Detalhes do livro
Versião 1.0*
(*Certifique-se de que você esteja usando a versão mais recente deste documento)

Como inserir os detalhes do livro

Completo!

1. Faça login na sua conta KDP.
2. Vá para a sua Biblioteca.
3. Na seção "Criar um novo livro", clique em +eBook Kindle ou +Livro com capa comum.
4. Na página Detalhes do eBook Kindle ou Detalhes do livro com capa comum, insira
os detalhes do seu livro. As tabelas abaixo respondem as perguntas frequentes. As
dicas que incluímos os podem ajudar você a inserir os detalhes do seu livro de forma
rápida e correta.
5. Quando estiver pronto, clique em Salvar e continuar na parte inferior da página. Você
também pode salvar as informações que você inseriu como rascunho e finalizar mais
tarde.
Se deseja publicar um eBook e um livro com capa comum, a maior parte dos detalhes que
você inserir será transferida para o outro formato. Por exemplo, se você publicar um eBook
primeiro e decidir publicar um livro com capa comum mais tarde, os detalhes em comum de
ambos os formatos serão transferidos para o livro com capa comum.
Além disso, certifique-se de que o título e o nome do autor que você inseriu para seus eBooks
e livros com capa comum sejam idênticos. Isso é importante porque os livros são vinculados
automaticamente se o nome do autor e o título de ambas as edições forem iguais. A
vinculação desses formatos proporciona a experiência de pesquisa ideal para os clientes.

Insira esses detalhes para eBooks e livros com capa comum:
Detalhes do livro
Idioma

Dicas
Escolha o idioma principal do seu livro. O idioma
selecionado deve ser igual ao idioma no seu
manuscrito e na capa.

Título do livro

Tente inserir um título exclusivo. Se seu título for
genérico, ele pode ficar perdido nos resultados de
pesquisa e os clientes podem ter dificuldade para
encontrá-lo.

Completo!

Além disso, insira o título exatamente como ele
aparecerá no seu manuscrito e na sua capa. Se você
estiver publicando um eBook e um livro com capa
comum, certifique-se de que o título é exatamente o
mesmo para ambos os formatos, para que sejam
vinculados automaticamente no catálogo da Amazon.
Subtítulo
(opcional)

Descrições de gêneros (por exemplo, "Romance",
"Suspense") e nomes de séries não são permitidos
neste campo.

Série (opcional)

Deixe este campo em branco se seu livro não fizer
parte de uma série. Caso contrário, insira o número
somente no campo "Volume".

Número da edição
(opcional)

Se essa é a primeira vez que você está publicando seu
livro, deixe este campo em branco. Se é uma versão
atualizada de uma obra anterior, insira apenas o
número

Autor

Você pode inserir um pseudônimo aqui. Insira o nome
do autor exatamente como ele aparecerá no seu
manuscrito e na sua capa. Além disso, seja consistente
com o nome do autor porque:


É uma das maneiras mais comuns que os
clientes usarão para encontrar seu livro.



Alguns recursos da Amazon (por exemplo,
Páginas do autor, Páginas de séries, formatar
vinculação) dependem de um nome de autor
consistente.
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Colaborador
(opcional)

Use esse campo para identificar outras pessoas
envolvidas na criação do seu livro. Insira os nomes
exatamente como eles aparecerão no seu manuscrito e
na sua capa.

Descrição

Se você estiver publicando um livro com capa comum,
você precisará inserir sua descrição em HTML. Isso
pode parecer complicado, mas estamos aqui para
ajudar. Consulte a seção Tags HTML abaixo para
formatar a descrição do seu livro com capa comum. Ela
mostra as tags você precisará e fornece um exemplo.
É proibido incluir qualquer um dos itens abaixo na sua
descrição:










Direitos de
publicação

Conteúdo pornográfico, obsceno ou ofensivo
Números de telefone, endereços físicos,
endereços de email ou URLs de sites
Disponibilidade, preço, informações para
compras alternativas (como links de outros sites
de compra)
Avaliações, citações e depoimentos
Pedidos para clientes fazerem avaliações
Anúncios, marcas d'água em imagens ou vídeos
ou material promocional
Informações temporárias (por exemplo, datas
de turnês de divulgação, seminários, palestras,
etc.)
Qualquer palavra-chave ou tag

Você tem duas opções:
1. Você possui os direitos autoriais e os direitos de
publicação necessários. Selecione esta opção caso
seu livro esteja protegido por copyright e você seja
a pessoa que detém os direitos necessários para a
publicação do conteúdo.
2. Este é um livro em domínio público. Selecione
esta opção se estiver publicando um livro em
domínio público. Lembre-se de que a duração do
copyright varia de país para país. Se seu livro
estiver em domínio público em um país, mas não
em outro, você deve identificar seus direitos
territoriais corretamente.
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Observação: sua obra está sob proteção
de direitos autorais a partir do momento
em que é criada e corrigida em uma
forma tangível que é perceptível de
maneira direta ou com o auxílio de um
computador ou dispositivo
Palavras-chave
(opcional)

Evite palavras-chave que descrevam o seu livro de
maneira imprecisa ou que sejam irrelevantes para seu
conteúdo. Palavras-chave imprecisas e irrelevantes
podem gerar resultados de pesquisa inesperados ou
confusos.
Palavras-chave enganosas ou que possam vir a
manipular os clientes não são permitidas. Por exemplo,
referências a:





Categorias

Outros autores ou livros de outros autores (por
exemplo, "para fãs de E.L. James")
Ranking de vendas (por exemplo, "best seller")
Publicidade ou promoções (por exemplo,
"grátis")
Qualquer coisa que não esteja relacionada ao
conteúdo do seu livro

Para descobrir quais categorias são as mais adequadas
para o seu livro, pesquisa as categorias no site da
Amazon.com. Procure categorias de pesquisa
relevantes à esquerda, sob o cabeçalho Loja Kindle >
eBooks Kindle.
Você também pode pesquisar por livros similares ao
seu e encontrar as categorias de pesquisa atribuídas a
esses livros. Desça até a seção "Procurar itens
semelhantes por categoria" na página de detalhes do
livro.
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Insira esses detalhes apenas para eBooks:
Detalhes do livro
Idade e série
escolar (opcional

Dicas
Idade e série escolar dos Estados Unidos são
informações opcionais que você pode fornecer para
que os leitores encontrem seus livros infantis com
mais facilidade.

Completo!

As Lojas Kindle de livros infantis da Amazon.com e
da Amazon.co.uk e as Lojas escolares e para
professores da Amazon.com filtram livros por faixa
etária e série escolar, respectivamente. Adicionar
essas informações pode permitir que seu livro seja
filtrado por essas lojas com mais facilidade.
Pré-venda

Você pode disponibilizar seus novos eBooks para
pré-venda nas Lojas Kindle do mundo todo. A prévenda permite que os clientes façam o pedido do seu
eBook até 90 dias antes da data de lançamento.

Insira esses detalhes apenas para livros com capa comum:
Detalhes do livro
Conteúdo adulto

Dicas
Informe se seu livro contém linguagem, situações ou
imagens inadequadas para crianças abaixo de 18.

Livros do
CreateSpace

Certifique-se de que seu livro do CreateSpace está
disponível para venda na Amazon. Além disso, a
inserção dos mesmos detalhes do livro que você
inseriu no CreateSpace garantirá seu ranking de
vendas e as avaliação de clientes na página de
detalhes da Amazon.

Completo!

Adicionar tags HTML à descrição do livro com capa comum
Ao inserir a descrição do seu livro com capa comum, você precisará formatá-lo usando as tags
HTML de abertura e fechamento. Considere essas tags como o pão de um sanduíche com o no
meio das fatias.
Consulte as tabelas abaixo para obter ajuda. A primeira tabela inclui as tags que você precisa
para funções como texto em negrito e quebras de parágrafo. A segunda tabela inclui um
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exemplo: no lado direito, você verá o texto escrito com as tags HTML; no lado esquerdo, você
verá como o texto deve aparecer.
Função
Negrito
Itálico
Sublinhado
Quebra de parágrafo

Tag de abertura
<b>
<i>
<u>
<p>

Exemplo de descrição em HTML
<b>Lorem ipsum</b> dolor sit amet,
consectetur <i>adipiscing elit</i>.
<u>Vivamus ut</u> nisi ut nulla porttitor
sodales.
<p></p>
Nullam auctor sapien vitae metus.

Como atualizar os detalhes do livro

Tag de fechamento
</b>
</i>
</u>
</p>

Como ela aparecerá
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus ut nisi ut nulla
porttitor sodales.
Nullam auctor sapien vitae metus.

Completo!

1. Faça login na sua conta KDP.
2. Vá para a sua Biblioteca.
3. Vá até o livro que você deseja atualizar.
4. Na seção AÇÕES: EBOOK KINDLE ou AÇÕES: LIVRO COM CAPA COMUM, clique no
botão de reticências ("...") e selecione "Editar detalhes do eBook" ou "Editar detalhes
do livro com capa comum".
5. Atualize seus detalhes.
6. Quando estiver pronto, clique em Salvar e continuar na parte inferior da página.
Você não poderá alterar alguns detalhes do livro após a publicação. Se você fizer alterações
significativas em seu livro, isso será considerado uma nova edição e ela deverá ser publicada
como um novo livro.
Os detalhes do livro com capa comum listados abaixo ficam bloqueados após a publicação.
Eles não podem ser atualizados a menos que você anule a publicação do livro com capa
comum e o republique como um novo livro.






Idioma
Título do livro
Subtítulo
Número da edição
Nome do autor
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