
  



Preparando o seu livro para o Kindle 

Bem vindo ao Kindle Direct Publishing! Vamos orientá-lo   para que siga as etapas necessárias para a 

criação de um arquivo digital profissional do seu livro e para o upload fácil e rápido usando o Kindle 

Direct Publishing. Esses são os temas que abordaremos : 

 

 Antes de começar a escrever 

 Criando a página inicial do seu livro 

 Criando o seu índice 

 Preparando a capa 

 Terminando o seu livro 

 Fazendo o upload e checando a qualidade do seu livro 

 Antes da publicação do seu livro 

 Fazendo alterações depois que seu livro for publicado 

 

Vamos orientá-lo ao longo das etapas mais importantes deste processo. A preparação do documento 

é um passo crítico na produção de um livro profissional. Após a preparação do documento, a 

publicação no Kindle é fácil e rápida. 

Vamos começar! 

  



Antes de começar a escrever 

Se você já escreveu o seu livro, pode ir para a próxima seção onde obterá ajuda para prepará-lo para o 

Kindle. Se você ainda não escreveu seu livro (ou acha que vai escrever outro livro em breve), esta seção 

oferece dicas a serem consideradas durante o processo de composição para facilitar o processo de 

conversão subsequente. 

Para publicar no Kindle, autores geralmente usam o processador do Microsoft Word e convertem o 

arquivo para o formato Kindle depois de completo. Estas sugestões são específicas para o Microsoft 

Word 2010, embora as etapas sejam as mesmas para quase todas as versões do Word. Utilize o 

visualizador para verificar a conversão de seus arquivos, especialmente se eles contiverem tabelas ou 

muitos gráficos, para garantir que a conversão foi realizada com sucesso. Para solucionar erros de 

conversão, sugerimos a leitura do nosso Guia simplificado para criar um Livro Kindle. Também 

aceitamos outros formatos como o HTML, Mobipocket (MOBI), ePub (EPUB), texto sem formatação 

(txt), Rich Text Format (.rtf) e Adobe PDF (pdf). Se o conteúdo que você deseja editar não estiver em 

Word, consulte a nossa página de ajuda. 

Se você não usa o Microsoft Word, pode tentar o OpenOffice ou o LibreOffice. Para saber mais sobre o 

OpenOffice e sobre como fazer o download consulte: http://www.openoffice.org/download/index.html 

e saiba mais sobre o LibreOffice fazendo o download aqui: http://www.libreoffice.org/download/ . 

Certifique-se de checar as seções de Ajuda e Suporte de cada site se você tiver mais dúvidas a respeito 

do uso destes produtos. Além disso, se seu livro for mais elaborado, contendo muitos gráficos, tabelas 

ou imagens, ou, ainda,  se for maior do que 50 megabytes, sugerimos que você consulte as diretrizes do 

Kindle Direct Publishing da Amazon. 

Dicas de Formatação 

Muitos autores que não estão familiarizados com a publicação digital podem assumir erroneamente que 

a formatação utilizada em um texto comum é suficiente para a conversão para o Kindle. Estas dicas irão 

ajudá-lo a evitar erros comuns durante o processo de conversão. 

  

https://kdp.amazon.com/self-publishing/help?topicId=A17W8UM0MMSQX6
https://kdp.amazon.com/self-publishing/help?topicId=A2GF0UFHIYG9VQ
http://www.openoffice.org/download/index.html
http://www.libreoffice.org/download/
http://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines.pdf


 Inserir um recuo no começo dos parágrafos: evite usar tabulações e espaços para recuar 

parágrafos e ícones. Para configurar recuos na “primeira linha” (para parágrafos) no Word: 

o Clique em "Layout de Página" no menu na parte superior da tela em Word. 

o No canto inferior direito localize a seção “Parágrafo” na guia “Layout de Página”.Clique 

no botão que lembra uma seta apontando para baixo , que abrirá uma caixa de 

diálogo intitulada “Parágrafo”. 

o Na caixa de diálogo, localize a seção “Recuo” e configure “Especial” para “primeira 

linha” e “Por” para o seu recuo de sua preferência (no exemplo abaixo, o recuo é de 0.5, 

neste caso a configuração que recomendamos, se você quiser o recuo na primeira 

linha). 

 

 Inserir espaços entre parágrafos: Se você adicionar um retorno (ou espaço) entre dois 

parágrafos, você não poderá saber ao certo se o mesmo espaço irá aparecer corretamente em 

todas as plataformas Kindle. Ao invés disso, configure o espaçamento dos parágrafos no Word 

da seguinte maneira: 

o Na seção "Parágrafo" dessa guia, ache a seção intitulada "Recuar”. 
o Ao lado da palavra “Depois”, você pode colocar o valor de sua preferência depois do 

parágrafo (no exemplo abaixo, o Word irá permitir um espaço de 10 pontos antes do 
próximo parágrafo). 

 

 Inserir quebras de página entre capítulos: Coloque a quebra de página no final de cada capítulo 

para evitar que o texto seja aplicado em conjunto no Kindle. Para inserir a quebra de página no 

Word: 

o Clique em "Quebra de Página" 

 



 Mostrar/esconder: O botão Mostrar/Esconder [¶] no Word (na aba “Página Inicial”) irá alternar 

entre a função que mostra as marcas no seu parágrafo e outros símbolos de formatação. Estes 

símbolos não são visíveis no Kindle, mas você poderá usá-los para checar onde as quebras de 

página, quebras de parágrafo etc. foram inseridas, o que irá ajudá-lo a entender como o seu 

livro irá aparecer no Kindle. 

 

 Evite colar imagens: Imagens devem ser inseridas no formato JPEG (ou.jpg) e com alinhamento 

central (não copie e cole de outro arquivo): 

o No Word, clique em “Inserir” na parte superior da tela. 

o Clique em “Imagem” no grupo Ilustrações, o que irá abrir uma caixa de diálogo para que 

você escolha a imagem a ser inserida no documento. 

o Na caixa de diálogo, escolha e selecione o arquivo. 

 

Se seu livro tiver muitas imagens, ele poderá ser visto a cores por leitores que usarem o Kindle Fire ou 

um dos nossos aplicativos grátis para computador, tablet, ou smartphone, confira a nossa página de 

aplicativos. Caso contrário, lembre-se de que as imagens nos dispositivos Kindle e-ink são exibidas em 16 

tons de cinza para melhor contraste e nitidez. 

 Não use cabeçalhos e rodapés: Cabeçalhos como título e capítulo, e rodapés, como número de 

página, não irão aparecer como esperado no Kindle. Por este motivo, evite usá-los. 

  

http://www.amazon.com.br/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000828031
http://www.amazon.com.br/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000828031


  Use a função de formatação de capítulos “Título 1” do Word: O Kindle oferecerá ao leitor uma 

fácil navegação dentro do seu livro se você destacar o título dos capítulos (ex.: Capítulo 1) e se 

configurá-los como “título”, como indicado abaixo: 

o Destaque o título do capítulo no seu manuscrito usando o seu mouse. 

o Clique na guia “Página Inicial”. 

o Clique no botão “Título 1” como mostrado abaixo. 

o Seu texto será formatado de forma diferente. Você poderá mudar o tamanho do 

formato do “Título 1” para qualquer outro valor que quiser clicando na área do “Título 

1”, clicando o botão direito do mouse e selecionando "Modificar". 

o Se você já formatou os cabeçalhos dos seus capítulos da maneira desejada, poderá 

destacar o cabeçalho clicando o botão direito do mouse em “Título 1” e selecionando 

“Atualizar ‘Título 1’” para “Corresponder à Seleção”. Depois disso, o que tiver sido 

configurado para “Título 1”  ficará igual às definições selecionadas por você. 

 

 

 

 Tamanho da fonte: Mantenha um tamanho padrão para a fonte do seu livro. Os leitores Kindle 

poderão reconfigurar o tamanho do texto (ex. tamanho da fonte) e as margens enquanto leem 

livros no Kindle. 

 

 Indicador de progresso de leitura: Quando você ler um livro no Kindle, verá que a formatação 

geralmente segue a versão impressa do livro. Enquanto você lê, cada página exibe um 

cabeçalho, mostrando o título do conteúdo e/ou a data da edição. Na parte inferior de cada 

página do seu material de leitura, você pode saber em que ponto está consultando o indicador 

de progresso. Você perceberá que a barra se torna maior à medida que avança na leitura. O 

indicador de progresso também mostra as marcas estruturais dentro do conteúdo, como 

capítulos, artigos, marcadores, anotações ou realces. O indicador de progresso de leitura nos 

dispositivos Kindle usa um algoritmo único para estimativa do total de tempo que o leitor levará 



para terminar de ler o capítulo ou livro com base na velocidade de leitura atual ou anterior. A 

velocidade específica de leitura é armazenada somente no próprio Kindle e não em servidores 

da Amazon. Não é necessária nenhuma formatação para que o indicador de progresso funcione. 

o Durante a leitura, selecione “Andamento da leitura” no menu para escolher a opção que 

você deseja para medir seu progresso. As opções incluem “Local no livro”, “Tempo 

restante no capítulo” e “Tempo restante no livro”. 

o Para visualizar o número da página do livro que você está lendo, toque na parte superior 

da tela para exibir as barras de ferramentas. O local atual, número de página, número 

total de páginas, e o percentual de leitura de conteúdo são exibidos na parte inferior da 

tela. O tempo de leitura restante também é apresentado na parte inferior da tela. 

o Na tela inicial, pontos abaixo do título do livro indicam a extensão do livro, com pontos 

negros mostrando até onde você já leu. Em um livro divido em capítulos, as marcações 

na barra de progresso indicam o início do capítulo. 

 

 

  



Criando as páginas iniciais do seu livro 

As páginas inciais abrangem o conteúdo existente entre a capa do livro e o primeiro capítulo. As páginas 

iniciais devem incluir a página título, página de direitos autorais, dedicatória, prefácio e prólogo. Caso 

não inclua todos esses elementos, deve, no mínimo, incluir uma página título. Abaixo seguem algumas 

dicas para que essa parte do livro ganhe uma aparência estilizada e profissional: 

 Página título: A primeira página do documento do seu manuscrito deve mostrar a página 

“título” (você fará o upload da imagem da página da sua capa separadamente quando publicar 

seu livro).  A página título deve ser centralizada com o título do livro no topo e com o nome do 

autor logo abaixo do título. 

o Centralize o texto. Evite usar espaços ou tabulações para centralizar o texto.  Ao invés disto, 

no Word, clique em "Página Inicial" e use a função "centralizar" para centralizar o texto. 

 

o Inserir uma quebra de página depois do título. 

 No Word, clique em "Inserir" na parte superior da tela 

 Clique em "Quebra de Página" 

 

o Exemplo: 

Gabriela Cravo e Canela 
Jorge Amado 

 
 

—Insira uma quebra de página aqui — 
  



 Página de direitos autorais (copyright): Essa página geralmente segue o mesmo padrão da 

página título. Ela também deve ser centrada com uma quebra de página, como mostrado 

aqui: 

 
Direitos autorais do texto original © 2012 Fundação Jorge Amado 

Todos os direitos reservados 
 

— Insira uma quebra de página aqui — 
 

 Dedicatória: Se você tem uma dedicatória personalizada, ela deverá seguir o padrão da página 

de direitos autorais. Deverá também ser centralizada e seguida de uma quebra de página, como 

mostrado aqui: 

 

Para Zélia seus ciúmes seus cantares suas penas o luar de Gabriela e a cruz do meu amor. 

— Insira uma quebra de página aqui — 
 

 Índice/Prólogo: Se você tem um índice e/ou prólogo para o seu livro, eles deverão ser incluídos 

após a Dedicatória. Estes capítulos podem ser formatados como um capítulo de livro comum. 

  



Criando o seu índice no começo do livro 

Em um livro Kindle, o índice permite que leitores naveguem de um lugar pré-determinado para outro 

dentro do livro, clicando simplesmente nos links incorporados ao texto. Como números de página não 

são ajustáveis no Livro Kindle (a contagem de páginas muda de acordo com o tamanho do texto 

escolhido pelo leitor), um índice prático é uma das características que os leitores Kindle esperam de um 

livro digital. 

O Kindle reconhecerá um índice devidamente instalado no Microsoft Word. Se o seu livro foi formatado 

no Word, siga as etapas abaixo para garantir que seu índice aparecerá de maneira correta no Kindle: 

1. Identifique os títulos dos capítulos e determine o estilo do cabeçalho: 

o Talvez você já tenha feito isto na seção "Antes de começar escrever o seu livro" (se for o 

caso, sinta-se à vontade para ir direto para o próximo item). 

o Em seu manuscrito, destaque o título do primeiro capítulo usando o seu mouse. 

o Clique em "Página Inicial". 

o Clique no botão "Título 1", como indicado acima. 

o O texto do seu título aparecerá formatado de acordo com a formatação pré-

determinada pelo Word.  Você pode mudar a formatação pré-determinada do "Título 

1”. Clique na área “Título 1” e use o botão direito do mouse para selecionar "Modificar". 

o Se você já formatou o cabeçalho de seus capítulos da maneira desejada, pode também 

destacar o primeiro, clicando com o botão direito do mouse em "Título 1" e 

selecionando "Atualizar Título 1 para Corresponder à Seleção." 

o Uma vez que você tenha determinado o estilo do seu cabeçalho, configure o resto dos 

títulos de capítulo do seu livro repetindo as duas primeiras etapas acima para cada um 

deles. 

 

  



2. No Word, insira o seu índice no começo do documento. 

o Clique com o botão esquerdo do mouse uma vez e aponte para o local onde deseja  que 

o seu índice apareça na página. Ele deve aparecer logo depois das páginas iniciais (título 

da página, dedicatória, etc.). 

o Digite "Índice" e pressione o botão Entrar. 

o No Word, localize "Referências" na parte superior da página e clique em "Sumário" no 

canto esquerdo. 

 

o Selecione "Inserir Sumário" no menu suspenso e uma caixa de diálogo aparecerá. 

o Na caixa de diálogo, desmarque a opção "Mostrar números de página" (já que se trata 

de um livro digital e números de página não são aplicáveis). 

o Na caixa "Mostrar níveis" marque o número 1. 

 

o Clique "OK". 

o índice aparecerá automaticamente. 

 

3. Configure um indicador (bookmark) para que o Kindle possa encontrar o seu índice 

 

O Kindle oferece aos  seus leitores a opção de "Ir Para" certos pontos no livro como, por 

exemplo, índice, capa, ou passagem de abertura (como o primeiro capítulo) de qualquer lugar 

dentro do livro. Estas marcações são conhecidas como "Guias de Item". Para identificar o seu 

índice como guia de item, siga estas etapas: 



o No seu documento, sublinhe a palavra "Índice". 

o Clique na guia "Inserir". 

o Selecione "Indicador" no grupo “Links”. 

o Na caixa "Nome do Indicador", digite "Índice" (sem aspas). 

o Clique em "Adicionar". 

 

4. Revisões posteriores: 

Se você adicionar mais capítulos (ou títulos de capítulo) ao seu livro depois de completar as 

etapas 1, 2 e 3, certifique-se de identificá-los como "Título 1" (como você fez na etapa 1 acima). 

Para se certificar de que o seu índice está sendo atualizado, clique em qualquer lugar no índice e 

aperte a tecla F9 para fazer uma atualização; isto adicionará os capítulos novos e apagará 

qualquer um que tenha sido removido. 

 

Ao terminar este processo, você terá criado no seu documento um índice de qualidade, corretamente 

identificado, ligado aos títulos de cada capítulo e disponível para que os leitores usem o comando "Ir 

para" quando quiserem. 

  



Preparando a capa 

Quando você fizer o upload do seu livro, também precisará fazer o upload da imagem da capa do livro. 

Capas de livro podem influenciar as suas vendas, por isso, também recomendamos que você dedique a 

devida atenção à este tema. Abaixo seguem algumas orientações do que deve ser considerado, 

incluindo instruções para o uso de  nossa ferramenta “Criador de Capas”. 

Formato do arquivo/ Requisitos Dimensionais 

 Um arquivo .jpg ou .tif(f) 

 Tamanho mínimo de 1.000 pixels no lado mais comprido 

 A relação da imagem/largura ideal é de 1.6 (exemplo: 1.000 X 1.600) 

Incluir estas Informações na sua capa 

 Obra [título do livro] 

 Autor [autor(es) do livro] 

 Imagem de capa [uma imagem que capte a essência do livro e que chame a atenção dos 

leitores] 

Criando uma Capa 

 Capas criadas profissionalmente geralmente se encontram disponíveis a um determinado custo.   

Várias empresas, incluindo artistas freelancers, oferecem serviços dedesenho de capa. Se você 

procurar por "capa de livro digital" na internet encontrará uma variedade de serviços diferentes. 

 Use a ferramenta Criador de Capas do Kindle Direct Publishing: 

 Ao passar pelas etapas de publicação do seu livro, você terá a opção de fazer o upload da sua 

própria capa ou usar o “Criador de Capas” na etapa número 4: 

 



 Escolha uma das imagens  da galeria da ferramenta, ou faça o upload da sua própria imagem em 

arquivo .jpg 

 Escolha o design e personalize o leiaute 

 Inclua o texto (título e autor) e escolha a fonte 

 

 Você mesmo pode fazer o design da imagem. Para fazê-lo, você vai precisar de: 

o Uma aplicação de designs digitais onde você  criará o arquivo .jpg contendo a sua capa 

[como Microsoft Paint, geralmente instalado em PCs que operam com o Windows] 

o Acesso a ilustrações [você pode usar suas próprias ilustrações, ou ilustrações em 

domínio público] 

o Acesso a fontes [você pode comprar ou usar fontes que se encontrem em domínio 

público] 

Outras considerações 

 Compartilhe sua capa com amigos e colegas para saber a opinião deles. 

 Capas pequenas ou grandes demais para exibição nos dispositivos ou no site podem ter um 

impacto negativo para seu livro. Verifique se o texto está claro e legível, especialmente ao 

aumentar o zoom (zoom out). Considere aumentar o tamanho da fonte usando cores 

contrastantes para melhor legibilidade. 

 Se você não usar uma imagem da nossa galeria, ou da sua própria coleção, considere a 

possibilidade de usar imagens em domínio público nas quais o uso seja permitido de acordo com 

direitos autorais. 

 Selecione a fonte e o padrão de cor apropriados para o tom e o assunto do seu livro. Ao invés de 

confiar em fontes-padrão, ou mais usadas, considere procurar em sites que oferecem fontes 

utilizadas comercialmente e disponíveis para download gratuito para criar uma aparência 

original para sua capa. 

 Confira exemplos de capas de livros “mais vendidos” na loja Kindle da Amazon. 



Capas terminadas 

Salve o seu arquivo JPG no sua área de trabalho (desktop), mas não o inclua no seu manuscrito; faça o 

upload dos arquivos separadamente durante o processo de publicação e nós faremos a união dos dois 

arquivos em um produto final para você. 

  



Terminando o seu livro 

Uma vez que seu livro esteja pronto e editado corretamente para o Kindle, você deverá seguir algumas 

etapas necessárias antes de publicá-lo. As etapas estão relacionadas abaixo: 

(1) Revisão de texto do seu manuscrito 

 Certifique-se de usar a verificação ortográfica ao revisar seu livro. Os leitores Kindle esperam 

que o livro tenha padrão profissional; algumas palavras com erros ortográficos podem fazer uma 

diferença incrível entre uma avaliação de duas estrelas e uma de quatro estrelas. 

 Revise novamente as dicas de formatação deste guia na seção "Antes de escrever" e verifique se 

não cometeu nenhum dos erros comuns. Usar a função mostrar/esconder [¶] do Word, é a 

melhor maneira de se certificar de que não existem guias e/ou retornos repetitivos, ou qualquer 

outro erro de formatação no seu Livro Kindle. 

 Caso você ainda não o tenha feito, peça para um amigo revisar o seu manuscrito. "Um novo 

olhar", de alguém que possa ler o seu livro, poderá ajudar no processo de revisão do seu livro e 

seria uma forma simples de fazer os devidos ajustes antes de prosseguir para a próxima etapa. 

(2) Converta seu manuscrito para HTML 

 Salve seu manuscrito como "Documento em HTML Filtrado" no seu computador em um local de 

fácil acesso (como a sua área de trabalho, por exemplo). Para fazer isto, siga estas etapas: 

o No Word, com seu manuscrito aberto, clique no guia "Arquivo" e depois clique em 

"Salvar como" e selecione, por exemplo, "área de trabalho" ou "desktop". 

o Para "Salvar como tipo": selecione "Página da Web, Filtrada". 

 

o Clique em "Salvar". 

o Se você se deparar com um aviso sobre "remover etiquetas do Office", clique "Sim". 

o Feche o documento clicando em "Arquivo" e depois "Fechar”. 

(3) Livros com imagens: Criando um arquivo Zip para o conteúdo do seu livro 

Caso você não tenha adicionado fotos ou imagens ao seu livro, siga em frente para a próxima seção 

deste guia ("Fazendo o Upload e Checando a Qualidade do Seu Livro"). Se o seu livro contiver imagens, 



você precisará criar um arquivo compacto do mesmo para que ele possa funcionar adequadamente no 

Kindle. Para fazer isso, siga estas etapas: 

1. Vá para a pasta onde o seu livro foi salvo (no Word os seus arquivos são salvos na pasta 
"Documentos" automaticamente, então este seria um bom lugar para começar a procurar). 

2. Você encontrará dois arquivos com o mesmo nome: uma pasta contendo suas imagens e um 
arquivo em HTML contendo o seu livro. 

 

3. Clique no arquivo HTML clicando no botão direito do mouse, busque a opção "Enviar para" e 
clique em "Compactar (zip) arquivo" no próximo menu que aparecer na tela. 

4. Um novo arquivo com o mesmo nome aparecerá como compactado. 

 

5. Arraste a pasta contendo suas imagens para a nova pasta compactada. 

 

 

Esta pasta compactada será essencial quando chegar a hora de fazer o upload do seu livro para o KDP. 

  



Fazendo o upload e checando a qualidade do seu livro 

Chegou a hora de criar seu livro no site do KDP. Para fazer isto, siga estas etapas: 

 

Incluindo detalhes do seu livro (tela número 1: SEU LIVRO) 

1. Faça o login no kdp.amazon.com.br 

2. Você será direcionado para a tela da "Biblioteca" 

3. Clique em "Adicionar Nova Obra" 

Você entrará na tela número 1, “Detalhes do Livro” do seu livro. Preencha todos os campos, como título, 

descrição, categorias, royalties etc. Siga as instruções apresentadas na tela para incluir estes detalhes. 

Você pode tirar suas dúvidas sobre cada parte do processo usando os indicadores "O que é isto?", que 

aparecem ao lado de cada campo com solicitação de informações. 

Aqui estão mais algumas dicas para ajudá-lo com estas questões: 

 Os metadados do seu livro (ex. o título, descrição, palavras-chave, categorias e outras 

informações descritivas) serão úteis para atingir o seu público alvo. Se os metadados do seu 

livro não refletirem o tema principal do mesmo, leitores possivelmente não encontrarão o livro 

ao procurar por esse tema na nossa loja. 

 Dedique o tempo necessário para elaborar uma breve "Descrição" na seção "Detalhes do Livro." 

Possíveis leitores lerão esta descrição e determinarão seuinteresse em ler o livro. 

 Na seção "Colaboradores do Livro" certifique-se de incluir pelo menos um nome do "autor" do 

livro. Você pode adicionar também outros colaboradores como, por exemplo, editores, revisores 

e ilustradores. 

 "Domínio Público" se refere a trabalhos que foram escritos por outra pessoa, mas nos quais os 

direitos autorais não pertencem mais a ninguém (ex. "As aventuras de Sherlock Holmes"). 

 Certifique-se de preencher todos os itens tanto em  "A capa do seu livro”, como em "Tela de 

Direitos e Preços”. 

Uma vez que as etapas de 1 a 4 nesta página forem completadas, você estará ponto para: 

 

Fazer o upload do(s) arquivo(s) do seu livro 

Agora vamos fazer o upload do conteúdo do seu livro para o KDP. Confira aqui como fazê-lo ao chegar 

na etapa "5. Faça o upload do arquivo do seu livro." 

1. Clique no botão "Procurar Livro" 

2. Uma janela instantânea (pop-up) será exibida. Clique no botão "Procurar". 



3. Localize o arquivo das imagens no seu computador e clique em "Abrir". 

4. Se o seu livro não possuir imagens, você fará o upload do arquivo HTML que foi salvo na etapa 2 

da última seção. Se o seu livro contiver imagens, você poderá fazer o upload do arquivo zip que 

criou na etapa 3 da última seção. 

5. Clique no botão "Enviar um livro". 

6. A mensagem "Envio e Conversão Realizados com Sucesso!” aparecerá na página. Isto pode 

demorar alguns minutos. 

Se você ainda não está pronto para publicar seu livro, prossiga e clique em "Salvar como rascunho”. Seu 
livro não estará disponível até você clicar em "Salvar e Publicar". Você poderá voltar para esta página 
quando estiver pronto para publicar o seu livro e/ou mudar o design da sua capa. 
 

Pré-visualizando o seu livro 

Agora que o upload do seu livro foi feito para o KDP, você pode verificar como seu livro aparecerá nos 

dispositivos e aplicativos Kindle. Para visualizar o seu livro, vá para a página do KDP onde você fez o 

upload do conteúdo do livro e clique na caixa "Pré-visualizar Livro" abaixo da seção 6, “Pré-visualizar Seu 

Livro”. Uma vez aberto o pré-visualizador, siga as etapas para revisar o seu trabalho. 

 



1. Revise as suas páginas iniciais (ex. título de página, dedicatória, informações de direito autoral, 

prefácio etc.). 

2. Tenha certeza de que seus links vinculados ao índice funcionam (se for o caso). 

3. Não se preocupe se sua capa não aparecer - a capa será incorporada no momento da 

publicação. 

4. Revise o conteúdo do seu livro Kindle: 

a. Verifique se há caracteres que possam não ter sido convertidos corretamente. 

b. Anote as possíveis alterações que ainda precisarem ser feitas ( abordaremos este 

assunto na próxima seção). 

5. Confira a apresentação do seu livro em vários dispositivos (lembre-se de que os Livros Kindle 

podem ser lidos em vários dispositivos e aplicativos diferentes, incluindo o Kindle para 

computadores, tablets, e smartphones. Cada um deles pode ser reproduzido no visualizador 

online). 

a. No Pré-visualizador, busque por "Dispositivos" no menu suspenso no canto superior 

esquerdo. 

b. Selecione o dispositivo que você gostaria que fosse reproduzido pelo pré-visualizador. 

c. A experiência de leitura pode ser um pouco diferente em cada dispositivo, mas se você 

seguir as dicas de formatação fornecidas, as diferenças serão mínimas. 

6. Feche o pré-visualizador. 

 

Fazendo alterações e fazendo o upload de seu(s) arquivo(s) revisado(s) 

Esta etapa é válida somente se você identificou alterações que gostaria de fazer com base na revisão do 

livro que acabou de ser feita. Se não for necessário fazer alterações e se o upload do livro foi  feito, você 

estará pronto para a próxima seção deste guia: "Antes da publicação”. 

Se você precisar fazer alterações/correções, volte para o arquivo HTML do seu livro no seu computador, 

clique o botão direito do mouse, utilize a opção "Abra com" e selecione Microsoft Word. Se seu livro 

contiver imagens e você criou um arquivo Zip (compactado) para fazer o upload para o KDP, certifique-

se de usar o arquivo HTML que está no arquivo compactado (zip). Faça alterações/correções 

necessárias.  Sugerimos salvar seus rascunhos com nomes diferentes (ex. versão 2) para uma fácil 

identificação. Para concluir, clique "Salvar como" (ajuste o campo "salvar como tipo" para: Página da 

Web, Filtrada) e feche o arquivo. 

Para fazer novamente o upload do seu conteúdo: 
 

1. Marque a caixa do lado esquerdo do livro e clique no botão "Ações" na parte superior esquerda. 
2. No menu, selecione "Editar detalhes do livro" 
3. Na seção Conteúdo do Livro clique em "Procurar por Livro" 
4. Procure a versão atualizada do arquivo do seu livro. Se tiver imagens, elas estarão em um 

arquivo compactado (.zip) ou estarão em arquivo HTML 
5. Selecione o arquivo correto, clique para abri-lo e clique na opção "Enviar um livro" 

6. Clique em "Salvar e continuar" 



 

Você pode repetir este processo quantas vezes forem necessárias até que esteja satisfeito com o 

resultado final do livro. Quando você estiver satisfeito com o rascunho do seu livro ele estará quase 

pronto para ser publicado! 

  



Antes de publicar o seu livro 

Você já fez o upload do conteúdo e dos detalhes do seu livro. Agora, resta apenas uma etapa antes da 

publicação. Na seção anterior, quando você selecionou a opção "Salvar e continuar", foi redirecionado 

para a tela de número 2, “Detalhes do Livro: DIREITOS E PREÇOS”. Siga as instruções apresentadas nessa 

tela para incluir suas informações sobre direitos e preços.  Novamente, você pode contar com os 

indicadores "O que é isto?" ao longo do processo, se surgirem dúvidas. 

 

Uma vez que as seções "Seu Livro" e "Direitos e Preços" estiverem completas e você estiver pronto para 

publicar seu livro, clique em "Salvar e publicar" e ele estará pronto! Seu livro aparecerá na sua biblioteca 

do KDP, mas não estará editável até que o processo de publicação seja completao. Geralmente, o livro é 

disponibilizado na Loja Kindle após 48 horas. Parabéns! 

  



Fazendo alterações depois da publicação do seu livro 

Você pode querer fazer correções após o seu livro ter sido publicado. Esta seção informa como fazer 

alterações e como o KDP avisa aos seus clientes quando as mesmas forem efetuadas. 

Fazendo alterações no texto convertido 

Se você modificou o seu manuscrito (ex. corrigiu alguns erros ortográficos) e agora quer transferir estas 

alterações para o texto convertido do livro publicado, siga estas etapas: 

1. Marque a caixa no lado esquerdo do livro e clique no botão "Ações" na parte superior esquerda. 

2. Selecione "Editar detalhes do livro" no menu. 

3. Na seção "Envie o arquivo do seu livro" clique em "Procurar por livro". 

4. Procure o arquivo HTML que deseja enviar (a última versão do seu livro). 

5. Clique em "Enviar um livro". 

6. Clique em "Salvar e continuar". 

7. Vá para a 2ª página ("Direitos e Preços"). 

8. Será necessário reconfirmar os Direitos de Conteúdo e selecionar "Salvar e publicar". 

 

Alterando os detalhes do seu livro 

Se você desejar fazer alterações nos detalhes do seu livro (ex. título, descrição, categorias, royalties 

etc.), poderá fazê-lo a qualquer momento, no menu "Biblioteca", seguindo as etapas abaixo: 

1. Na “Biblioteca” selecione o menu suspenso "Ações" ao lado do livro que você deseja modificar. 

2. Clique em "Editar detalhes do livro" ou em "Editar direitos, royalties e preços". 



3. Faça as alterações necessárias. 

4. Clique em “Salvar e continuar” e depois em "Salvar e publicar”. 

Informando os clientes sobre a versão atualizada do seu livro. 

Se você fizer alterações no seu livro e quiser que seus clientes recebam a versão atualizada do mesmo, 

podemos ajudá-lo com este processo.  Você precisará fornecer algumas informações e, neste caso, 

pedimos que você entre em contato conosco clicando no botão "Fale Conosco". Você pode encontrar a 

botão “Fale Conosco” no canto inferior direito de qualquer página no site do KDP. 

 

Quando você nos mandar uma mensagem para alertar os clientes sobre uma atualização feita em seu 

livro, forneça detalhes e exemplos específicos de todas as correções feitas. Quanto mais detalhes você 

fornecer, melhor conseguiremos categorizar e comunicar as atualizações aos seus clientes. Quando 

recebermos os detalhes, faremos uma revisão do seu livro e tomaremos as providências necessárias no 

prazo de duas semanas. Os possíveis resultados da nossa revisão incluem: 

 Se as alterações feitas em seu conteúdo forem consideradas significativas, enviaremos um e-

mail para todos os clientes que possuírem o livro para avisá-los sobre a atualização. Estes 

clientes podem optar por receber a atualização através de sua página “Gerencie seu Kindle na 

Amazon.com.br”. 

 Se as alterações feitas em seu conteúdo forem consideradas pouco significativas, não 

poderemos notificar todos os clientes por e-mail, mas permitiremos que eles atualizem o 

conteúdo do livro através da página “Gerencie seu Kindle na Amazon.com.br”. 

 Se as alterações feitas em seu conteúdo tiverem causado problemas críticos e inesperados no 

conteúdo do livro, ele será removido temporariamente da venda no site e nós o avisaremos 

para que você possa solucionar o problema encontrado. Depois que as atualizações forem 

feitas, avise-nos e enviaremos um e-mail para os clientes, como no caso 1. Após a conclusão da 

nossa revisão, enviaremos um e-mail para compartilhar os resultados obtidos e as providências 

que foram tomadas. 

 

Observe que existem longas páginas de ajuda no nosso site para ajudar autores no processo de auto-

publicação, então, se você não achar o que precisa neste guia, por favor, consulte as nossas páginas de 

ajuda. 

https://kdp.amazon.com/self-publishing/help?topicId=A1CT8LK6UW2FXJ
https://kdp.amazon.com/self-publishing/help?topicId=A1CT8LK6UW2FXJ

