
 
 

INTRODUÇÃO 

A partir de agora trataremos da publicação da obra no Kindle Direct Publishing, definindo os 

detalhes do livro, upload do arquivo final, criando a capa e configurando os direitos e preços. 

  



 
 

CADASTRO NO KDP 

Nesta etapa faremos o cadastro no sistema Kindle Direct Publishing. Aos que já possuírem 

conta na Amazon podem pular esta parte. 

Passo 1: Acessar o site https://kdp.amazon.com.  

Passo 2: Clicar no botão Inscreva-se. 

 

Passo 3: Digitar o seu endereço de e-mail, selecionar a opção “Eu sou um cliente novo” e clicar em 

Fazer sign-in usando nosso servidor seguro. 

 

https://kdp.amazon.com/


 
 

Passo 4: Preencher as informações solicitadas e clicar em Criar conta. 

 

Passo 5: Aqui são exibidos os termos de utilização do KDP, para concordar basta clicar em Agree. 

 



 
 

Passo 6: Caso sua conta esteja em inglês, é possível alterar o idioma na parte superior da tela. 

Passo 7: Antes de iniciar o processo de submissão do livro, é preciso completar o seu cadastro, 

fornecendo mais algumas informações. Para isso, basta clicar em Atualize agora, no canto superior 

direito. 

 

 

Passo 8: Após completar o cadastro, retorne à página inicial do KDP clicando em Biblioteca. 

  



 
 

PUBLICAÇÃO DA OBRA 

 Após fazer o login na página do KDP (https://kdp.amazon.com), siga os passos abaixo para 

iniciar o processo de submissão do livro. 

Passo 1: Para iniciar a submissão da obra, basta clicar em Começar obra agora ou em Adicionar 

nova obra. 

 

Passo 2: Caso a obra não esteja disponível a venda em formato digital em nenhuma outra 

plataforma, é possível cadastrar o livro no KDP Select, programa de empréstimo da Amazon. Dentre 

outras coisas, Isso fará com que seu livro alcance um público maior e você ganhe royaltes mais altos. 

Para ativar o KDP Select basta marcar a caixa de seleção. 

 

https://kdp.amazon.com/


 
 

Passo 3: Preencha as informações solicitadas, caso tenha alguma dúvida, basta passar o mouse por 

cima do texto “O que é isto?” que haverá uma breve explicação de cada campo. Se mesmo assim 

ainda tiver dúvidas, entre em contato pelo Moodle, por mensagem ou pelo fórum da unidade. 

Passo 4: Na etapa 4 (Faça o upload ou crie uma capa para o livro) é possível enviar um arquivo de 

imagem para a capa ou desenvolvê-la a partir de um assistente da Amazon clicando em Ativar o 

Criador de Capas (beta). O criador de capas funciona de forma bastante intuitiva, basta seguir os 

passos apresentados pelo sistema. 

 

 

 



 
 

Passo 5: O envio do arquivo da obra ocorre na quinta e última etapa desta tela (Envie o arquivo do 

seu livro). Clique em Procurar e selecione o arquivo desejado. Conforme já mencionamos 

anteriormente, se o seu livro não tiver imagens, basta selecionar o arquivo em HTML; caso contrário, 

selecione o arquivo .ZIP. Assim que o arquivo for selecionado o KDP irá convertê-lo 

automaticamente para o formato Kindle e deverá aparecer a seguinte mensagem: “Envio e 

conversão bem-sucedidos!”. 

 

Passo 6: Agora será possível visualizar a sua obra em diversos dispositivos, para tal, clique no botão 

Visualizar livro, que aparecerá em 6. Visualização de seu livro. 

 

 

 

 

 



 
 

Na parte superior é possível alterar algumas configurações: tamanho da fonte, ir para algumas 

partes do livro ou alterar o dispositivo a ser visualizado. Quando concluir a visualização, ainda na 

porção superior da tela, clicar em Voltar aos detalhes do livro. 

  

Após retornar aos detalhes do livro, clique em Etapa 2 – Direitos e preços. 

 

Com todos os campos preenchidos, lembrar de marcar a caixa que aparece no fim da página, que 

confirma que você está de acordo com os termos e condições do KDP. No fim, clicar em Salvar e 

publicar. 

 



 
 

No fim, deve aparecer a seguinte mensagem: 

 
  



 
 

ALTERAÇÕES NO CONTEÚDO DO LIVRO 

 Caso seu livro tenha sofrido alterações, basta enviar um novo arquivo na parte Editar detalhes 

do livro, fazer novamente todo o processo de submissão do arquivo e enviar para publicação. Não 

existe um limite para alterações, você pode enviar novos arquivos quantas vezes quiser. 


