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Agenda 1. O que é precificação automática?

2. Como criar um regra de precificação automática?

3. Status dos preços

4. Sessão de dúvidas
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O que é a precificação automática?

• Ferramenta que ajusta automaticamente os preços dos produtos de acordo com regras 
definidas pelo próprio vendedor

• Qualquer vendedor no plano profissional tem acesso a ferramenta gratuitamente
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Aumenta suas chances de ganhar a Oferta em Destaque e de 
estar competitivo externamente

Qual a vantagem de usar a ferramenta?



Como criar uma regra de precificação automática?
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Já existe uma regra de preço sugerida que 

iguala os preços dos SKUs selecionados 

ao das Ofertas em Destque. Para usá-la 

clique no botão “Alterar Código SKU”
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Definir tipo de regra

Definir site

Definir regras de precificação e parâmetros

Definir SKUs (produtos)

Definir preço mínimo e máximo

5 passos para criar uma regra de precificação automática



1. Existem 4 tipos de regras que você pode escolher: 
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Buy box competitiva

Menor preço competitivo

Preço externo competitivo

Unidades vendidas

O seu preço será definido a partir do preço da ‘Oferta em destaque’

O seu preço será definido a partir do menor preço praticado na Amazon para o oferta

O seu preço será definido a partir do menor preço praticado por outros sites 
para o oferta

O seu preço será definido a partir da demanda pela oferta

Definir o tipo de Regra e Site

2. Selecione o site

Chance extra de dar um boost em suas vendas, deixando seus preços 
mais atrativos em comparação com os dos competidores!



Defina se a ação é aumentar, 
diminuir ou igualar o preço

Defina se a alteração 
se dará por preço ou 
porcentagem

Defina o valor

Defina os critérios de comparação 
dos valores de ofertas na Amazon

Defina se deseja comparação 
de valores externos

Defina as regras de 
pausa da remarcação 
de preço

*Vendedores que usam 
Integradores devem escolher ‘Sim’

Definir regras de precificação e parâmetros



Definir regras de precificação e parâmetros



Definir SKUs + Definir preços mínimo e máximo 

1 Defina quais produtos vão ser afetados pela regra criada

2 Para cada produto, defina o preço mínimo e máximo que pode atingir

Você pode gerenciar seus códigos SKUs,
definir preço máximo/ mínimo e iniciar a
remarcação dos preços de forma
massiva através de uma planilha



Código 

SKU

Nome do 

produto

Preço mínimo 

permitido 

pelo vendedor

Preço máximo 

permitido 

pelo vendedor

Código 

do país

Código 

da Moeda

Nome da

 regra

Ação da 

regra

Preço de 

venda atual

Preço do 

frete

sku item-name
minimum-seller

-allowed-price

maximum-seller

-allowed-price
country-code

currency-

code
rule-name rule-action

current-selling

-price

shipping-

price

SKU1 Hélices DJI Spark - 2 Pares 200.00 300.00 BR BRL BuyBox START 282.00 0.00

SKU2 Kit 4 hélices DJI Mavic Platinum Originais Low-noise quick-release Propellers 8331350.00 500.00 BR BRL BuyBox START 416.00 15.00

SKU3 Hélices DJI Mavic Pro e Platinum - Low Noise - 2 Pares350.00 500.00 BR BRL BuyBox START 416.00 0.00

SKU4 BATERIA DJI PHANTOM 4 5870MAH PART 64 DRONE - NOTA FISCAL1700.00 2600.00 BR BRL BuyBox START 1997.00 21.69

1. O arquivo pré-preenchido é uma ótima opção por já trazer todos os valores
automaticamente, restando ao vendedor apenas o preenchimentos dos
preços: mínimo e máximo

Gerenciar preços massivamente

2. Depois de preencher o arquivo de precificação automática, é necessário
fazer o upload na ‘Central de uploads’

3. Ao salvar o arquivo, o formato deve ser: (tab delimited).txt



A aba de Status de Preços ajuda na 

tomada de decisões estratégicas na 

precificação de seus produtos:

1. Visão geral com as ofertas inativas 

ou não qualificadas, por exemplo 

devido a possíveis erros de preço, 

seguindo políticas internas

2. Descubra ofertas que estão 

qualificadas mas que não estão 

ganhando a ‘Oferta em destaque’

Outras Dicas: Status de Preços



Acesse a Seller University 
Tutoriais em vídeo sobre as principais ferramentas 
da Amazon. Acesse quando e onde quiser!

Contate o Suporte ao Vendedor
Nossa equipe esta sempre pronta para ajudar, 
abra chamados sempre que necessário

Onde Conseguir Ajuda?

https://sellercentral.amazon.com.br/learn/ref=xx_su_dnav_xx
https://sellercentral.amazon.com.br/cu/contact-us


Dúvidas?


