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Agenda • Introdução ao marketplace

• Como começar a vender na Amazon

• Ganhando destaque como vendedor

• Programas e ferramentas para o sucesso

Amazon Confidential

(Principais benefícios)

(Cadastro, adicionar produtos, logística e pagamentos )

(Amazon Advertising, ofertas, cupons, precificação automática)

(Vendas internacionais, rede de prestadores de serviços e DBA)



Quais as vantagens de um marketplace?

Amazon Confidential

Custos de criação, manutenção, desenvolvimento, serviços 

adicionais (pagamento online, design)

Para sua loja ter tráfego e começar a ganhar relevância, será 

necessário alguns investimentos em marketing digital, SEO, busca 

paga...

E-commerce próprio Marketplace

O site da Amazon.com.br recebe milhares de visitas diárias de 

clientes que já compram conosco

O vendedor utiliza um canal já existente, basta colocar suas 

ofertas no ar



Quais as vantagens de um marketplace?
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Baixo Investimento

Na Amazon, o vendedor paga 

apenas a mensalidade + 

comissão sobre produtos 

vendidos

Visitas

Sua loja aproveita de um 

canal que já possui 

tráfego diário de 

milhares de clientes 

Confiança

Os clientes já conhecem e 

confiam na Amazon, que 

vai intermediar sua 

compra

Rapidez

Em poucos cliques, sua loja 

esta no ar e vendendo



Como vender na Amazon

3 4 5

Cadastre 

sua Conta

1 2

Escolha seu Plano 

de Vendas

Configure 

seu Frete

Adicione 

Produtos

Receba 

Pagamentos



Cadastre sua Conta1

2
CPF ou CNPJ Cartão de CréditoConta Bancária



Escolha seu Plano de Vendas2

2

Profissional Individual

Mensalidade (R$ 19,00)

+

Comissão da Categoria (Variável)

Benefícios:

• Frete granular

• Relatórios comerciais

• Precificação automática, ofertas e cupons

• Entre outros

Tarifa por item (R$2,00)

+

Comissão da Categoria (Variável)

Benefícios:

• Isento de mensalidade

Recomendação:

• Acima de 10 itens vendidos no mês

Recomendação:

• Abaixo de 10 itens vendidos no mês

Saiba mais sobre os planos de venda

https://venda.amazon.com.br/precos#selling-plans


Configure seu frete3

2

Logística do Vendedor Logística da Amazon 

• Mantenha um controle total do ciclo logístico de 

seu inventário;

• Utilize sua própria embalagem e/ou etiquetas;

• Mantenha a rentabilidade dos produtos com 

margens mais ajustadas;

• Seus produtos serão elegíveis para Amazon

Prime e entregas grátis;

• Os clientes obtém devoluções e serviço de 

confiança de atendimento ao cliente;

• Produtividade e melhoria de Performance;

• É rentável: pague conforme o uso.



Logística do Vendedor 

Quando você vende e envia seus produtos

2

Escolha o método de envio de sua preferência

Opte pela logística e método de cobrança que for mais adequada para você: 

Serviços de transportadoras, Correios ou Logística da Amazon (FBA)

Crie até 20 tabelas de frete

Produtos diferentes, muitas vezes, exigem esforços de envios diferentes. 

Por isso, permitimos que nossos vendedores criem diversas tabelas de frete

Automação das configurações de envio

Começando agora? Ative o modelo de envio automático!

Gere sua tabela de frete baseada nas tabelas de tarifas dos Correios em poucos cliques



FBA - Logística da Amazon

Você vende e nós preparamos, estocamos e enviamos seus produtos.

2

Disponível para vendedores elegíveis

O FBA - Logística da Amazon está disponível para vendedores com conta registrada na Amazon

com CNPJ que atenda os seguintes critérios de elegibilidade: Optante pelo Simples Nacional, 

endereço e Inscrição Estadual no estado de São Paulo e ativo na SEFAZ para emitir NF-es

Pós venda é por nossa conta

A Amazon fará o atendimento ao cliente dos produtos vendidos no FBA. 

Realizaremos consultas de status do pedido, reembolsos e devoluções.

Aumente a sua produtividade e melhore a sua performance

A logística dos seus produtos vendidos no FBA é nossa responsabilidade. Retiramos sua carga 

operacional para você focar no seu negócio.



Não perca nossa sessão de suporte sobre 

programas de Logística da Amazon

2

7 de Outubro

10:30 – 11:30 



Adicione produtos4

Upload Manual IntegraçãoUpload Massivo



Não perca nossa sessão de suporte sobre 

Como adicionar produtos na Amazon

2

7 de Outubro

10:30 – 11:00 



Receba pagamentos5

Os repasses são realizados de 14 em 14 dias

Seu saldo disponível vai considerar apenas pedidos concluídos na janela em questão. 

No repasse, a Amazon desconta a comissão da categoria. Acompanhe o exemplo:

Comissão = 13%

Categoria de Video Game Preços

Produto = R$100

Frete = R$20

Preço Total = R$120

Repasse

Preço Total – Comissão 

120 – 13%

R$104,44
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Ganhando destaque como vendedor

Sem

Investimento

Com

Investimento
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Ganhando destaque como vendedor

Sem

Investimento

Qualidade 

de 

Catálogo

Oferta em 

destaque

(Buy box)

Precificação 

Automática
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Ganhando destaque como vendedor

Qualidade de Catálogo

• Impacto na visibilidade de suas ofertas. Páginas de detalhes de produtos com alta qualidade 

de catálogo são mais facilmente encontradas pelos mecanismos de busca da Amazon 

• Quanto maior o tráfego, maiores as chances de conversão e vendas de seus produtos 

Qualidade de 

Catálogo
Conversão VendasTráfego
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Ganhando destaque como vendedor

Oferta em Destaque (Buy Box)

• Compreenda os critérios que determinam qual vendedor está mais próximo de ganhar a 

Oferta em destaque e atue em cima deles para aumentar suas vendas

Precificação 

Competitiva

Avaliações 

Positivas

Estoque 

Disponível

Melhor Prazo 

de Envio

• Possuímos uma aba dentro do Seller Central que irá te apresentar análises relativas a 

performance de sua loja quanto ao ganho de Ofertas em destaque  
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Ganhando destaque como vendedor

Precificação Automática

• Ferramenta gratuita disponível para vendedores do Plano Profissional

• Flutuação de preços, de acordo com regras pré-determinadas pelo vendedor

• Ganho de agilidade e aumenta o potencial para vencer a Oferta em destaque

7 de Outubro

11:30 – 12:00 

Não perca nossa sessão sobre Precificação Automática 
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Ganhando destaque como vendedor

Com

Investimento

Ofertas

Cupons

Amazon

Advertising
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Ofertas e cupons

Elegibilidade:

Plano Profissional 3,5 Estrelas

* Vendedores sem avaliação 

também são elegíveis para Cupons

5 Avaliações

Benefícios: Visibilidade Autonomia Vendas
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Ofertas e cupons

Para aproveitar ao máximo essas ferramentas e garantir uma 

boa performance da sua loja, siga as dicas abaixo

Dê descontos atrativos e relevantes para os clientes

Mantenha as páginas de detalhes do produto completas e atualizadas

Certifique-se de que seus produtos estejam publicados na categoria apropriada

Considere a sazonalidade de vendas ao fazer Ofertas e Cupons

Analise a performance de seus anúncios para continuar fazendo o que da resultado

Use publicidade para aumentar a visibilidade de suas Ofertas e Cupons
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Ofertas e cupons

Não perca nossa sessão 

sobre Ofertas e Cupons

7 de Outubro

14:00 – 14:30 



Seja descoberto
Aumente suas 

vendas
Controle os custos

Antes de começar com Sponsored Ads verifique os requisitos a seguir: 

Possuir uma conta no Plano Profissional

Estar qualificado para a Oferta em Destaque

Produto faz parte de categorias permitidas
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Case Ads: Sponsored Products

Os Sponsored Products podem ajudar você a alcançar compradores que estão 

procurando ativamente produtos relacionados aos que eles já possuem.

+54%
nas visualizações das 

páginas de detalhes

+40 %
nas visualizações das 

páginas de detalhes

*Aumento semanal médio, no 1° ano após a veiculação de uma campanha de Sponsored Products
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Amazon Adverstising

Não perca nossa sessão 

sobre Amazon Advertising

7 de Outubro

14:30 – 15:00 



Progamas e Ferramentas 
para o Sucesso
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Rede de Parceiros

Empresas terceirizadas que pode ajudar o os vendedores da Amazon em diversos aspectos como:

Lançar 

Produtos 

Gestão da 

Loja

Melhorar 

Performance

Mais de 700 empresas especializadas e 14 categorias de serviços disponíveis

Prestadores de 

serviço de alta 

qualidade

Ajuda vendedores 

a economizar 

tempo

Serviços com 

preços atrativos e 

tarifas especiais
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Rede de Parceiros

Prestadores de 

serviço de alta 

qualidade

Ajuda vendedores 

a economizar 

tempo

Serviços com 

preços atrativos e 

tarifas especiais

Não perca nossa sessão 

sobre Rede de Parceiros

7 de Outubro

16:30 – 17:00 
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Delivery by Amazon

Promessas de 

entrega mais 

precisas

Entregas mais 

rápidas

Atualização 

automática do 

código de rastreio

Com o DBA você irá vender seus produtos, 

embalar e nós seremos responsáveis por 

entregá-los aos clientes, com condições mais 

atraentes, entregas rápidas e 100% 

rastreáveis e com mais opções de frete grátis.

Registro rápido e 

fácil
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Por que expandir para fora do Brasil?

Diversifique seu 

fluxo de receita

Alcance milhões 

de clientes 

adicionais

Inicie sua 

operação 

internacional com 

ajuda da Amazon

Aproveite diferentes datas comemorativas

+ de 200 milhões de visitantes mensais só nos EUA

Nós cuidamos

dos detalhes

Redes de prestadores de serviços prontas para te auxiliar

Aproveite a Logística da Amazon (FBA) nos EUA
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Vendas Internacionais

Prestadores de 

serviço de alta 

qualidade

Ajuda vendedores 

a economizar 

tempo

Serviços com 

preços atrativos e 

tarifas especiais

Não perca nossa sessão 

sobre Vendas Internacionais

7 de Outubro

15:00 – 15:30 



Sessão de Dúvidas
Envie suas perguntas no chat!



Obrigado!




