
COMO COMPRAR UMA 
ETIQUETA

Passo a passo para geração de etiquetas no sistema Melhor 

Envio

MANUAL



Seja bem-vindo ao Melhor 
Envio!
◦ Esse manual foi desenvolvido especialmente para você, 

usuário, para que possa entender o procedimento de 

compra de etiquetas! 

◦ Nele, esperamos apresentar todo o procedimento de 

compra, para que possa gerar seu primeiro frete 

conosco!

◦ Esperamos que goste! 



Calculadora
◦ O primeiro passo na compra de fretes é inserir na “CALCULADORA” 

as informações solicitadas, de acordo com o envio que irá realizar.



Cotações
◦ Após preencher a calculadora e clicar em “CALCULAR”, será oferecido as 

modalidades de fretes disponíveis para o envio cotado. Você poderá 

escolher o de sua preferência! Na cotação, ainda é possível escolher alguns 

adicionais, como o “Aviso de recebimento (AR)” e “Mão própria”. 



Preenchimento de etiqueta
◦ Aqui você deve preencher todos os campos obrigatórios com os seus 

dados e de seu destinatário, e se necessário, dados de Nota Fiscal 

também, conforme indicado. 



Preenchimento de etiqueta
◦ Ainda nos dados da etiqueta, é possível visualizar um prévia da sua 

etiqueta, para conferência de dados. É possível também solicitar a 

Declaração de conteúdo, quando disponível. 



Processo de compra da 
etiqueta

◦ Após inserir sua etiqueta nos “CARRINHO DE COMPRAS”, é possível gerar 

outra etiqueta, ou ir para o carrinho para finalização da compra. 



Carrinho de compras
◦ Aqui, é possível editar sua declaração de conteúdo, e selecionar um 

cupom de desconto para uso, caso tenha algum disponível. Após isso, 

deve-se clicar em “FINALIZAR COMPRA” para prosseguir até a etapa de 

pagamento. 



Pagamento
◦ Aqui você deve realizar o pagamento do seu envio, pelo meio de 

pagamento desejado! É possível usar parte seu saldo para pagamento, 

um meio de pagamento ou mesclar essas duas formas, caso o saldo 

disponível não seja suficiente! 



Pagamento aprovado
◦ Aqui, você pode verificar os dados de sua etiqueta antes mesmo de 

gerá-la. Pode também escolher entre “IMPRIMIR ETIQUETA”, ou se 

direcionar para “MEUS ENVIOS”. 



Impressão da etiqueta
◦ Ao imprimir uma etiqueta, você pode escolher entre que partes da 

mesma você deseja imprimir (apenas a etiqueta, a PLP, a declaração de 

conteúdo, etc). É possível também “COMPARTILHAR”sua etiqueta com 

outra pessoa! 



Compartilhamento de etiqueta
◦ Entre as opções de compartilhamento, temos o “Link Público” que pode 

ser enviado, e também a opção de compartilhar diretamente com o e-

mail de alguém! Essa opção é útil principalmente em casos de envios 

reversos, para repasse da etiqueta ao seu cliente para troca, por 

exemplo.  



◦ Se você ficar com alguma dúvida ou precisar de 

ajuda, fique à vontade para entrar em contato 

conosco aqui.

Atenciosamente,
Central de Relacionamento

Obrigado pela atenção e até a 

próxima!

https://www.melhorenvio.com.br/suporte

