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Introdução
Você finalmente terminou seu livro e está pronto(a) para publicá-lo no programa Kindle Direct
Publishing (KDP) da Amazon. Excelente.
Mas há um problema: muito provavelmente os manuscritos originais de seu livro (compostos no
Word) não estão formatados corretamente para o Kindle.
Então, você pode:
contratar alguém como eu para formatá-lo para você ou
pode fazer isso você mesmo(a).
Se você tiver tempo, então este tutorial irá ajudá-lo(a) a deixar os manuscritos do seu livro
prontos para o Kindle.
E se vier a contratar um profissional para converter o livro, peça um desconto no preço, pois o
serviço de formatação já estará concluído.

Este ebook trata apenas do processo de formatação dos manuscritos
originais utilizando o Word 2007 (embora você possa usar outras
versões deste programa da Microsoft). Para o processo de conversão
final, para formato ebook, você pode usar o conversor automático e
gratuito da própria Amazon ou um programa de conversão como o Jutoh
(pago).

O que o Kindle não faz
Basicamente, os dois principais formatos de ebooks da atualidade são: ePUB e mobi. A diferença
básica entre eles está nos dispositivos de leitura que conseguem abrir esses arquivos.
Os dispositivos Kindle só leem o formato mobi.
Já quase todos os outros dispositivos de leitura (iPad/iBooks, Nook, Kobo, da Sony, por
exemplo) leem ePUB's.
Ambos os formatos são, essencialmente, documentos HTML (linguagem de marcação de
hipertexto, ou seja, o mesmo tipo de linguagem que cria páginas web) juntos com um invólucro e um
manifesto em uma espécie de arquivo zip.
Se todos os ebooks estão escritos em uma linguagem comum HTML, então por que existem
diferentes padrões? Porque cada um dos dispositivos de leitura só lê um pequeno subconjunto de
códigos HTML e alguns hardware interpretam o código de formas diferentes dos outros. E em
dispositivos sofisticados, os arquivos ainda precisam manter a compatibilidade com versões
anteriores, para que possam ser lidos, mesmo em máquinas antigas.
Existem muitos métodos de criação de ebooks, desde o mais simples (usar um serviço como o
Smashwords para fazer a conversão automática a partir de um documento do Word formatado com as
suas especificações), até as mais complexas (criar o ebook codificando-o manualmente em HTML,
criando o manifesto, e compactando os arquivos no formato correto).
Em algum lugar entre esses extremos, você converterá os manuscritos do seu livro em um formato
digital (ebook).
Aqui vou descrever um método de formatação de um documento de processador de texto (Word,
de preferência) com estilos personalizados. Um documento a partir do qual você poderá,
posteriormente, fazer a conversão para ebook usando programas como o Calibre, por exemplo.
Provavelmente este é o método mais simples para um autor ou autora que não está confortável em
trabalhar com codificação.
Porém, quando você converter seu livro para um ebook .mobi ou .epub os seguintes elementos
podem não converter bem:
tabelas
cabeçalhos e rodapés

Como já disse, o layout das páginas em um ebook Kindle difere de dispositivo para dispositivo e
também depende do tamanho da fonte que o leitor escolhe usar.
Você vai aprender a resolver essa questão mais adiante neste tutorial.

Usando estilos no Word
Aprender a usar estilos no Word irá tornar sua vida mais simples.
Os principais componentes de um livro exigem um Sumário (TOC), títulos de capítulos e o corpo
do livro em si.
Minha sugestão para uma melhor formatação para o Kindle é a seguinte:
1. Título 1
a. Times New Roman 16 pontos
b. espaço posterior 24 pontos
c. espaço entre linhas 1.15
d. justificado à esquerda
2. Título 2
a. Times New Roman 14 pontos
b. espaço posterior 12 pontos
c. espaço entre linhas 1.15
d. justificado à esquerda
3. Corpo do texto
a. Times New Roman 12 pontos
b. espaço posterior 12 pontos
c. espaço entre linhas 1.15
d. justificado
Esta é apenas uma sugestão. Observem que não a uso (completamente) neste tutorial.

Configurando estilos
Quando você usa estilos para formatar o seu livro, torna-se muito fácil selecionar o texto que
deseja formatar e, em seguida, clicar sobre a seleção do estilo que você quer implantar. Mas você
precisa configurar os estilos primeiro.

Portanto, vamos começar.
Abra o documento no Microsoft Word e certifique-se que você está na aba "Início". Procure a
seção que se parece com a imagem anterior.
Se as opções "Normal", "Título 1" ou "Título 2" não estiverem aparentes, então clique na
pequena seta para baixo (à direita da janela "Estilo") como mostrado na imagem anterior.
Depois de ter encontrado o estilo que você deseja modificar, clique (com o botão direito do
mouse) diretamente sobre ele e selecione "Modificar". A seguinte janela popup vai aparecer:

Se desejar, você poderá alterar o nome do Estilo. Porém, o mais importante é o tipo de fonte e
seu tamanho, além do alinhamento do texto: à esquerda, centralizado, à direita ou justificado.
Depois de ter feito as alterações acima, clique no botão "Formatar" na parte inferior da janela.

Você vai ver que tem um monte de opções de formatação que você pode utilizar. Para este
tutorial nós apenas vamos modificar as configurações dos parágrafos.
Portanto, ajuste as várias definições abaixo a seu gosto.

Para os parágrafos sugiro:
Alinhamento geral: Justificado;
Espaçamento: Antes > 0 pt, Depois > 12 pt e Espaçamento entre linhas: Múltiplos, 1,15
Quando terminar clique em OK. Pronto.
Para aplicar os estilos dos títulos a cada um dos títulos dos seus capítulos, seções, sub-seções etc
basta selecionar cada título ou seção do texto individualmente e, em seguida, clicar em "Título 1" ou
"Título 2" etc. Pronto. Os títulos dos capítulos, seções etc do seu texto estarão formatados. Os textos
serão ajustados às definições especificadas no estilo. E você sempre poderá alterá-las quando
desejar.

Para aplicar um estilo ao resto do corpo do texto (parágrafos) selecione cada parágrafo do texto
e, em seguida, clique em "Normal". Pronto, corpo de texto formatado.

Veja como é fácil. Agora você já pode avançar para a próxima fase.

Formatando imagens
Quando você inserir uma imagem você tem que fazer algumas coisas para ter certeza de que ela
não acabe flutuando sobre o texto quando converter seu livro para Kindle.
Passo 1: sempre insira imagens usando a opção do Word: Inserir Imagem.

Nunca use a opção copiar e colar.
Passo 2: com a imagem inserida no corpo do parágrafo, clique sobre ela. Observe que uma nova
aba aparece: Formatar.

Agora, selecione a opção "Posição" e escolha a opção que diz "Alinhado com o texto". Isto é
crítico para o Kindle. Caso contrário, a imagem não ficará ancorada e literalmente flutuará sobre o
seu texto, tornando o ebook ilegível.

Faça isso para todas as suas imagens.
É realmente embaraçoso quando um autor recebe e-mails de leitores dizendo que um ebook é
ilegível.

O que fazer com as tabelas
Tabelas nem sempre convertem bem para todos os dispositivos e aplicativos de leitura Kindle.
Muitas vezes elas acabam desconfiguradas.
Eu tenho uma solução simples para você: basta representar tabelas como imagens, utilizando uma
ferramenta gratuita denominada LightShot, que você pode baixar gratuitamente em Lightshot.

Você pode usar outro programa de captura de tela, se desejar.

É simples de usar e tudo o que você tem que fazer é capturar a tabela a partir do seu documento
Word.
Passo 1: depois de ter baixado o programa, basta executá-lo. A opção mais fácil é clicar sobre a
pequena pena roxa que vai aparecer no rodapé da tela de sua área de trabalho. Clique nela.

Sua tela ficará cinza.
Passo 2: em seguida, selecione a área que você deseja capturar.
Passo 3: salve a imagem na pasta do documento. A seguir, basta inserir a imagem da tabela na
posição desejada. Lembre-se de formatar a imagem como demonstrado no capítulo anterior.

Na imagem a seguir você pode ver a tabela modelo finalizada e inserida neste ebook no modo
imagem:

Feito? Então, vamos continuar

Livrando-se das linhas em branco
Em razão do Kindle não funcionar como um leitor de documentos PDF, linhas em branco acabam
inserindo enormes lacunas no corpo do texto e a versão Kindle do ebook terá uma aparência
desleixada e pouco profissional.
Alguns autores e autoras se utilizam deste artifício (clicando várias vezes na tecla ENTER) para
posicionar texto, parágrafos, listas etc no corpo do documento Word. Não faça isso.
O primeiro passo para reparar esse erro é identificar se você tem os caracteres do ENTER no
corpo do seu documento Word.
Como você identifica onde eles estão? É fácil. Veja este pequeno botão na parte superior da tela
do Word:

Este é o caractere Pilcrow do Word. Clique nele para ativá-lo. Isso permitirá que você veja
todos os caracteres de formatação presentes no seu documento.
Agora, o que você vê (se seu documento contiver erros de estilos) é algo semelhante à imagem a
seguir (que contém erros de caracteres de formatação):

Você deve eliminar todos esses caracteres estranhos, ou seja, elimine todos os Pilcrows extras
(deixe apenas os de fim de parágrafos), os pontos a meia altura adicionais entre palavras etc. Você
deverá obter algo semelhante a isto:

Logicamente, você deverá conservar os pontos gramaticais: fim de orações, reticências etc. Note
a diferença na imagem anterior: os pontos gramaticais não estão a meia altura.

Quebra de páginas
A maioria dos documentos que recebo para formatar e converter têm quebras de página
incorretas.
Quebras de páginas são ideais para início de um novo capítulo, nova seção etc do seu ebook.
Assim, o conteúdo do capítulo terá início em nova "página" (na verdade, nova tela do dispositivo de
leitura do ebook).
Acontece que muitos autores e autoras tentam fazer quebras de páginas clicando (no Word) várias
vezes na tecla ENTER até que as posições do texto estejam no topo de cada página.
Agora vamos inserir corretamente as quebras de página. Como já disse, normalmente as quebras
de página são inseridas entre capítulos ou seções de um ebook. Para cada capítulo, nova quebra de
página (forçando o texto a ter início em nova página).
Então, coloque o cursor no final do último parágrafo de um capítulo e selecione a aba do Word
"Inserir". Depois, clique em "Quebra de Página". Você notará que uma página será inserida no
corpo do seu documento original.

Faça isso para cada capítulo, seção ou sub-seção do seu livro (onde você gostaria de inserir uma
nova página de início de capítulo etc).

Inserir um Sumário
Para inserir um Sumário volte para o início do seu documento Word e insira uma página onde
você gostaria que seu Sumário aparecesse.
Clique em "Inserir" e depois em "Quebra de Página".
Agora clique em "Referências" e depois "Sumário".

Clique em "Inserir Sumário":

A seguir, desmarque a opção "Mostrar números de página".

Escolha o modelo de layout que você mais gostar e clique em OK.
Pronto.
Se você fizer alterações posteriores em seu documento, lembre-se de atualizar o Sumário antes
de fazer a conversão final para .epub ou .mobi.

Conversão para o formato Kindle
Ótimo.
Agora você está pronto(a) para a próxima fase que é a conversão para o formato epub ou mobi
(da Amazon).
Uma solução simples é você usar o Jutoh.
Muitos autores independentes o usam (desde que a formatação seja feita corretamente no Word).
Com ele leva menos de 5 minutos para converter seu documento para o formato usado pelo Kindle.
Concluída a conversão, então, agora seu livro está pronto para ser enviado para a Amazon.

Outros tutoriais
Serviço de pagamento Payoneer nos Estados Unidos para autores
independentes
Com este ebook você vai aprender tudo sobre a Payoneer e seu cartão MasterCard. Faça
download gratuito deste ebook aqui.
Serviço Payoneer
Este cartão é fornecido gratuitamente para todas as pessoas interessadas em possuir um meio de
pagamento e recebimento pela web. Por isso, é um cartão ideal para autores independentes que
vivem fora dos Estados Unidos.
Com este ebook você vai aprender:
como solicitar o cartão;
como ativá-lo;
como usá-lo on-line para pagamentos.
O autor supõe que você:
vive no Brasil;
não tem uma conta bancária nos Estados Unidos;
já deve ser um autor independente com ebooks publicados no programa KDP da Amazon
(Kindle Direct Publishing).
O autor, Fred Borges, é um autor independente que publica e vende seus ebooks em várias
livrarias online (CreateSpace, Lulu, Smashwords), no Brasil e no exterior. Seu primeiro desafio
como autor independente foi como ter seus ebooks publicados. Esse problema foi resolvido em 2012
quando publicou, pela primeira vez, na Amazon.
Mas daí surgiu o segundo desafio: quando alguém comprasse um dos seus ebooks, como ele seria
pago pela Amazon norte-americana? A opção mais comum é através de cheque que a Amazon
internacional envia para as residências dos autores. Mas descontar um cheque de outro país no Brasil
é complicado: as taxas são elevadas e o processo é cheio de entraves; é lento.
Então, Fred descobriu a Payoneer. Atualmente ele recebe os pagamentos todos os meses no fim

de cada um dos 60 dias de royalties acumulados pelo KDP.

Conclusão
Eu realmente espero que este tutorial tenha ajudado você.
Por favor, sinta-se à vontade para me contactar através do meu email:
lulabsampaio@hotmail.com
Se você tiver alguma dúvida, ficarei feliz em ajudá-lo(a).
Se você recebeu este tutorial e ainda não está em nossa lista de correio eletrônico (newsletter),
junte-se a nós para receber o próximo tutorial.

