
 

Resumo 
Dicas de como vender seu livro físico pelo KDP 

 

Antes de formatar o seu livro, é necessário entender quais são as expectativas que 

seus leitores em relação à ele, principalmente pelo gênero que está inserido e o 

tipo de formatação. 

Antes de tudo, comece com um bom planejamento: 

Qual é o gênero de seu livro: 

• Quais são seus componentes? 

• Quais são as fontes mais usadas? 

Software: 

• Qual você vai usar? 

• É fácil de aprender? 

• Quais são as configurações? 

 

Definido como será o planejamento, é o momento de definir quais serão as 

dimensões do livro: 

• Qual será o tamanho do seu livro? 

• É um tamanho comum para esse gênero literário? 

 

 

 



As margens servem como grades de proteção do seu conteúdo, impedindo o 

vazamento para fora da página ou ser cortado na hora da produção – a configuração 

delas de maneira correta é muito importante.  

As margens externas são responsáveis por manter seu conteúdo na página; já as 

internas, baseadas no número total de páginas do livro, impedem que seu conteúdo 

seja engolido pela costura. Quanto maior a quantidade de páginas, maior será a 

margem interior. 

O KDP permite uma variância de 0.32 cm em qualquer direção durante o processo de 

manufatura do seu livro. 

 

 

Observação: tome cuidado para o seu conteúdo não ficar muito rente ao limite da 

página, pois assim ele corre o risco de ser cortado. É necessário que as margens estejam 

colocadas de maneira correta para que não falte texto no produto final. 

 

Sangria é o termo utilizado para conteúdos que ultrapassam as margens, até o limite 

da página. Exemplo: 



 

 

Se a sangria não for configurada e o conteúdo variar os 0.32cm que mencionamos, o 

conteúdo pode sair do lugar, criando espaços em branco nos limites da página. Para 

evitar que isso, o tamanho da página e das margens deve aumentar.  

 

Observação: Agora, só porque temos a sangria, não significa que que todo 

nosso conteúdo pode se extender até o limite da página. O conteúdo ainda 

precisa ficar rente à margem. No KDP, é necessário aumentar cerca de 0.3 cm 

nas margens externas em livros com sangria.  

 

É importante se atentar à expectativa dos leitores: o que ele espera encontrar em um 

livro dessa categoria? Lembre-se sempre que o conteúdo dentro do livro deve ser o 

mesmo que está cadastrado na conta – ou seja, ao contrário do formato digital, não é 

possível editar diversos fatores depois que o livro foi publicado, como nome do autor 

ou nome do livro. Caso haja alguma edição, preste atenção nos componentes do livro, 

que devem ser os mesmos no manuscrito e o que está cadastrado na conta. 

 



 

O KDP possui algumas ferramentas que podem auxiliar durante o processo de 

formatação do seu livro: 

• Modelos de manuscrito 

• Crie seu livro (Guia passo a passo) 

• Pré-visualizador de impressão 

• Calculadora de Medidas 

 

Todo o conteúdo descrito acima foi baseado nas informações presentes na nossa 

aba de “Ajuda” no site do KDP. Qualquer dúvida ou informação específica que 

você necessite você pode consultar o site ou entrar em contato com o nosso 

suporte. 

 

 

Links Úteis do KDP: 

 Site do KDP  

 Ferramentas e recursos do KDP 

 Guia passo a passo de formatação (Word para PC) 

 KDP – Central de ajuda  

 KDP – Página de ajuda sobre primeiros passos 

 Termos e condições de publicação no Kindle Direct Publishing 

 Kindle Create 

 Kindle Previewer  

https://kdp.amazon.com/pt_BR?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/G200735480
https://kdp.amazon.com/help?topicId=G202145400
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/G200634280?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/G200635650?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/G200627430?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/GUGQ4WDZ92F733GC?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/G202131170?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu

