
MANUAL DE USO DA 
PLATAFORMA MELHOR ENVIO

MANUAL

Passo a passo para utilização do sistema Melhor Envio



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

usuário, para que possa entender cada funcionalidade 

do nosso sistema! 

◦ Nele, esperamos apresentar todos os nossos produtos, 

assim como solucionar qualquer tipo de dúvida que você 

possa ter sobre nossos serviços!

◦ Esperamos que goste! 



Se cadastrando no Melhor 
Envio
◦ Ao entrar em nossa página inicial, deve-se clicar em 

“CADASTRE-SE”. 



Se cadastrando no Melhor 
Envio
◦ Na tela abaixo você deve informar seus dados pessoais 

para iniciar seu cadastro com a gente! 



Se cadastrando no Melhor 
Envio
◦ Abaixo, você deve inserir seus dados de endereço e perfil 

de uso:



Se cadastrando no Melhor 
Envio
◦ Cadastro realizado com sucesso!



Se cadastrando no Melhor 
Envio
◦ Abaixo, é necessário confirmar sua identidade, com seu 

nome, CPF e data de nascimento!



Se cadastrando no Melhor 
Envio
◦ Agora, é necessário confirmar seu e-mail cadastrado! 



Se cadastrando no Melhor 
Envio
◦ Agora, é necessário confirmar seu celular por meio do 

SMS enviado para ele!



Fazendo seu login

◦ Agora, é hora de realizar seu login pela primeira vez! 



Home
◦ Essa é sua tela inicial! Nela, é possível ver a calculadora 

indicada pela seta verde, seu carrinho de compras na 

seta vermelha e seu painel de notificações na seta 

laranja!



Calculadora de fretes
◦ Abaixo, é possível realizar uma cotação para descobrir 

nossas formas de envio! 



Calculadora de fretes
◦ Ao preencher todos os dados necessários, será retornado

as modalidades de fretes disponíveis para cada

transportadora parceira!



Gerando uma etiqueta
◦ Abaixo, você deve preencher a etiqueta desejada com 

os dados do seu destinatário, dados de Nota Fiscal, e 

qualquer outro necessário! 



Gerando uma etiqueta
Ainda no preenchimento da etiqueta, é possível ver as 

opções de preenchimento com Nota Fiscal ou 

Declaração de conteúdo.



Modelo de etiqueta

◦ Abaixo, é possível ver alguns modelos de etiquetas 

Melhor Envio! 



Valor Segurado
◦ Caso você deseje comprar uma etiqueta de 

transportadoras privadas parceiras, é obrigatório ter o 

Valor segurado! 



Dados de Nota Fiscal
◦ Assim como o Valor segurado, ter a Chave de acesso da 

sua Nota Fiscal em mãos também é importante, pois 

algumas transportadora parceiras podem solicitar. 



Calcular vários
◦ É possível realizar uma cotação múltipla, caso deseje 

comprar vários envios ao mesmo tempo, sabia?



Home
◦ Abaixo está sua Home! Aqui, é possível encontrar dados 

como seu Saldo, seu limite de envios, e seus dados de 

cadastro pessoais.



Meus envios
◦ Na aba Meus envios, é possível encontrar seus Envios 

Liberados, seus Envios Postados e seus envios 

Aguardando Pagamento. 



Minha carteira
◦ Na aba Minha carteira, você pode realizar uma Inserção 

de créditos, exportar um Relatório de carteira, que conta 

com seus pagamentos realizados e envios comprados, e 

também pode consultar todas as transações realizadas! 



Inserção de créditos
◦ Ao clicar em “INSERIR CRÉDITOS”, você poderá inserir o 

valor desejado e escolher dentre os seguintes meios de 

pagamento:



Postagens conferidas
◦ Nessa tela você receberá os débitos ou créditos que 

podem ocorrer em um envio! Para entender mais a 

respeito, clique aqui. 

http://central.melhorenvio.com.br/utilizacao-do-sistema/como-funciona-a-conferencia-de-envios


Integrações
◦ Na aba Integrações você consegue encontrar todas as 

integrações realizadas pelo Melhor Envio em 

funcionamento! É possível encontrar o manual de cada 

uma, assim como selecioná-las para implantação.  



Gerenciar - Perfil
◦ Na aba Gerenciar, em Perfil, você consegue solicitar uma 

alteração de senha, de e-mail, de nome e até de 

endereço! 



Redefinição de senha
◦ É possível alterar sua senha no local indicado abaixo, 

caso apenas deseje alterá-la. É necessário lembrar a 

antiga nesse processo. Mais a frente no manual, 

mostramos outra forma de redefinição! 



Gerenciar - Lojas
◦ Nesse local é possível criar uma loja para que você possa 

alterar os dados presentes em sua etiqueta! Dados como 

Nome de remetente, telefone, CNPJ, etc. 



Gerenciar - Documentos
◦ Nessa página você pode realizar o envio de documentos 

para ter uma conta verificada! Para saber mais, clique 

aqui. 

http://central.melhorenvio.com.br/utilizacao-do-sistema/por-que-enviar-documentos


Gerenciar - Documentos
Você pode optar entre enviar apenas os quatro 

documentos iniciais, e além deles, o contrato!



Gerenciar - Afiliados
◦ Abaixo, está nossa página de afiliados! É um programa 

nosso onde você convida pessoas para se cadastrarem 

através do seu link, e a cada envio que essa pessoa faz, 

rende uma comissão para você, por um ano! 



Gerenciar – Afiliados –
Regras de uso
◦ Abaixo, é possível verificar algumas regras para uso do 

programa de Afiliados!



Gerenciar - Cupons
◦ Aqui é possível realizar a inserção de qualquer cupom 

promocional recebido! Após inserido, é possível verificar 

também em quais envios foram usados, e quantos ainda 

restam disponíveis para uso!



Gerenciar - Tokens
◦ Abaixo, é possível localizar o local de geração de tokens

de acesso, caso necessário para alguma integração!



Suporte
◦ Nesse local é possível encontrar as formas de acesso ao 

nosso suporte! Além disso, na página inicial é possível 

abrir um chamado via chat também!



Carrinho de Compras
◦ Aqui, você consegue conferir os dados antes de 

prosseguir ao pagamento, assim como editar alguns 

dados, como a Declaração de conteúdo, e até 

selecionar um cupom para uso!



Pagamento de etiquetas
◦ Após prosseguir ao pagamento no carrinho de compras, 

será necessário escolher o método de pagamento! 



Pagamento aprovado
◦ Quando seu pagamento é aprovado, a etiqueta fica 

pronta para impressão. Você pode checar os dados 

antes de imprimir nesse local, e também em “MEUS 

ENVIOS”. 



Envios Liberados – Dados 
da etiqueta
◦ Nesse local, você pode visualizar os dados de qualquer 

envio, antes mesmo da impressão. 



Redefinição de senha
◦ Para solicitar uma nova senha, é necessário clicar me 

Login > Não lembra sua senha? Abrirá a tela abaixo, 

onde é necessário informar o CPF cadastrado. 



Redefinição de senha
◦ Após isso, enviaremos um e-mail para você com as 

instruções! 



◦ 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

