
 

Direitos e preços 
Versão1.0* 

 (*Certifique-se de que você esteja usando a versão mais recente deste documento) 

Direitos e preços de eBooks 

Como inserir informações sobre direitos e preços  

1. Faça login na sua conta KDP e acesse a Biblioteca. 

2. No menu AÇÕES: EBOOK KINDLE, clique no botão de reticências ("..."). 

3. Selecione "Editar preços do eBook". 

4. Na seção "Inscrição no KDP Select", informe se você deseja cadastrar seu livro no KDP 

Select. 

5. Na seção "Territórios", informe se você detém todos os direitos necessários para 

disponibilizar seu eBook no mundo todo. Se o seu livro for o seu conteúdo original e 

você está publicando ele pela primeira vez, provavelmente você detém os direitos 

globais.  

 Se for este o caso, selecione Todos os territórios (direitos globais) 

 Se não, selecione Territórios individuais 

6. Na seção "Royalties e preços", selecione um plano de royalties e insira seu preço 

sugerido. Você possui três opções para definir seu preço sugerido: 

 Selecione sua primeira opção de loja e defina o preço sugerido na moeda dessa 

loja. Converteremos automaticamente o preço para nossas moedas disponíveis. Ao 

escolher essa opção, os livros com preços iguais ao de uma loja podem não ser 

iguais aos de outra loja. Isto acontece por conta de variações nas taxas, custos de 

entrega e outros custos operacionais  

 Insira a quantia específica por loja e moeda disponível 

 Use o KDP Pricing Support (Beta). Este serviço opcional mostra o impacto das 

mudanças nos preços de livros do KDP no número de livros vendidos e nos ganhos 

do autor 

Observação: Há requisitos do preço sugerido mínimo e máximo 

dependendo da loja, do plano de royalties e do tamanho do arquivo. 

Você pode ver os preços mínimos e máximos no campo "Preço 
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sugerido". Você não pode listar seu livro gratuitamente, mas é possível 

executar uma promoção de livro gratuito mais tarde 

7. Na seção "MatchBook", informe se você deseja cadastrar seu livro no Kindle 

MatchBook. 

8. Na seção "Empréstimo de livros", informe se você deseja cadastrar seu livro no Kindle 

Book Lending. 

9. Leia os Termos e condições e, se você concordar, clique em Publicar seu eBook Kindle. 

Como atualizar os preços sugeridos do eBook  

1. Faça login na sua conta e acesse a Biblioteca. 

2. No menu AÇÕES: EBOOK KINDLE, clique no botão de reticências ("...").  

3. Selecione "Editar preços do eBook”. 

4. No campo "Royalties e preços", faça as alterações. 

5. Clique em Publicar seu eBook Kindle.  

Como indisponibilizar seu eBook para venda 

1. Faça login na sua conta e acesse a Biblioteca. 

2. No menu AÇÕES: EBOOK KINDLE, clique no botão de reticências ("..."). 

3. Selecione "Anular a publicação". 

Se um eBook for retirado de publicação da Loja Kindle, ele se tornará indisponível para 

compra e indisponível para pesquisa na Loja da Amazon. Esse item não estará disponível para 

compra até que você o publique novamente. 

Direitos e preços de livros com capa comum 

Como inserir informações sobre direitos e preços  

1. Faça login na sua conta KDP e acesse a Biblioteca. 

2. No menu AÇÕES: LIVRO COM CAPA COMUM, clique no botão de reticências ("..."). 

3. Selecione "Editar direitos e preços de livros com capa comum.” 

4. Na seção "Territórios", informe se você detém todos os direitos necessários para 

disponibilizar seu livro com capa comum no mundo todo. Se o seu livro for o seu 

conteúdo original e você está publicando ele pela primeira vez, provavelmente você 

detém os direitos globais.  

 Se for este o caso, selecione Todos os territórios (direitos globais) 

 Se não, selecione Territórios individuais 
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5. Na seção "Royalties e preços", insira seu preço sugerido. Você tem duas opções:  

 Selecione sua primeira opção de loja e defina o preço sugerido na moeda dessa 

loja. Para as outras lojas, converteremos o preço para as moedas disponíveis 

automaticamente. Quando você inserir um preço sugerido, a grade será atualizada 

automaticamente e mostrará sua estimativa de royalties para cada loja.  

Observação: ao escolher essa opção, os livros com preços iguais ao de 

uma loja podem não ser iguais aos de outra loja. Isto acontece por 

conta de variações nas taxas, custos de entrega e outros custos 

operacionais. 

 Insira a quantia específica por loja e moeda. Você pode definir diferentes preços 

sugeridos para cada loja, desde que eles sejam mais altos que o preço sugerido 

mínimo (com base no custo de impressão/taxa de royalties) e mais baixos que o 

preço sugerido máximo (US$ 250 (EUA), € 250 (UE) ou Ұ 30.000 (JP)). Você pode 

ver o preço sugerido mínimo e máximo no campo "Preço sugerido". 

Observação: Na União Europeia, o Imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA) será cobrado sobre livros vendidos na Amazon.co.uk, Amazon.de, 

Amazon.fr, Amazon.es e Amazon.it. A taxa de IVA que será aplicada 

depende do país de residência do cliente. Se o IVA for necessário, a 

Amazon adicionará automaticamente a taxa de IVA aplicável ao seu 

preço sugerido e exibirá, em seguida, o preço de varejo (incluindo o IVA) 

na página de detalhes do seu livro. 

6. Leia os Termos e condições e o Acordo de participação no KDP Print Beta. Se você 

concordar, clique em Publicar seu livro com capa comum. 

Como atualizar os preços sugeridos do livro com capa comum  

1. Faça login na sua conta e acesse a Biblioteca. 

2. No menu AÇÕES: LIVRO COM CAPA COMUM, clique no botão de reticências ("..."). 

3. Selecione "Editar direitos e preços de livros com capa comum.” 

4. Na seção "Preços e Royalties" faça as alterações. 

5. Clique em Publicar seu livro com capa comum. 

Observação: dependendo do tamanho da alteração, pode levar até cinco 

dias úteis para que as atualizações no seu preço sugerido sejam exibidas na 

página de detalhes do seu livro. 

 

Como indisponibilizar seu livro com capa comum para venda 

1. Faça login na sua conta e acesse a Biblioteca. 

2. No menu AÇÕES: LIVRO COM CAPA COMUM, clique no botão de reticências ("..."). 

3. Selecione "Anular a publicação". 
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O KDP imprime seu livro com capa comum sob demanda. Quando você anular a publicação 

de um livro com capa comum, nós interrompemos a impressão de cópias para atender aos 

pedidos dos clientes. Terceiros podem vender cópias usadas do seu livro de capa comum na 

Amazon. Isto significa que a página de detalhes do seu livro com capa comum permanecerá 

ativa no site. Contudo, os clientes só poderão comprar novas cópias pelo KDP se você 

republicar o livro com capa comum. 

 

 

 


