
DICAS PARA MONTAR UM E-BOOK  

 

Você já se imaginou criando um e-book para passar seus conhecimentos, mas 

não soube por onde começar? 

O que é um e-book? O e-book é um livro de forma digital. É bem benéfico esse 

formato de livro por vários motivos, mas os principais são: 

 O custo de produção ser menor 

 Já que o custo de produção é menor, você consegue colocar nas 

plataformas digitais por um preço mais acessível se comparado a venda 

de um livro físico 

 O e-book pode ser adquirido por qualquer pessoa, já que chega a 

qualquer lugar do mundo 

Veja agora algumas dicas que separamos para te ajudar a montar um e-book 

com muita qualidade: 

1. Defina seu público alvo: ser especialista em algum assunto é a chave do 

seu negócio. Define para que tipo de pessoas você deseja falar. Com 

isso você irá adaptar até a linguagem que vai utilizar para chamar a 

atenção. 

 

2. Escolha um bom tema: existem mecanismos de buscas que você pode 

utilizar para saber quais os temas em que as pessoas possuem o maior 

interesse.  

 

3. Título que chame a atenção: a capa não é tudo, mas é bem importante 

para chamar a atenção e despertar o interesse dos possíveis leitores. 

Por isso, capriche no seu título, seja original e criativo. 

 

4. Escolha um bom designer: de nada adianta um bom título com um 

designer ruim. Invista desse aspecto que será muito importante. 

 



5. Faça um roteiro: é importante que você estabeleça os tópicos que você 

deseja abordar, para não se perder no meio do caminho e acabar 

fugindo do tema. 

 

6. Atenção a gramática e a ortografia: após concluir seu livro, é crucial que 

ele passe por revisão, e mais de uma revisão! Isso porque às vezes com 

apenas uma revisão, algo pode acabar passando despercebido. Se 

possível passe por revisões por pessoas diferentes. Apresente uma 

maneira adequada de escrita. Uma ortografia ruim pode despertar um 

desinteresse do seu conteúdo.  

 

7. Linguagem mais acessível: por mais que se defina um público algo, o 

ideal é que você escreva de uma maneira de que fique acessível a 

qualquer pessoa a leitura. Por isso, evite utilizar de palavras difíceis. 

 

8. Boa linguagem visual: evite parágrafos muito extensos, utilize subtítulos 

entre os capítulos, coloque frases de impacto no meio do texto, para 

tornar a leitura mais leve. E não economize em espaço entre os 

parágrafos. Torne a leitura do leitor mais atrativa e menos cansativa.  

 

 

Palavras chave: e-book, livro, dicas, leitor, texto, ortografia.  


