
Perguntas Frequentes 
 

• O que é o Amazon Preview? 
 

• Como eu participo do Amazon Preview? 
 

• Quanto custa? 
 

• Como cancelo minha inscrição no Amazon Preview? 
 

• O que recebo por participar do Amazon Preview? 
 

• Agora que me inscrevi, quando posso esperar a primeira pesquisa? 
 

• Posso compartilhar o e-mail do meu convite com um amigo? 
 

• Quando eu clico no link do convite no e-mail, ele não funciona. Por quê? 
 

• Como a Amazon usa as informações que eu forneço? 
 

• Como eu informo que não quero participar? 
 

• O que é o Amazon Studios? 
 
 
 
 

 

O que é o Amazon Preview?  
O Amazon Preview é uma oportunidade exclusiva para os fãs de entretenimento ajudarem 

a definir o futuro dos filmes e das séries de TV. Assim que você aceitar nosso convite, 

enviaremos e-mails com oportunidades para você assistir projetos de entretenimento e 

fornecer opiniões sobre eles antes que sejam disponibilizados ao público. 

Compartilharemos conceitos, storyboards, filmes de teste e até pilotos de televisão com os 

membros do Amazon Preview e usaremos as opiniões fornecidas para melhorar os 

projetos de entretenimento. 
 
 

 

Como eu participo do Amazon Preview?  
Os membros do Amazon Preview são selecionados dentre os melhores clientes da Amazon, 

que recebem um convite por e-mail. Se você receber esse convite, clique no link incluído 
na mensagem e siga as instruções para começar. 
 
 

 

Quanto custa?  
O Amazon Preview é gratuito. Só pedimos que os membros respondam às pesquisas que 
enviamos sem demora. 
 
 

 

Como cancelo minha inscrição no Amazon Preview?  
Não queremos ver você partir, mas é possível clicar no link incluído em todos os e-mails 
que enviamos para cancelar a participação no Amazon Preview. 



O que recebo por participar do Amazon Preview?  
Primeiramente - e principalmente - você ganhará acesso exclusivo aos bastidores de projetos 

de televisão e filmes. Suas opiniões nos ajudarão a melhorar esses projetos para todos os 

clientes da Amazon. Ocasionalmente, também poderemos oferecer prêmios e sorteios para os 

membros do Amazon Preview como agradecimento pela participação. 
 
 

 

Agora que me inscrevi, quando posso esperar a primeira pesquisa?  
Enviamos pesquisas em períodos diversos durante o ano, mas normalmente você receberá 
uma pesquisa por e-mail a cada duas ou três semanas. 
 
 

 

Posso compartilhar o e-mail do meu convite com um amigo? 

Não, o convite é apenas para você e só pode ser usado uma vez. 
 
 

 

Quando eu clico no link do convite no e-mail, ele não funciona. Por quê? Os 

links de convite só podem ser usados uma vez. Se você já usou o link para se 

inscrever no Amazon Prime ou se o compartilhou com alguém, entre em contato com 

o atendimento ao cliente neste endereço. 
 
 

 

Como a Amazon usa as informações que eu forneço?  
A Amazon usará as opiniões recebidas para criar entretenimento de qualidade. Qualquer 

informação que você forneça só será usada em conformidade com a Política de 

Privacidade da Amazon.com. 
 
 

 

Como eu informo que não quero participar?  
Se você não responder ao convite do Amazon Preview, não receberá mais 

mensagens. Se por algum motivo você receber e-mails indesejados do Amazon 

Preview, nos informe por este endereço. 
 
 

 

O que é o Amazon Studios?  
O Amazon Studios desenvolve longas-metragens e séries de episódios de um novo jeito, 

aberto a ótimas ideias de criadores - e do público - do mundo inteiro. O Amazon Studios busca 

opiniões sobre projetos e ideias, mesmo aqueles nos estágios mais iniciais.  
Testaremos premissas, storyboards, pôsteres, trailers, filmes de teste, pilotos, material 
promocional e outros formatos para descobrir o que as pessoas acham deles. Depois, 

usaremos essas opiniões para criar entretenimento de qualidade que os fãs vão adorar. 
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