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Manual Básico do Escritor 

A MOSTB Editora Revistas Digitais nasceu em 2010. Nossas 

publicações são 100% digitais, com temas atuais e conteúdo de 

fácil compreensão.  

Nossa missão é a preservação real do meio ambiente e a 

reeducação no que se refere ao hábito de ler. 

A MOSTB Editora, a partir de 2018, passa a editar também 

obras literárias em e-Book, dando assim um importante passo 

na conscientização sobre a preservação do nosso meio 

ambiente. 

Se você teve interesse em baixar o nosso Manual do Escritor, 

certamente é porque está em busca de realizar uma obra 

literária. 

Seja bem-vindo(a). Leia o nosso manual com atenção e confira 

nossa proposta para se tornar um escritor da MOSTB Editora. 

Ter um sonho, é ter vida. Fazer um sonho se tornar realidade, 

não é esperar que ele se realize pelo destino. É dar ao destino 

ferramentas para que o seu sonho se torne realidade. 

Linda Borges. 



 

O formato do e-Book  

O e-Book é a versão digital do livro impresso. Nessa nova forma 

de editoração algumas regras da escrita como a tabulação, 

espaçamento e letras, sofreram adaptações para facilitar a 

impressão nas plataformas digitais, computador, tablet ou 

eReader. Outrossim, no e-book, você verá que as páginas não 

possuem numeração.  

Quando falamos de livro digital falamos em  impressão PDF ou 

ePub. 

PDF - significa Portable Document Format (Formato Portátil de 

Documento), um formato de arquivo criado pela empresa 

Adobe Systems para que qualquer documento seja 

visualizado, independente de qual tenha sido o programa que 

o originou, garantindo uma melhor qualidade na impressão e 

preservando a formatação em qualquer dispositivo que o 

mesmo seja aberto. 

O ePub trata-se de um padrão internacional para e-books, livre 

e aberto, organizado por um consórcio de empresas chamado 

IDPF – International Digital Publishing Forum - Associação 

Mundial de Comércio e Normas para publicação eletrônica. A 

http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB
http://www.idpf.org/
http://www.idpf.org/
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missão das IDPF é promover a adoção global de um 

ecossistema de publicação digital interoperável aberto, 

acessível, que permita a inovação.  

Basicamente utilizando os mesmos códigos de uma página 

simples da Internet (HTML), o ePub é um arquivo produzido 

em XHTML e CSS, dando o controle do design e da 

diagramação. Imagens e fotos são embaladas, junto com o 

conteúdo – um arquivo para cada capítulo, em um arquivo 

com extensão .ePub. Essa extensão é reconhecida pelo 

computador, também, como um arquivo compactado.  

Diferenças entre um e-Book e um livro 

impresso  

Como mencionado anteriormente, o e-Book tem suas 

diferenças de um livro físico, principalmente no que se refere a 

formatação. 

 

Nada de páginas fixas  

Uma das primeiras diferenças é que no livro impresso temos o 

nosso conteúdo distribuído em uma página fixa e que 

permanece sempre a mesma; já no formato e-Book você 



 

poderá ver a mesma página de diferentes formas, 

dependendo do aparelho que se lê o texto.  

 

Páginas sem numeração  

Não acrescente numeração nas páginas do seu e-Book. Se 

não existem páginas fixas, não existe numeração de página! 

Talvez você demore um pouco para se acostumar, e, se 

pergunte: mas como ver capítulos e procurar uma página? Ou 

como acrescentar um sumário? Não se preocupe, existem 

ferramentas de procura ou de marcação, assim como quando 

procuramos algo na web ou marcamos um texto no world.  

 

Cabeçalho ou rodapé 

Não use cabeçalho e nem rodapé. Muitos autores costumam 

repetir o título do livro, ou do capítulo no alto da página. É um 

recurso utilizado no livro impresso, mas dispensável no e-

book. O programa que estará apresentando o seu arquivo 

digital se encarrega de mostrar ao leitor onde ele se encontra.  

  



 

Fontes e texto inclinado  

Não funciona em todas as plataformas digitais. Logo, se quiser 

incluir, tudo bem, mas pode ser que em algum momento essas 

letras não apareçam.  

  

O sumário  

Sumário no e-Book poderá existir mais por uma questão 

estética, mas se ele tiver função de acesso,  ficará fora do livro, 

e funcionará no caso de links, assim como uma página na web. 

Ah! Não numere o sumário, não tem necessidade. 

 

Começando a escrever seu e-Book 

Para escrever o seu  livro no formato ePub indicamos o 

software  Microsoft Word ou OpenOffice.  

 

Regras da MOSTB Editora para você começar 

a escrever seu e-Book 

✓ Utilize letras tamanho 12 ou 14. Modelo Arial, Calibri 

ou Times New Roman.  

✓ Formato papel A4. Largura 21 e altura 29,70. 



 

✓ Parágrafos: 2 a esquerda, 2 a direita, 2 acima e 2 

inferior. 

✓ Espaçamento justificado no parágrafo, deixando o 

texto todo alinhado. Caso queira colocar um 

espaçamento, evite dar ‘espaço’ de forma manual, 

justifique parágrafo na caixa de formatação. 

✓ Espaçamentos entre linhas: 1,5 

✓ Utilize a barra de formatação para títulos e subtítulos.  

✓ Não utilize negrito o tempo todo. 

✓ Inclua links. Como? Marque a palavra ou frase 

desejada, abra a barra de ferramentas ‘inserir,’ procure 

o símbolo escrito ‘link’, clique, e então abrirá uma nova 

janela ‘inserir hiperlink’- escolha a função que deseja.  

Link é uma ferramenta que facilita o deslocamento da 

leitura. 

Dicas de como estruturar o seu e-Book 

Escreva sobre um assunto que você tenha pleno domínio, ou 

seja, entenda e goste de falar e escrever sobre. 

✓ Faça um esboço do roteiro a ser seguido:  Capa ou se 

preferir folha de rosto; Créditos; Dedicatória; 

Informações como ISBN e informações do AUTOR; 
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Sumário, sem numeração apenas para que o leitor 

saiba que informações terá no seu e-Book; quando 

finalizar poderá transformar os títulos do sumário em 

links diretos para os seus respectivos textos.  No 

sumario identifique títulos e subtítulos, assim ficará 

mais fácil de você seguir uma linha de raciocínio. 

✓ Lembrando... Não se preocupe em numerar as páginas, 

lembre-se que no formato e-Book os livros não 

possuem: sumário, cabeçalho, rodapé, numeração nas 

páginas. 

✓ Escreva de forma simples, preste atenção se o que você 

esta escrevendo tem fácil entendimento, uma leitura 

que prende o leitor é aquela que sempre dá vontade de 

saber o que vem no próximo parágrafo. 

Correção de texto e revisão  

Tendo concluído o seu e-Book atente-se à revisão do mesmo. 

Lance mão dos recursos que o seu programa possui de 

correção ortográfica ou ainda, peça ajuda de um profissional 

da área. Dica: leia o que você escreveu depois de uma ou duas 

semanas. Você mesmo poderá encontrar algo a corrigir ou 

melhorar. 



 

Quer se tornar um escritor da MOSTB 

Editora? 

Nossa proposta 

• Seu e-Book deve ter um mínimo de 170 páginas e um 

máximo de 390 páginas em formato word, dentro das 

especificações desse MANUAL DO ESCRITOR. 

• A MOSTB Editora cuidará da criação da capa, da 

formatação e revisão profissional do seu e-Book e 

ilustração, caso haja.  

• O contrato do AUTOR deverá ser de EXCLUSIVIDADE 

com a MOSTB Editora, pelo período esse de 5 (cinco) 

anos, a contar da data de assinatura do contrato. 

• Importante: será estipulada uma revisão ou atualização 

a cada 24 meses da primeira publicação, caso haja 

necessidade. 

• O AUTOR fica ciente e aceita que não poderá publicar 

o mesmo livro em qualquer outra plataforma web ou 

mesmo fazer a edição física do mesmo, pelo período de 

5 (cinco) anos a contar da data da assinatura do seu 

contrato junto a MOSTB Editora. 



 

• O controle de venda do e-Book será prestado 

bimestralmente ao AUTOR. 

• As vendas dos e-Books se darão na página própria 

MOSTB Editora.  

• Serão utilizadas ferramentas de publicidade digital 

para divulgação dos e-books, sem distinção e 

preferência de AUTOR. 

• Toda obra para impressão e-Book que a MOSTB Editora 

receber para avaliação deverá estar registrada no ISBN 

sob a responsabilidade do AUTOR. A MOSTB Editora se 

reserva o direito de não receber obras para avaliação 

que não esteja devidamente registrada no ISBN. 

• A MOSTB Editora se dá o direito de, após avaliar a obra 

para impressão em e-Book, publicar ou não a mesma. 

• Em caso de morte do AUTOR, os direitos autorais 

passam a ser de seus herdeiros pelo período estipulado 

no contrato assinado entre MOSTB Editora e AUTOR. 

• A MOSTB Editora não negocia valores de porcentagem 

pagos aos AUTORES. As porcentagens de royalties 

foram estudadas baseadas em impostos praticados em 

território Nacional e Internacional. 



 

EDITORAÇÃO NACIONAL 

INVESTIMENTO CONTRATUAL DO ESCRITOR: R$ 988,00. 

- SOBRE AS PORCENTAGENS DE VENDAS – editoração nacional: 

✓ 60% AUTOR 

✓ 40% MOSTB Editora 

 

EDITORAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 

INVESTIMENTO CONTRATUAL DO ESCRITOR: R$1.291,00. 

- SOBRE AS % DE VENDAS – editoração nacional: 

✓ 70% AUTOR 

✓ 30% MOSTB Editora 

 

 

CONTATO: 12 I 98105-0908 

E-mail: mostbeditora@gmail.com 

 



 

Breve Glossário da linguagem digital 

Adobe® Digital Edition (ADE). Aplicativo gratuito para PC e 

Mac — além de vir embutido em alguns eReaders — no qual 

se pode ler e gerenciar livros digitais nos formatos ePub e PDF, 

com ou sem proteção Adobe DRM.  

Adobe DRM. Proteção contra cópias para conteúdo digital, em 

especial os e-books. É o sistema mais adotado para arquivos 

ePub e PDF, usado por empresas como Barnes & Noble, Kobo, 

Sony, Cultura, Saraiva, entre outras.  

Android. Sistema operacional especial para dispositivos 

móveis, desenvolvido pela Google. Além de ser usado em 

muitos modelos de smartphones, também está presente em 

tablets como Motorola Xoom, Positivo Ypy e os novos Kindle 

Fire, NOOK Color e Kobo Vox.  

Arquivo sem proteção.  E-book sem qualquer proteção, como 

a DRM. Esse tipo de arquivo pode ser lido em qualquer 

plataforma que aceite o ePub.  



 

Autopublicação (self-publishing). Ato de publicação de um 

livro pelo próprio AUTOR. Essa forma de publicação se tornou 

extremamente popular com a chegada dos e-books e das 

mídias sociais.  

Bluefire Reader. Leitor de livros digitais gratuito para o tablet 

iPad.  

Calibre. Aplicativo gratuito para gerenciar bibliotecas digitais. 

É também conhecido pela conversão de arquivos de MOBI 

para ePub e vice-versa.  

DAISY. É um formato de e-book baseado em XML para pessoas 

com deficiências visuais. Ele pode ser ouvido em um leitor de 

livros digitais DAISY que converte texto em fala. Para mais 

informações, consulte o Consórcio DAISY.  

DRM (Digital Rights Management). Sistema criado para 

proteger arquivos de e-book de sua distribuição ilegal, bem 

como empréstimo de obras e cópia não autorizada. Não se 

pode ler um livro em AZW, no qual se lê um ePub, ou um ePub 

da Apple, por exemplo, porque cada um deles possui um DRM 

diferente.  

http://www.daisy.org/
http://www.daisy.org/
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e-book. Também conhecido livro digital ou livro eletrônico.   

e-Ink (e-ink, eInk). Tinta eletroforética. Tipo especial de 

epaper, fabricado pela empresa E-Ink Corporation.  

Enhanced e-book. Livro digital com adicionais, além do texto e 

de imagens, como áudio e vídeo, entre outros. Permite que o 

leitor interaja com o conteúdo.  

eReader (e-reader). Leitor eletrônico, aparelho especialmente 

projetado para a leitura de e-books, normalmente composto 

por uma tela de e-paper.  

e-paper (ePaper). Papel eletrônico, um tipo de tela projetada 

para imitar o visual e a sensação de leitura do livro em papel. 

Telas de e-paper não são retroiluminadas como as de LCD, e 

por isso precisam de luz externa para serem visualizadas.  

ePub (abreviação de Eletronic Publication — Publicação 

Eletrônica). É o padrão livre e aberto para conteúdo fluido. Foi 

criado pelo International Digital Publishing Forum (IDPF), um 

consórcio formado por várias empresas como Sony e Adobe. O 

ePub é um formato de arquivo digital de padrão específico 



 

para e-books. Os arquivos desse formato possuem a extensão 

.epub. É projetado para conteúdo fluido, o que significa que a 

tela de texto pode ser otimizada de acordo com o dispositivo 

usado para leitura. O padrão é destinado a funcionar como um 

único formato oficial para distribuição e venda de livros 

digitais. É suportado por um número crescente de dispositivos 

e leitores, entre eles o aplicativo gratuito Adobe® Digital 

Editions e nos eReaders Barnes & Noble NOOK, Sony Reader e 

Positivo Alfa. É um formato rico baseado em XHTML e CSS, 

permitindo uma série de diagramações e personalizações. Se 

adapta às telas, podendo até aumentar e trocar as fontes. A 

padronização dos ebooks facilita na organização de sua 

coleção com tags e outras informações, é mais compacto que 

os formatos tradicionais e principalmente por ser 

multiplataforma, é possível compartilhá-los com outras 

pessoas, independente do dispositivo que a outra pessoa 

tenha.  

ePub fixed layout. É um arquivo ePub especial adotado pela 

Apple. Permite mais controle na formatação do livro, porém 

só pode ser lido por dispositivos móveis da Apple.  



 

iOS. Sistema operacional presente em dispositivos móveis 

vendidos pela Apple. iPad. O tablet da Apple é o mais famoso 

do mundo.  

Nuvem. Tecnologia que permite armazenar arquivos do 

usuário em um servidor de um provedor. Permite acessar um 

arquivo de qualquer aparelho, em qualquer lugar do mundo 

com acesso à rede. 

PDF (Portable Document Format). Os arquivos nesse formato 

são o padrão da indústria para troca de documentos. Uma 

grande variedade de plataformas e dispositivos oferecem 

software de leitura de PDF. Com suas fontes incorporadas, rico 

e cuidadoso layout, imagens de alta resolução e até opções de 

interatividade, os PDFs são ideais para livros de imagens, 

viagens e outros. Seu problema reside no fato de não poder 

ter suas fontes aumentadas e o layout reajustado à tela.  

Tablet. Aparelho móvel multipropósito com tela LCD colorida, 

operado por tela de toque.  



 

Tela de toque (touchscreen). Tipo de tela eletrônica que 

permite operar um dispositivo por meio do toque na tela com 

os dedos.  

Text-to-speech (TTS). Tecnologia que converte o texto escrito 

em fala, usando um sintetizador de voz.  

Tinta eletrônica. Ver e-paper. 



 

 

 

 


