COMUNICADO
PLANO DE MIGRAÇÃO - PLATAFORMA 3.0

Versão 3.0.0

Caro parceiro,
Temos o prazer de informar que o Social Comics está evoluindo.
Através da implementação de importantes mudanças, que fazem parte
do novo plano de desenvolvimento da plataforma, temos o objetivo
de melhorar, acima de tudo, a experiência de nossos usuários.
Desde o seu nascimento, em 2015, o Social Comics levou a milhares
de pessoas formas diferentes de se ler quadrinhos. E não foi só isso:
através da plataforma, artistas independentes encontraram um
novo canal de publicação de suas obras, expandindo o seu público e
interagindo com novos grupos de leitores. É um orgulho para nós saber
que contribuímos para a carreira desses profissionais.
Vamos trabalhar juntos para uma profissionalização cada vez maior do
mercado nacional de histórias em quadrinhos!
Muito obrigado,
Equipe Social Comics
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FASE DE TRANSIÇÃO 3.0
Acabamos de dar início à transição para a plataforma 3.0 do
Social Comics. Essa é a mudança mais importante que fizemos
desde o início de nossa operação. Um sistema totalmente novo
e com tecnologia de ponta foi desenvolvido para promover uma
experiência única de leitura de quadrinhos digitais.
Essa nova versão traz mudanças importantes tanto em relação a
funcionalidades da plataforma quanto no modelo de negócio do
Social Comics.
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Novas Features e Novo Modelo
de Negócio
No quesito tecnologia, algumas funcionalidades importantes serão
implementadas:
Conta Grátis: Novos usuários poderão fazer seus cadastros na
plataforma, visualizando as capas dos títulos publicados, mas sem
acesso a leitura das páginas internas dos quadrinhos, com exceção
daqueles que estarão disponíveis gratuitamente, o que também é uma
novidade da versão 3.0, para atrair novos leitores.
Planos de Assinatura e Perfis de Usuário: Serão oferecidos novos
planos de assinaturas, para atender diferentes perfis de leitores,
incluindo uma opção de plano “Família”.
Novo Leitor: Melhor usabilidade, mais ágil, apresentando uma
resposta mais rápida para uma experiência de leitura muito mais
imersiva.
Novo Sistema de Busca: Para aproximar ainda mais o leitor de seus
quadrinhos e autores favoritos, além de ajudá-lo a desbravar novos
e interessantes conteúdos até então desconhecidos, facilmente
localizados por meio de tags e palavras-chave.
Algoritmo de Indicação: Agora a plataforma vai indicar os quadrinhos
baseados no perfil de leitura do usuário. Haverá esteiras automáticas
que mostrarão aos usuários quadrinhos com tags corretas. Por isso
é bem importante que, quando forem subir seus quadrinhos na
plataforma, utilizem tags que vão facilitar o usuário encontrar o seu
conteúdo.

06
O que muda para as Editoras?
As editoras continuarão publicando seus títulos normalmente, como
acontecia antes. Pequenas mudanças e algumas novidades foram
implementadas para a plataforma 3.0:
Quadrinho Grátis: Agora, as editoras poderão disponibilizar edições
para leitura gratuita, permitindo que até mesmo os usuários do
Social Comics que ainda não são assinantes tenham acesso à história.
Essas edições serão disponibilizadas por tempo limitado, de acordo
com a conveniência da editora, podendo ser usadas inclusive como
ferramenta de divulgação para atingir mais pessoas. Alinhamentos com
a equipe do Social Comics potencializará o alcance e retorno destas
iniciativas.
Novo Painel: Um novo sistema foi desenvolvido para a editora
gerenciar suas publicações e estatísticas. O novo endereço é
http://painel.socialcomics.com.br/
Repasse de Royalties: Os pagamentos serão feitos através de
solicitação de saque no novo painel administrativo. O botão de saque,
disponível no dashboard do painel, ficará disponível a cada trimestre,
sempre que o valor atingir o mínimo de R$ 300,00.
Envio de Edições: As páginas das edições devem ser,
obrigatoriamente, no formato PNG entre 350 Kb e 1,2 Mb. As páginas
duplas devem ser salvas em um único arquivo.
Cadastro de Editoras e Tags: Antes de incluir um título e uma edição,
certifique-se de cadastrar o nome dos autores (caso eles ainda não
constem no sistema) para creditar corretamente o seu quadrinho.
Faça o mesmo com as tags relacionadas à sua publicação para atingir
um maior número de leitores.
Para mais detalhes sobre a plataforma e questões técnicas, leia o
documento “Regras Editoriais do Social Comics”.
Acreditamos que este é mais um passo importante no mercado
de quadrinhos nacional, expandindo o alcance das publicações e
atingindo leitores com conteúdo de qualidade e tecnologia imersiva
de fácil uso.
A plataforma continuará evoluindo com novas features nos próximos
meses e anos, um crescimento constante para continuar relevante
com a melhor tecnologia disponível para um público exigente.
É um grande prazer tê-los conosco nesta nova etapa, que marcará
um novo momento dos quadrinhos digitais no Brasil.
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O que Muda para o Quadrinista
Independente?
Esse novo modelo de negócio aumenta a nossa responsabilidade
tanto com você, Quadrinista Independente, como com o usuário
leitor. Melhorar a qualidade editorial da plataforma será a prioridade
a partir de agora, por isso algumas regras para inclusão de conteúdo
serão implementadas. Dentre as mudanças mais significativas estão
a quantidade mínima de páginas para publicação, que agora passa
a ser de 20 páginas, das quais no mínimo 16 páginas tem que ser
exclusivamente de quadrinhos; a atenção à ortografia; a correta
sinalização de faixa etária, para evitar que seu material chegue a
uma audiência inadequada; orientações para cuidados relacionados
à infração de direitos autorais, além de outras providências técnicas
que visam oferecer referências para que sua produção apresente um
resultado mais atraente para o seu público leitor, promovendo tanto
a elevação da qualidade e profissionalismo dos Quadrinhos Digitais
quanto uma melhor e mais satisfatória experiência de leitura para o
usuário na plataforma.
Leia com atenção o documento “Regras Editoriais do Social Comics”
(clicando aqui) para entender as atualizações e melhorias que serão
possíveis a partir do cumprimento dessas orientações, e caso tenha
alguma dúvida entre em contato com parceiros@socialcomics.com.br.

Dúvidas e Informações
parceiros@socialcomics.com.br
www.socialcomics.com.br/queropublicar
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CNPJ: 22.476.712/0001-14
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CEP: 02403-020
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