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Alcance milhões de clientes 
adicionais

• + de 200 milhões de visitantes mensais 
únicos

• + de 100 milhões de usuários Prime

Por que expandir para os Estados Unidos?

Diversifique seu fluxo de receita

• Expanda sua marca para outro país

• Tenha recebimentos em US Dólares

• Aproveite as datas comemorativas dos 
EUA

Deixe a Amazon cuidar dos 
detalhes para você

• Aproveite a Logística da Amazon nos 
EUA

• Use ferramentas de venda e 
atendimento ao cliente para iniciar sua 
operação internacional

Inicie sua operação internacional com 
o apoio da Amazon

• Venda nos EUA sem distribuidores 
internacionais

• Aproveite a rede de prestadores de 
serviços da Amazon

• Comece a exportar com o seu CNPJ e a sua 
conta bancária



Como começar a vender na Amazon EUA

1. Use a conta unificada na Seller Central do Brasil para se registrar na Amazon EUA

Crie o registro na Amazon EUA através do link “Vender Globalmente” na Seller Central.

Não é necessário ter uma empresa nos Estados Unidos. É possível vender nos EUA utilizando os dados da sua empresa brasileira. 

2. Configure seu método de recebimento

Não é necessário ter uma conta bancária americana. Utilize um serviço de conversão de moeda de terceiros (ex: Payoneer) para 

receber seus fundos em sua conta brasileira.

3. Cadastre o catálogo de produtos 

Escolha os produtos para vender nos EUA e monte o catálogo na Amazon.com. A descrição dos produtos deve ser feita em inglês.

4. Envie o estoque para o centro de distribição da Amazon nos Estados Unidos

Utilizando o programa de Fullfilment by Amazon (FBA – Logística da Amazon) seus produtos ficam armazenados nos nossos 

centros de distribuição nos Estados Unidos. A Amazon fica encarregada por embalar e enviar os produtos vendidos. Além disso, a 

sua oferta passa a ser elegível ao Amazon Prime, programa de benefícios da Amazon.

No momento, o programa de Vendas Internacionais utilizando a conta unificada é restrito a empresas selecionadas. 

https://www.amazon.com/prime


Rede de prestadores de serviços

Em caso de dúvidas, acesse a nossa rede de prestadores de serviços e encontre parceiros que podem te auxiliar em todas as 
etapas do processo.

https://sellercentral.amazon.com.br/tsba/?ref=spn_rc&sellFrom=BR&sellIn=BR&ref_=sc_gspn_na_hp


Como enviar seus produtos para os EUA

1. Escolha um operador 

logístico

Consulte a nossa rede de prestadores 

de serviços e encontre a melhor 

solução logística para as suas 

necesidades.

O uso do formato de exportação 

simples (menos de $800 dólares) no 

primeiro envio pode agilizar o 

lançamento.

4. Faça o envio da 

mercadoria

Documentação necessária para a 

exportação:

• Certificações e licenças de 

exportação dos produtos

• Registro no Radar

• Nota Fiscal

• Declaração Única de Exportação

• Fatura de exportação (Invoice)

• Romaneio de carga (Packing list)

2. Classifique os produtos 

para exportação

Com o auxílio do seu operador 

logístico ou agente aduaneiro 

classifique seus produtos seguindo as 

normas internacionais. 

Para mais informações acesse o site:  

Alfândega e Proteção de Fronteiras 

dos EUA 

3. Inscreva sua empresa 

como uma Importadora 

Estrangeira (FIOR)

Também existe a possibilidade de a 

transportadora oferecer o serviço de 

Importador de Registro (IOR).

Consulte o seu operador logístico e 

entenda se o método de envio requer 

esse processo.

Importante:

A Amazon não é responsável por exportar ou importar produtos, e também não oferece

representação alfandegária ou regulatória perante agências governamentais. O vendedor é

responsável pela forma de envio da mercadoria bem como garantir a entrada nos Estados Unidos

de forma legal. Leia o guia de como importar e exportar inventário no Seller Central.

https://sellercentral.amazon.com.br/tsba/?ref=spn_rc&sellFrom=BR&sellIn=BR&ref_=sc_gspn_na_hp
https://hts.usitc.gov/
https://sellercentral.amazon.com.br/gp/help/201468520


Tarifas

Mensalidade 

A mensalidade da Amazon EUA é de USD 39.99. Se você vincular as suas contas do Brasil e EUA, será aplicada uma  tarifa única de U$ 39.99.

Comissão de Venda

É uma porcentagem do preço de venda cobrada por item vendido. O valor nos EUA varia entre 8% e 20% de acordo com a categoria 

do seu produto.

Logística da Amazon – Fullfilment by Amazon (FBA)

Custo de logística:

Inclui embalagem de seus pedidos, transporte e manuseio, atendimento ao cliente e devoluções de produtos. As taxas são

baseadas nos pesos e dimensões do seu produto.

Custo de armazenagem:

As taxas de armazenamento de estoque são cobradas mensalmente com base no volume médio diário que seu estoque ocupa nos

centros de distribuição. A medição do volume é baseada no tamanho da unidade quando devidamente embalada e pronta para

envio. Acesse a calculadora de logística da Amazon para mais informações.

https://sell.amazon.com/pricing.html?ref_=sdus_soa_priov_n
https://sell.amazon.com/pricing.html?ref_=sdus_soa_priov_n
https://sellercentral.amazon.com.mx/fba/profitabilitycalculator/index?lang=en_US


Exemplos



Exemplos



Muito Obrigada!
No momento, o programa de Vendas Internacionais utilizando a conta unificada é restrito a empresas selecionadas. 

Caso tenha interesse acesse nosso QR Code:


