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para autores KDP 

 

 

O que é o Associados Amazon?  

 Associados Amazon é um programa de afiliados gratuito em que criadores de conteúdo têm a 

oportunidade de divulgar seus produtos disponíveis na Amazon.com.br e ganhar uma comissão 

sobre as vendas desses produtos: 

 Ao divulgar um link com seu “ID de Associado” e um cliente efetuar uma compra através desse 

link, você ganha um percentual do valor dessa compra ou uma recompensa. 

O que é uma comissão?   

 Comissões são valores percentuais pagos pelo programa por cada compra realizada na 

Amazon.com.br advindas dos links compartilhados. Elas se aplicam para todos os produtos 

comprados pelo link, não apenas pelos divulgados. 

O que é uma recompensa?  

 Recompensas são valores fixos pagos por inscrições realizadas em programas específicos da 

Amazon.com.br. 

Quais os benefícios de me tornar um Associado? 

 Geração de conhecimento da sua marca, aliada à capacidade de rastreamento de tráfego 

 Conhecer melhor o seu público ao ter acesso a relatórios de cliques, vendas e comportamento 

de consumidores. 

 Possibilidade de aumentar sua relevância na Amazon, gerando tráfego para os produtos 

divulgados 

Por onde começar?  

 Se você possui um site ou páginas de redes sociais, você pode usar links com seu ID de 

Associado para redirecionar seu público para seus livros na Amazon 

o Não se esqueça de adicionar todos os sites/perfis que pretende usar à sua lista no site 

de Associados 



 
 

o Faça posts sobre o seu livro citando trechos, falando sobre personagens ou até mesmo 

anunciando uma promoção 

 Use os dados ao seu favor – acesse os relatórios disponibilizados e acompanhe quais produtos 

seus leitores estão comprando 

o Você pode visualizar quais os produtos e categorias mais comprados através dos seus 

links com ID de Associado 

o Também é possível verificar quais os links mais acessados, o que ajuda a pensar melhor 

sua estratégia de redes sociais 

Dicas importantes 

 Há um limite máximo de 100 IDs diferentes por conta, por isso, o mais aconselhável é você 

criar os seus IDs de acordo com o site/rede social em que vai utilizá-los 

 Para resgatar seus ganhos, é necessário que eles atinjam um valor mínimo de R$30 dentro do 

período do mês 

 Não é permitido patrocinar posts que contenham links especiais de Associado, redirecionando 

diretamente para o site da Amazon 

o O que você pode fazer é patrocinar um post com o link do seu próprio site e de lá 

direcionar para o site da Amazon, através de um link com ID de Associado 

Links úteis 

Página inicial do programa de Associados Amazon 

Canal no YouTube do Programa de Associados Amazon Brasil 

Políticas do Programa de Associados 

Site do KDP  

KDP – Central de ajuda  

 

 

http://associados.amazon.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC-zW3L_OEgileRMq3O4w7xw
https://associados.amazon.com.br/help/operating/participation/ref=amb_link_m4KARGnATmiAfsoUwWNxyg_2?pf_rd_p=a6dd2f27-8afe-4c6a-ba0b-103646311685
https://kdp.amazon.com/pt_BR?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/G200634280?ref=br_act_e_ons_eve_pro_ntk_1020_2

