, logo 

cada uma terá 4% do valor do royalty; 

d. a prestação de contas se fará a cada 90 dias; 

e. a plataforma só realiza pagamento dos royalties a partir de R$ 100,00. 

 

mailto:sexsencia@yahoo.com
http://www.clubedeautores.com.br/


              Na Amazon: 

a. a antologia será disponibilizada para a venda do livro virtual (e-book) no site 

www.amazon.com ; 

b. nesta plataforma, o livro será vendido a $ 4,00 (4 dólares) e o valor de venda final 

fica a cargo da correção monetária do dia, podendo sofrer alteração a qualquer 

momento; 

c. nesta plataforma, o site retém 70% do valor de venda, deixando apenas 30% para 

royalties; 

d. esse royalty será dividido em: 20% para editora e 80% para as participantes, logo 

cada uma terá 4% do valor do royalty. 

 

              Em outros eventos: 

a. os livros não vendidos durante o lançamento na Sexyfair voltarão à editora para 

venda em outros eventos, dos quais terá como valor final R$ 29,90, dos quais 60% 

ficarão para a editora para pagamento de despesas já mencionada e 40% será 

dividido igualmente entre as participantes; 

b. a prestação de contas será feita a cada 90 dias. 

 

10. Sobre a impressão de tiragem: 

 

a. na primeira tiragem haverá a impressão de 200 exemplares da antologia sob 

custeio e condições citadas anteriormente; 

b. se for de vontade unânime das 20 participantes, poderá ocorrer a impressão de 

uma nova tiragem sob custeio a ser negociado (a de se tirar o valor referente aos 

itens de edição do livro exceto pelo ISBN com código de barras e cotar novamente 

o valor da impressão); 

c. a divisão dos livros da nova tiragem ficará a decisão das participantes por maioria 

dos votos; 

d. se for de decisão das participantes, por maioria dos votos, concederem à Cafofo 

dos Poetas e ao Sexsência parte da tiragem para a venda nas mídias do Sexsência e 

em eventos, a divisão sobre os royalties de venda em todas as plataformas citadas 

e eventos continuará o mesmo. 

 

11. Sobre a divulgação da antologia:  

 

a. as participantes poderão divulgar a antologia, assim como a capa da mesma e 

participação na Sexyfair a todo instante em suas próprias redes sociais e meios de 

comunicação a partir da data da finalização da edição e colocação da obra para 

vendas nas plataformas Clube dos Autores e Amazon (ainda a ser definida); 

b. não de obrigatoriedade a divulgação da obra pelas participantes, contudo, quanto 

mais divulgarem, maiores serão as vendas e, consequentemente, pagamento dos 

royalties a posteriori; 

c. na adesão à antologia e assinatura do contrato, cada participante cederá ao 

Sexsência e a Cafofo dos Poetas Produções Literárias os direitos sobre sua imagem 

e voz (depoimentos e entrevistas de áudio – podcast – e ou vídeo – lives e 

gravações editadas – e fotos) sem ônus para fins de divulgação. 

http://www.amazon.com/


 

12. Sobre o contrato: 

 

a. na assinatura do contrato, as participantes cedem suas imagens e textos à 

antologia, ao lançamento e a divulgação na revista, no site e nas redes sociais do 

Sexsência; 

b. não haverá sessão de direitos autorais do texto para a editora, sendo assim, ele 

poderá ser utilizado, editado e publicado pelas autoras a posteriori; 

c. não haverá a obrigatoriedade da participação no lançamento; 

d. mediante a assinatura e envio do contrato, as participantes estarão concordando 

com todas as regras e procedimentos aqui citados. 

Sem mais, cópula a tergo, muita intumescência para o seu dia e um super kiss da  

Marianna Kiss  

idealizadora e organizadora da antologia 


