
 

Guia para criação de uma conta no  
Kindle Direct Publishing1 

 

O que você precisará para abrir sua conta no KDP: 

 Nome, endereço e telefone 

 CPF ou CNPJ 

 Informações bancárias 

o Nome do Banco 

o Número da conta corrente e número da agência 

o Código BIC ou SWIFT (opcional) 

Criando sua conta no KDP 

1. Entre no site kdp.amazon.com.br. 

2. Se você já tiver uma conta, clique em ‘Entrar’ e use o login e senha que você usa para entrar no 

site amazon.com.br. Se você não tiver uma conta na Amazon, clique em ‘Inscrever-se’. Na 

próxima página clique em ‘Criar sua conta da KDP’ e siga as instruções. 

3. Preencha com seus dados (Nome, E-mail e senha) e clique em ‘Criar sua conta da KDP’ 

4. Quando você entrar na sua conta pela primeira vez, você terá que concordar com os termos e 

condições. Nós recomendamos a leitura. Se você não tiver tempo agora, salve ou imprima uma 

cópia e leia depois. 

 Observação: Enquanto você não finalizar o cadastro da sua conta, você verá um alerta 

no topo da página da ‘Biblioteca’ que é para lembrá-lo de que é necessário completar o 

cadastro, incluindo suas informações de ‘Autor/Editora’,’Receber Pagamentos’ e 

‘Informações tributárias’. 

 

Preencha as suas informações de Autor/Editora. 

A partir do momento que você começar a fazer o cadastro das informações da sua conta, você precisará 

completar as seções ‘Informações de Autor/Editora’ e ‘Receber Pagamentos’ para então conseguir salvar 

o seu cadastro. Se você sair da página antes de terminar estas seções, você terá que realizar o cadastro 

de novo. 

                                                           
1 Este guia de criação de uma conta no Kindle Direct Publishing deve ser considerado como uma orientação e não substitui as informações contidas 
nos sites do Kindle Direct Publishing, incluindo mas não se limitando aos termos e condições de publicação no Kindle Direct Publishing. 



Para continuar o seu cadastro, clique em ‘Atualize agora‘ ou clique no link da no topo da página ‘Conta 

de (Seu Nome)’. E então clique na seção ‘Informações de Autor/Editora’. 

 

1. Preencha com o seu nome. Se você for um proprietário individual, preencha com seu nome 

pessoal; Se você for uma empresa, preencha com a razão social da sua empresa. 

 

Observação: Não coloque um pseudônimo de autor aqui. Isso é importante porque seus 

pagamentos e formulários fiscais serão emitidos com o mesmo nome. Se você quiser 

usar um pseudônimo para o seu livro, você poderá inserir isso quando digitar os detalhes 

do seu livro. 

 

 

2. Na tela minha conta, escolha o país ‘Brasil’. 

3. Preencha com o seu endereço. 

4. Preencha com o seu telefone, incluindo o código do país (O código do Brasil é +55, então inicie 

o preenchimento com +55, deixando o telefone no formato +55DDDTelefone). 

5. O governo brasileiro exige a coleta de informações tributárias específicas para contas 

localizadas no Brasil. Preencha com o seu nome de contribuinte. 

6. Escolha se é pessoa física ou pessoa jurídica. 

7. Preencha com o seu CPF ou CNPJ (O CPF deve estar no formato XXX.XXX.XXX-XX e o CNPJ no 

formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX). 

 

Observação: As informações de contribuinte (Nome e identificação fiscal) devem ser as 

mesmas da conta bancária que receberá os pagamentos, que deve ser o detentor dos 

direitos autorais. 

 

Preencha os seus dados bancários para receber pagamentos. 

Nós precisamos desta informação para que possamos lhe pagar os royalties quando os clientes 

comprarem o seu livro. Para o Brasil, o KDP oferece a forma de pagamento ‘Transferência Eletrônica de 

Fundos’ (TEF), permitindo receber o pagamento em Reais Brasileiros diretamente para contas correntes 

sem um limite mínimo.  

1. No ‘Fale sobre o seu Banco – Onde seu banco está localizado?’ escolha ‘Brasil’ no menu. 

2. Ao selecionar Brasil aparecerá uma mensagem perguntando se deseja fornecedor ‘código BIC’ 

(código para transações cambiais). Este é o código necessário caso deseje receber o pagamento 

de vendas realizadas no exterior diretamente através de transferência para sua corrente. Você 

deve conseguir este código diretamente com seu banco. Caso não tenha o código, clique em ‘Eu 

não quero fornecer meu código BIC’. Neste caso, os pagamentos de vendas no exterior serão 



pagos através de cheque administrativo enviado para seu endereço. Você também pode finalizar 

o cadastro agora sem o código BIC e posteriormente alterar.  

3. Preencha os dados com o ‘Nome do titular da conta’. 

4. O tipo de conta ficará selecionado automaticamente conta corrente, pois é a única modalidade 

aceita pelo KDP. Não aceitamos conta poupança.  

5. Preencha o Nome do banco, selecionando uma das opções do menu.  

6. Preencha o ‘Código da Agência’ e o ‘Número da conta’ (confirme o número da conta inserindo 

novamente na caixa ao lado) 

 

Observação: No campo de agência, coloque apenas os 4 primeiros números (sem dígito, 

se tiver). No campo número da conta inclua o dígito sem traços/hífen ou espaço. No 

campo ao lado confirme a informação repetindo o número da conta. 

 

7. Clique em ‘Adicionar’ 

Veja o exemplo abaixo.  

 

 

 

Neste exemplo, o autor tem uma conta corrente no Banco Exemplo S.A. na agência 1234-5 e conta 

bancária número 14945-4. Ele deverá preecher o formulário do KDP desta maneira: 

 

 

 

 



 

Observação: No campo Nome do banco, você deverá selecionar o seu banco, o sistema 

preencherá automaticamente o Código do banco. 

 

 

8. Aparecerá uma mensagem informando que na conta bancária do Brasil você só poderá receber 

pagamentos das vendas em reais (BRL) da loja do Brasil. Caso não possua conta bancária em 

outro país, responda ‘Não’ . Caso possua conta bancária em outro país, pode clicar em ‘Sim’ e 

cadastrar outra conta.  

9. No final da página, clique em ‘Salvar’. 

 

Complete as informações tributárias 

A Amazon exige que todos os autores/editores forneçam informações válidas de identidade do 

contribuinte para cumprir com os regulamentos fiscais dos EUA, uma vez que os livros do KDP também 

são vendidos neste país. O preenchimento da seção de informações tributárias precisa deixar claro a 

classificação fiscal e o status de residência (se nos EUA ou fora). Desta forma, a Amazon terá as 

informações necessárias para tratar a conta corretamente para fins de retenção fiscal e geração de 

relatórios. A Amazon não pode dar consultoria tributária. Caso tenha dúvidas, consulte seu consultor 

tributário. 

1. Clique em ‘Completar as informações tributárias’. 

2. Abrirá um ‘Questionário de informações tributárias’. 

3. Selecione se é pessoa física ou jurídica e que ‘Não’ é uma pessoa norte-americana (caso não 

responda fiscalmente nos EUA).  

4. Preencha as ‘informações de identidade pessoal’ da pessoa física ou jurídica que receberá os 

pagamentos de direitos autorais. As informações devem ser consistentes com as informadas para 

a Receita Federal. 

5. Preencha o seu nome completo. 

6. Selecione o seu país de cidadania. 

7. Confirme o seu endereço permanente e o de correspondência.  

 

Observação: No campo de nome e endereço não insira nenhum caractere especial como 

acentos, cedilha, etc. 

 



8. Na seção de ‘Numero de identificação fiscal (TIN)’ desmarque a caixa de ‘Tenho um TIN fora dos 

EUA’ e clique na opção ‘O país no qual eu sou responsável por pagar impostos não emite TINs 

ao seus residentes’ e ‘Continuar’ 

9. Na seção ‘Assinar e enviar’ digite seu nome completo na caixa de ‘Assinatura’.  Depois clique em 

‘Salvar e Visualizar’ 

10. Na proxima etapa, reveja todas as informações no questionário final e clique em ‘Enviar 

Formulário’ 

11. O formulário será salvo. Clique em ‘Sair do Questionário’ 

Pronto! Sua conta está totalmente pronta para começar a publicar seus livros. 

Clique em Biblioteca para ir para a tela de publicação. 

 

 

Outro Links Úteis do KDP: 

 Site do KDP  

 KDP – Central de ajuda  

 KDP – Página de ajuda sobre primeiros passos 

 eBook ‘Preparando seu livro para o Kindle’ 

 Termos e condições de publicação no Kindle Direct Publishing 

 Kindle Create 

 Kindle Previewer  

 KDP – Página de ajuda sobre royalties 

 Associados Amazon 

 

https://kdp.amazon.com/pt_BR?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/G200634280?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/G200635650?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://www.amazon.com.br/Preparando-seu-livro-para-Kindle-ebook/dp/B00CTZP4SC/ref=sr_1_fkmrnull_3?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=preparando+seu+livro+para+o+kindle&qid=1557526960&s=digital-text&sr=1-3-fkmrnull?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/G200627430?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/GUGQ4WDZ92F733GC?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/G202131170?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://kdp.amazon.com/pt_BR/help/topic/G200644210?ref_=kdpu_e_br_wbnr_gs1_kdpu
https://associados.amazon.com.br/

