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Agenda Nesta apresentação, vamos abordar os seguintes tópicos:

• O que é a Rede de Prestadores de Serviços da Amazon;

• Como contratar ajuda profissional dentro da Rede de Prestadores de 
Serviços;

• O que são os pacotes Embarque e Turbo e como eles otimizam sua 
conta de vendedor;

• O que é o programa de assistência do FBA – Logística da Amazon;

• Perguntas frequentes.



O que é a Rede de Prestadores de Serviços da Amazon?

• A Rede de Prestadores de Serviços é uma vitrine de prestadores de serviço terceiros que tem o objetivo de ajudar os vendedores
parceiros da Amazon a lançar, gerenciar e crescer suas lojas;

• A Rede pode ser acessada sem necessidade de fazer login, mas também pode ser encontrada no Seller Central no menu superior da 
barra de navegação em “Rede de Parceiros” (sub aba: “Explore os serviços”).

https://sellercentral.amazon.com.br/spn


Benefícios da Rede de Prestadores de Serviços

A Rede de Prestadores de Serviços da Amazon torna mais fácil atender às necessidades de vendas online e permite que você se 
concentre nas principais atividades de negócios, como compras, definição de preços e gestão de estoque. Os principais benefícios 
incluem:

• Prestadores de serviços de alta qualidade: nossos prestadores são treinados nos padrões da Amazon e você pode sempre avaliar os 
serviços contratados para nos ajudar a manter o alto padrão;

• Economia de seu tempo: os prestadores de serviços podem gerenciar sua conta atualizando seu estoque e preço ou criando listas de 
produtos, assim poupando seu tempo;

• Serviços com preços atrativos: os prestadores de serviços oferecem tarifas especiais e promoções apenas para vendedores parceiros 
da Amazon;



Categorias de serviços da Rede de Prestadores de Serviços

Catalogação: oferta de novos produtos e otimização de ofertas existentes com atributos que seguem as 
diretrizes da Amazon;

Devoluções internacionais: gerenciamento de devoluções, recebimento e consolidação de devoluções dos 
clientes;

Entrega internacional: envio do inventário para os centros de distribuição da Amazon ou para compradores 
fora do seu país de origem;

Gerenciamento de conta: suporte prático para as operações diárias no Seller Central e para a expansão dos 
negócios na Amazon.

Exemplos



Categorias de serviços da Rede de Prestadores de Serviços

Imaging: fotografia e edição de imagens de qualidade que seguem as diretrizes da Amazon;

Otimização de publicidade: ajuda especializada para publicidade de produtos; 

Preparação FBA: etiquetagem, embalagem em sacolas de polietileno, testes de qualidade,
armazenamento etc;

Treinamento: conhecimento e técnicas para vender na Amazon, tais como:  ferramentas, 
políticas e soluções para crescer suas lojas.

Exemplos



Categorias de serviços da Rede de Prestadores de Serviços

No total, temos hoje 14 categorias de serviços



Como acessar a Rede de Prestadores de Serviços

Para acessar a página da Rede de Prestadores de Serviços

Abra o Seller Central1

Após abrir a página da Rede de Prestadores de Serviços

Selecione o país de sua conta

2

3

32

1

4

5

6

Clique na aba Rede de parceiros do menu esquerdo

Clique na opção Explore os serviços

Selecione o país de suas vendas 

Selecione a categoria de serviço que você procura

54 6



Como buscar por prestadores de serviço específicos

Para encontrar o prestador de seu interesse, utilize os filtros
1

2

3

4
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Detalhes sobre prestadores e como contratá-los 

Escolha o prestador que atende suas necessidades e entre em contato

Clique em Contatar prestador para
abrir uma solicitação de serviço e
aguarde o contato por email ou
telefone.

Nome do prestador

1
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Gerenciamento completo de contas

O gerenciamento de contas auxilia na solução de problemas do dia a dia e em como melhorar seu desempenho de vendas. Dessa forma,
você terá tempo para focar nas atividades estratégicas de seu negócio

Os prestadores de serviço de gerenciamento de conta 
podem ajudá-lo com:

• Listagem de produtos (manual ou via integrador);

• Liberação e registro de marca (quando necessário);

• Configurações de frete e automatização de preços;

• Criação de promoções/ofertas e cupons de desconto;

• Entrada no FBA Logística da Amazon (para vendedores 
parceiros elegíveis);



Programas especiais na Rede de Prestadores de Serviços

Amazon Turbo: para vendedores 
parceiros que querem dar um passo 
adiante e otimizar seu desempenho 
na Amazon

Amazon Embarque: pacotes de 
serviços pensados para vendedores 
parceiros que estão começando a 
vender na Amazon

https://venda.amazon.com.br/turbo
https://venda.amazon.com.br/embarque


Amazon Embarque

A forma mais fácil de embarcar na Amazon

O que o programa inclui:

https://venda.amazon.com.br/embarque

Requisitos para aderir ao Amazon Embarque:

• Ter pelo menos um produto elegível para vender na Amazon

• Não ter iniciado o cadastro dos produtos no Seller Central

Quanto custa?

https://venda.amazon.com.br/embarque


Amazon Turbo

A forma mais fácil de otimizar sua conta

O que o programa inclui:

Requisitos para aderir ao Amazon Turbo:

• Ter ao menos um produto cadastrado no Seller 
Central

Quanto custa?

https://venda.amazon.com.br/turbo

https://venda.amazon.com.br/turbo


Programa de Assistência FBA GRÁTIS

A Amazon custeia R$200,00* e você cadastra seus produtos no FBA** com ajuda especializada GRÁTIS. 
É por tempo limitado!

*A Amazon pagará os R$200,00 diretamente ao prestador de serviços.
**Disponível para vendedores elegíveis ao programa FBA - Logística da Amazon.

Acessar

Página com detalhes sobre o Programa 
de Assistência FBA GRÁTIS

Rede de prestadores de serviço no 
seu Seller Central

Acessar

https://venda.amazon.com.br/cresca/fba#elegibilidade
http://venda.amazon.com.br/cresca/fba/assistencia-gratis
http://venda.amazon.com.br/cresca/fba/assistencia-gratis
http://venda.amazon.com.br/cresca/fba/assistencia-gratis
https://sellercentral.amazon.com.br/tsba/searchpage/Account%20Management?ref_=sc_spn_colst_blst&sellFrom=BR&sellIn=BR&localeSelection=en_US&serviceType=FBA%20Upgrade&&


Perguntas frequentes

1) Quem é o responsável pela entrega do serviço, o prestador ou a Amazon?
O prestador. Esses serviços são independentes da Amazon. No entanto, buscamos recomendar apenas prestadores de confiança.

Aviso de isenção de responsabilidade: observe que a Amazon exibe anúncios de prestadores de serviços para fins informativos. Os 
prestadores de serviço atuam de forma independente da Amazon. A Amazon não patrocina nenhum prestador de serviço. Se decidir 
contratá-los, você tratará diretamente com eles.

2) O que acontece se eu não quiser que o prestador de serviço faça algum dos serviços incluídos no pacote?
Tudo deve ser comunicado diretamente ao prestador. A decisão final é sempre sua e deve ser alinhada com o prestador de serviço durante o 
período de negociação e confirmação do serviço que será contratado.

3) Quanto custam os serviços?
Prestadores de serviços definem seus próprios preços. As informações sobre preços estão disponíveis na página específica do serviço ou 
podem ser consultadas diretamente com o prestador.

4) Como asseguramos a qualidade dos prestadores?
Coletamos avaliações com vendedores parceiros que já usaram o serviço do prestador, capacitamos com treinamentos e os rankeamos nas
páginas de listagem por meio de avaliações 5 estrelas.



Perguntas



Agradecemos a sua presença!


