
COMO CRIAR UMA LOJA
Entenda como criar um perfil empresarial dentro de seu 

cadastro Melhor Envio

MANUAL



Seja bem-vindo ao Melhor 
Envio!

◦ Esse manual foi feito especialmente para você usuário, 

para que possa entender passo a passo como criar um 

perfil empresarial vinculado ao seu perfil de Pessoa Física.

◦ Esperamos que goste!



Para adicionar o nome fantasia da sua empresa como remetente dos 

seus envios e gerar etiquetas de outros endereços, é necessário 

cadastrar suas lojas e vinculá-las ao seu perfil. 

Para isso, acesse o seu “PAINEL DE CONTROLE”> "Gerenciar“> "Lojas".



Veja que nesta tela, você terá a opção de “Adicionar loja”.



E então você poderá preencher os dados de sua Loja, onde 

somente o nome é obrigatório. Após preencher, clique em 
“SALVAR”.



Pronto, agora você já criou um Perfil empresarial, e você 

pode personalizar com a foto que desejar e pode editar os 
dados de sua loja.



Para ser uma opção de remetente, você deve cadastrar um

endereço nela. É possível vincular vários endereços à sua 

loja! Endereços de fornecedores, sedes diferentes, etc. Para 
isso clique em “Adicionar mais endereços”.



Nesta tela então, preencha os dados de endereço de sua 
loja, e clique em “SALVAR”.



Pronto, agora sua loja possui endereços! É possível excluir um 

endereço cadastrado, editá-lo e também definir como 
padrão.



Enquanto estiver cadastrando o endereço, pode selecionar 

o botão “Endereço padrão" e ele ficará como padrão na 

sua calculadora. Para os seus próximos envios gerados, o 

nome de remetente que aparecerá será do endereço 
escolhido.



Depois de realizar esse processo, ainda que não defina o 

endereço de sua loja como padrão, você pode escolher 

facilmente o CEP de origem e nome de remetente que 

deseja diretamente na sua calculadora, clicando em "Usar 
CEPs cadastrados".



◦ 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

