
 

I – Escrevendo e formatando o Livro 

 

Escreva seu livro no WORD normal. Deixa a formatação para o final. 

Não tenha medo, escreva. Todos podem escrever e não interessa se 

o livro vende ou não depois, escrevendo você está se desenvolvendo, 

está crescendo. Escreva sobre o que quiser, não importa. É tanta 

ideia aqui na Bastter.com que garanto que vai sair muita coisa boa. 

Livro escrito, vamos para a formatação para a Amazon. 

 

1. Geral 

 

a. Inserir IDENTS no inicio dos parágrafos 

clicar em Layout da Pagina 

clique na setinha q abre a caixa de dialogo de parágrafos 

recuo – especial – primeira linha – por 0,5 

 

b. Inserir espaço entre parágrafos 

layout da pagina 

setinhe – caixa paragrafo 

Recuo Esq e Dir = zero 

espaçamento – antes = 0, depois = 10 

 

c. Capitulos – TITULO1  

Introdução, Glossario, etc, qualquer extra – Titulo 1 

 

d. Todo o livro em texto justificado 

 

e. Se usar sub-titulos que queira que apareça no sumário, 

use Titulo 2 – Titulo 3 

 

f. Citações centralize e use itálico ou aspas 

 

g. No fim de cada capítulo não use espaço, use quebra de 

página. (inserir – Quebra de página). O Kindle não lida 

bem com espaço. 

 

h. No fim de cada frase aperta Enter ou espaço apenas uma 

vez. 

 

i. Para eliminar espaço duplicado: 

Edição – Substituir 



Digitar dois espaços em localizar 

Digitar um espaço em substituir por 

Clicar em substituir tudo 

Repetir até não substituir mais nenhum. 

Faça o mesmo com três espaços 

 

j. Ligar parágrafos – clique no símbolo de parágrafo no 

menu parágrafo 

Só deve ter um s[imbolo grande ao fim de cada parágrafo 

ou títulos. Delete os outros. (Lembre-se usamos quebra 

de página e não espaço ao fim de capítulos) 

 

k. Sempre que for copiar/colar texto use um documento de 

texto bloco de notas 

 

l. Formatar os parágrafos.  

Pegue um pequeno parágrafo e formate da forma que 

deseja  (sempre justificado). 

Selecione o parágrafo. 

Clique com o botão da direita do mouse em Normal do 

lado de Titulos. 

Clique em – Atualizar Normal 

(Não é obrigatório fazer isso, pode usar o padrão se 

quiser) 

Se quiser formatar Titulos faça a mesma coisa 

 

 

2. Caderno Zero 

 

a. Página de Título 

Centralizada com o nome do livro acima e o do autor 

embaixo 

Use quebra de pagina ao final e não espaço 

 

b. Copyright 

Texto por XXXXXX © Ano 

Todos os direitos reservados 

(só um exemplo, faça como achar melhor) 

OBS> Recomendo registrar o livro, pode ser feito pelo 

correio: https://www.bn.gov.br/servicos/registro-obras 

 

c. Dedicação se quiser 

Sempre que quiser que mude de página use Quebra de 

https://www.bn.gov.br/servicos/registro-obras


Página e não espaço 

 

d. Sumário, Prefácio, Prólogo, o que quiser. Sempre usando 

Quebra de página ao final da página. Tudo que deseja 

que esteja no Sumário use Titulo 1 

 

 

3. Imagens e Links. 

 

a. Use sempre o comando inserir para imagens. Nunca copie 

e cole ou arraste senão não vai funcionar. 

Clicar em Inserir – Imagem – Selecionar a Imagem. 

 

b. Livros com muitas imagens tem custo alto de transmissão 

o que os tornam mais caros e você não recebe sobre esta 

parte, portanto não é muito interessante no Kindle muitas 

imagens e também a resolução das imagens não fica 

muito boa. Não use imagens muito complexas. Se ainda 

assim quiser usar muitas imagens, há serviços na 

Internet em que você pode comprimir as imagens para 

diminuir este custo. 

 

c. Para links use também o comando inserir. 

Clicar em Inserir – Links – Hyperlink. Em cima coloque 

como que que apareça o link, o que vem escrito nele. 

Embaixo o link.  

Se o link já está no texto basta selecionar o link e depois 

usar o comando inserir – link – hyperlink. O endereço 

estará escrito nos dois campos. Substitua o de cima pelo 

nome que deseja dar ao link. 

 

 

4. Sumário 

 

a. Tendo usado o comando Titulo 1, 2, 3 para tudo que 

deseja que apareça no sumário de acordo com os níveis 

que deseja que o sumário tenha: 

Clique em Referências – Sumário – Inserir Sumário 

Desmarque Mostrar número de páginas e marque Usar 

Hyperlinks ao invés de números 

escolha quantos níveis deseja e de OK 

 

b. Selecione a palavra Sumário 

Inserir – Bookmark (indicador) 



Nome = toc 

Clique em adicionar 

Faça o mesmo para onde deseja que seja o inicio do livro 

so que usando – start 

 

 

5. Salvar 

 

a. Salve primeiro como Doc ou Docx 

Depois salve como pagina da Web Filtrada 

Va onde salvou e veja que há um arquivo de página 

filtrada que tem ícone do seu navegador padrão e há uma 

pasta de arquivos com as imagens (se tiver imagens) 

Marque os dois, clique com o mouse da direita e depois 

em enviar para pasta compactada 

 

b. Este arquivo resultante de pasta compactada (ZIP) é o 

que você vai enviar a Amazon. 

 

 

 

 

 

II – Enviar para a Amazon 

 

 

1. Va em https://kdp.amazon.com/pt_BR/bookshelf 

 

2. Logue com sua conta da Amazon ou crie uma conta 

 

3. Clique em Biblioteca lá em cima e em + Ebook Kindle 

 

4. Preencha Detalhes do Livro. Se você quiser ter um nome só 

como Bastter coloque como sobrenome.  

Capriche na descrição e nas palavras chave. 

Tente as Categorias que mais tem a ver com seu livro. 

Categorias com menos livros aumentam suas chances de ficar 

entre os primeiros. No fim salve e vai passar para a aba 

Conteudo. 

 

5. Ativar DRM. Esta é uma proteção para o livro que impede que 

ele seja emprestado. Se você não se importa não ative. 

Atenção, isso não pode ser mudado depois de publicado. 

https://kdp.amazon.com/pt_BR/bookshelf


Faça upload do livro (o arquivo Zip) 

Crie uma capa com o criador de capas da Amazon (que não é 

muito legal mas enfim se não tiver outra solução) ou envie uma 

imagem da capa. 

Agora você pode pre-visualizar seu livro e ver se ficou legal! 

Não precisa ISBN para livros kindle, mas se você tiver coloque 

la. Salve e vá para preços. 

 

6. O KDP select faz com que você concorde que vai dar 

exclusividade ao livro para a Amazon e permite que você ganhe 

mais royalties. (o dobro). Tem também o lance do pessoal que 

le por assinatura. Enfim isso cada um tem de decidir. 

Direitos globais, se você registrou, você tem. Mas mesmo que 

não tenha registrado por marcar. 

Na parte de preços o royaltie de 70% só vai estar disponível se 

você aceitou o KDP select lá em cima. 

Coloque o preço que deseja, eu recomendo barato. 

Pronto, agora é só Publicar e aguardar o ok da Amazon que virá 

por e-mail. 

Assim que sair na Amazon cadastre o livro na nossa Livraria 

como Livros Escritos pelos Usuarios 

https://www.bastter.com/Mercado/Loja/Livros.aspx 

 

 

 

https://www.bastter.com/Mercado/Loja/Livros.aspx

