
Guia
E-BOOK LANÇAMENTOS 

MAIO – 2020



1 Antes de mais nada, escolha o dispositivo 
onde você vai ler o seu e-book. Se tiver  
um Kindle, é preciso comprar o livro na  
loja da Amazon. Se tiver um Kobo, na loja  
da marca. Você também pode ler seu  
e-book no computador, tablet ou celular,  
nos aplicativos Google Play, Apple Books  
e no próprio aplicativo Kindle.



2 A Companhia das Letras tem alguns 
e-books grátis disponíveis e você pode fazer 
um teste com um deles antes de comprar 
seu e-book. E ainda ganha uma boa leitura 
de presente! Alguns exemplos são os livros 
O amanhã não está à venda, de Ailton 
Krenak, e Sejamos todos feministas,  
de Chimamanda Ngozi Adichie.



Agora, veja como  
comprar seu livro em cada  

uma das plataformas.



Na Amazon

1. Entre em www.amazon.com.br
2.  Procure o livro desejado digitando o título 

na barra de buscas, no topo do site,  
com o desenho de uma lupa ao lado.

3.  Abaixo do nome do livro, haverá caixas 
indicando o preço do e-book (com o título 
Kindle) e do livro físico (com o título capa 
comum). Selecione a caixinha Kindle.

http://www.amazon.com.br


Na Amazon

4.  Na lateral direita, clique no botão laranja  
onde está escrito Comprar agora ou  
Comprar agora com um clique. Finalize  
com as informações de pagamento.

5.  Pronto! Se seu Kindle estiver conectado à 
internet, o livro já foi transmitido para seu 
dispositivo! É só abrir e começar a ler!



Na Kobo

1. Entre em www.kobo.com
2.  Procure o livro desejado digitando o título  

na barra de buscas, no topo do site,  
com o desenho de uma lupa ao lado.

3.  Clique no título do livro para abrir a página.
4.  Na lateral direita, clique no botão cinza  

onde está escrito Compre agora. Finalize  
com as informações de pagamento.

http://www.kobo.com


Na Kobo
5.  Se desejar comprar mais de um e-book,  

no passo anterior clique no botão vermelho  
onde está escrito Adicione ao carrinho e repita a operação 
do início para buscar os outros títulos. Depois de escolher 
todos os livros, clique no Carrinho, no topo da página,  
à direita. Finalize com as informações de pagamento.

6.  Pronto! Se seu Kobo estiver conectado à internet,  
o livro já foi transmitido para seu dispositivo!  
É só abrir e começar a ler!



No Google Books
1.  Entre em play.google.com/books.  

Ou busque o aplicativo Play Livros  
na Play Store ou App Store.

2.  Procure o livro desejado digitando o  
título na barra de buscas, no topo da tela.

3.  Clique no resultado correto para abrir  
a página.

http://play.google.com/books


No Google Books
4.  Abaixo do nome do livro, à direita,  

clique no botão azul onde está escrito 
E-book ao lado do preço do livro.

5.  Pronto! O livro já foi transmitido para sua 
conta do Google! É só abrir o aplicativo 
Play Livros no dispositivo desejado, 
conectá-lo à internet e começar a ler!



Na Apple Books
1.  Entre na App Store e procure pelo aplicativo 

Livros. Baixe o aplicativo para seu iPhone, 
iPad ou computador Mac.

2.  Entre no aplicativo e procure o  
livro desejado digitando o título na busca.

3.  Clique no resultado correto  
para abrir a página.

4.  Clique no botão onde está escrito Comprar.



Na Apple Books
5.  Digite sua senha ou use sua Touch ID  

para adquirir o livro.

6.  Pronto! O livro já foi transmitido para  
seu conta da Apple! É só abrir o 
dispositivo desejado, conectá-lo  
à internet e começar a ler!


