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GUIA PARA EMBALAR E ENVIAR
PRODUTOS FORA DE SÉRIE
A compra pela Internet gera muitas expectativas
e, mais do que realizar um bom atendimento,
entregar no prazo e caprichar na confecção do
produto, um dos fatores importantes da venda
é justamente a embalagem que acompanhará
o objeto. Ela será o primeiro contato físico do
cliente com seu produto, então nada mais justo
que dar uma atenção especial à embalagem.

Fonte: Packit Eco Embalagens

2. Dicas para personalizar a
embalagem
2.1. Invista em carimbos

1. Apresentação da embalagem
1.1. Embalagem interna
A embalagem interna é responsável por duas
coisas muito importantes: o diferencial da sua
marca e a proteção do seu produto. Analise seu
produto e pergunte-se quais precauções você
pode tomar para fazer da sua embalagem interna
uma proteção para sua peça. Abuse do plástico-bolha, papel de jornal ou revista picado, retalhos
de tecido, bolinhas de isopor e espuma. A forma
de proteger vai depender do tipo de produto que
você vende.

Caixas personalizadas são lindas, mas muitas
delas são caras. Que tal investir em um carimbo
com a sua marca e logotipo e carimbar todas as
suas caixas? O custo x benefício vale a pena!

Fonte: Estúdio Tatu

2.2. Faça uma firula

Fonte: Arte em Pano by
Glauce Campilongo

Fonte: Bebeca Artesanato

Os Correios não permitem muitas firulas na parte
de fora da caixa, pois elas podem enroscar e
danificar outras caixas, nesse caso capriche na
parte interna da embalagem! Uma sugestão é fazer um embrulho com papel de seda e envolver
com um cordão decorado.

1.2. Embalagem externa
Para a embalagem externa, é possível utilizar
diversos pacotes, desde envelopes com plástico
bolha interno, até rolos de papelão. Você pode
encontrar essas embalagens no Elo7, procurando
por caixas de papelão na categoria “Materiais”.
Fonte: Ateliê Arts Charmmy
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2.3. Decore com fitas adesivas coloridas

3. Como reciclar embalagens

Faça detalhes com fitas adesivas coloridas (washi tape) para deixar sua embalagem muito mais
linda tanto fora quanto dentro do pacote!

Muitas vezes não é necessário comprar caixas e
pacotes. Você pode reciclar embalagens usadas
de outros materiais, de lojas ou supermercados.
Nesse caso, abra a embalagem no lugar da cola
e monte-a ao contrário, assim a parte estampada ficará para dentro e você poderá usar o lado
limpo para colocar suas informações, etiquetas
e tags. Caso você não consiga virar do avesso,
ou se os dois lados estiverem estampados, você
pode embrulhá-las com papel kraft.

Fonte: Pinterest

2.4. Tags personalizadas
Utilizar tags decorativas é uma ótima maneira
de deixar sua embalagem muito mais atraente
e profissional! Você pode colocar tanto fora da
embalagem quanto pendurá-las nos seus produtos. Você encontra diversas tags criativas e
personalizadas para a sua loja no Elo7 para incrementar ainda mais a sua embalagem.

Fonte: Ateliê Amarelinha

Verifique se a embalagem está limpa e sem
cheiro pois algumas pessoas podem ser alérgicas ao perfume.
Sugestões: caixas de sapato, caixas de supermercado, caixas de perfumaria.

Fonte: Ateliê Arte e Tecido
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4. Dicas para embalar produtos
artesanais

embalagem individual, que pode ser um saquinho de plástico, tecido, juta ou até sacos de
papel de pão podem ser utilizados.

4.1. Embalando tecidos
É muito importante que cada produto esteja
embalado em um saco plástico bem fechado
para evitar a umidade e manchas no tecido. A
caixa deve estar firme e com todos os espaços
ocupados. Isso evita que o tecido amasse dentro
da caixa.
4.2. Embalando peças de vestuário e acessórios
Fonte: diCassis

Para embalar roupas, principalmente camisas e
camisetas, coloque uma base de papelão para
que o produto não fique “sambando” dentro
da caixa. Envolva um papel de seda ou plástico
em cada produto para dar suporte e prevenir
possíveis dobras.
No caso de peças delicadas, como de crochê
e tricô, para que o fio não desfie, embale cada
peça individualmente.

4.5. Embalando peças de fibras naturais e
madeira
Por serem confeccionadas com materiais naturais, lembre-se sempre da conservação dos
produtos, pois estão sujeitos à deterioração
ambiental e ataques de pragas, como cupins e
outros. O uso de produtos de proteção é recomendado e as embalagens devem ser vedadas
para evitar a contaminação, estragos pela umidade ou ressecamento pelo calor.
Nunca embale um produto de fibra enquanto
estiver úmido, caso contrário, ele apresentará
mofo. E também, nunca embale um produto
de fibra logo após fumigar (tratamento contra
pragas) pois senão ele ficará com um cheiro
muito forte.

Fonte: Atelier Art Nat

4.3. Embalando peças de couro

4.6. Embalando velas ou peças decorativas
delicadas

Como não dá para passar o couro ao ferro,
proteja bem o produto para evitar pregas e rugas.
Itens como bolsas e sapatos devem ser embalados individualmente em sacos plásticos ou
caixas, de forma a prevenir também a umidade,
mofo e interferências ambientais.

Estas peças devem ser embaladas de forma
que fiquem protegidas contra o calor. Caso
elas sejam coloridas, embale cada uma delas
em embalagens plásticas ou papel de seda
para evitar manchas.

4.4. Embalando joias e bijuterias
Para evitar que esses produtos se enrosquem
um no outro, coloque cada peça em uma

4.7. Embalando peças de porcelana
Para produtos delicados como este, complete
a caixa com plástico bolha ou papéis para acomodar melhor as peças e evitar que elas fiquem
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soltas na embalagem. Se o produto tiver partes
separadas, embrulhe cada uma delas, tomando o cuidado para que não se choquem umas
com as outras. Evite usar jornais pois eles podem
manchar o produto com a tinta da impressão.

prenda o conjunto com fita adesiva. Você também pode enviar em um tubo (ou caixa em
forma de prisma) confeccionado em papelão,
PVC ou outro material resistente a impactos.
Lembre-se de embalar os produtos com cuidado
para evitar a umidade.
4.12 Embalando alimentos

Fonte: Blog do Elo7

4.8. Embalando peças de cerâmica
Como esses objetos são frágeis, é importante seguir os mesmos cuidados que a embalagem para
peças de porcelana. Além destes, é importante
a proteção contra a umidade para evitar descasques, rachaduras, fungos e mofo.
4.9. Embalando peças de vidro
O manuseio destas peças deve ser muito cuidadoso. Utilize luvas ou flanelas para evitar marcas
de dedo no produto que podem tirar o aspecto
translúcido. Os cuidados que você deve ter para
embalar este produto são os mesmos das peças
de porcelana.

É possível enviar alimentos pelos Correios, porém a empresa não oferece tratamento especial
para este tipo de envio, portanto todo cuidado
é pouco! O alimento em contato com o ar está
sujeito a alterações como o desenvolvimento de
mofo, microrganismos, perda do sabor, aroma e
cor, portanto, ao embalar os alimentos, procure
vedá-los bem, de forma a evitar contaminação
e umidade na embalagem. Lacre a embalagem
externa com fita adesiva e preencha os espaços vazios com plástico bolha para evitar que
o alimento fique solto dentro da caixa. Evite
reutilizar embalagens pois é necessário garantir
a sua higiene. Atente-se ao prazo de entrega
dos Correios e verifique se ele é pelo menos
três dias menor do que o prazo de validade do
alimento para garantir sua integridade . Vale
lembrar que no Elo7 só é permitida a venda de
doces artesanais.

4.10. Embalando peças de metal
Produtos de metal devem ser cuidadosamente
embalados para evitar impressões digitais, pois
podem acelerar o processo de corrosão do
material. É recomendado o manuseio com luvas.
Plástico bolha ou papel de seda podem ser utilizados para envolver o produto, de forma a evitar
riscos ou danos estruturais. Atenha-se a bordas
pontiagudas, para que a caixa não fure e machuque quem estiver abrindo.

Fonte: Maison Du Brigadeiro

4.11. Embalando objetos que não podem
amassar (convites, pôsteres, etc.)
Para que estes produtos não amassem, preencha
todo o espaço da caixa ou enrole o item entre
duas folhas de papel grosso (kraft ou cartão) e
GUIA PARA EMBALAR E ENVIAR PRODUTOS FORA DE SÉRIE
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5. Informações básicas para envio via
Correios
5.1 Formas de envio
O Elo7 disponibiliza 3 formas de envio:

É preciso adequar as medidas da embalagem
de seu produto para que a soma das dimensões
não ultrapasse 200 cm assim como o peso o
máximo permitido. Caso isso ocorra, o frete deverá ser calculado manualmente pelo vendedor
e o envio não poderá ser feito via Correios.

• e-SEDEX é o serviço de remessa expressa
de mercadorias adquiridas por meio do
comércio eletrônico.
• PAC é o serviço de encomenda da linha
econômica para o envio exclusivo de mercadoria. O serviço de Encomenda PAC possui
cobertura nacional.
• SEDEX é o serviço de remessa expressa de
documentos e mercadorias. O serviço SEDEX é
prestado em todo o território nacional.
O volume é calculado a partir das dimensões
do pacote. Depois de embalado, meça o comprimento, a largura e altura da embalagem, tudo
em centímetros. Para o envio de suas mercadorias, é preciso se atentar às dimensões mínimas e
máximas aceitas pelos Correios. São elas:
Pacote e Caixa
Especificações

Mínimo

Máximo

Comprimento (C)

16 cm
11 cm
2 cm
29 cm

105 cm
105 cm
105 cm
200 cm

Especificações

Mínimo

Máximo

Comprimento (C)

18 cm
5 cm
28 cm

105 cm
91 cm
200 cm

Especificações

Mínimo

Máximo

Comprimento (C)

16 cm
11 cm

60 cm
60 cm

Largura (L)
Altura (A)
Soma (C+L+A)

Fonte: Blog do Elo7

Para calcular o peso, use uma balança – pode
ser daquelas de cozinha mesmo pois são baratas e fáceis de encontrar. Lembrando que você
irá apenas estimar o valor do frete. Este poderá
variar para mais, ou para menos quando você
chegar na agência dos Correios.
Os pesos máximos aceitos pelos Correios são:
• E-sedex: 15 kg
• Sedex: 30 kg
• Pac: 30 kg – remessa individual em
âmbito nacional.
No caso de produtos que extrapolam essas
medidas, indicamos o cálculo de frete no modo
manual para formas alternativas de envio como:
entrega em mãos, motoboy e transportadora.

Rolo

Diâmetro (D)
Soma (C + 2D)

Envelope

Diâmetro (D)

5.2. Configuração e cálculo do frete
5.2.1. Frete manual
Para habilitar a opção “Frete Manual”, em sua
loja do Elo7, clique no menu Configurar >
Configurar Frete
Ao receber o pedido, clique no botão
“calcular frete”.
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• Aparecerá um campo para que você possa
inserir o peso e as dimensões do produto. É
preciso colocar altura, largura e comprimento
da caixa ou pacote que o produto será enviado, bem como a estimativa de peso. Você também pode oferecer o frete personalizado (para
outros meios: transportadora, carta registrada,
envio por e-mail, em mãos, motoboy etc.).
O frete é por conta do cliente e o valor será
incluído no pedido.
• Você visualizará as opções e poderá ajustar o
valor do frete a ser informado ao comprador.
• O Elo7 só calculará as opções PAC, SEDEX e
E-SEDEX. A carta registrada deve ser inserida
no frete personalizado, pois esta opção não é
oferecida pelo sistema de cálculo de frete dos
Correios e por definição as cartas registradas não
podem ser usadas para enviar produtos.
• Caso queira oferecer frete grátis, insira o valor
R$0,00 nas opções de frete que irá oferecer ao
seu comprador.

Para desabilitar o desconto no frete para o cálculo do frete automático, vá em Configurar loja >
Configurar Frete. Na página de Configuração de
Frete, basta selecionar a opção “Mostrar somente
SEDEX e PAC sem desconto”:
• Para que um produto possa ter calculado o
frete automaticamente, é necessário cadastrar
o peso e tamanho da embalagem (pacote) nos
dados do produto. Os tamanhos das embalagens
dos produtos cadastrados devem ser os mínimos
possíveis, pois o site do Correios fará a soma do
peso volumétrico das embalagens dos produtos.
Se você quiser adicionar os dados aos produtos
já cadastrados na sua loja, basta entrar na página
do produto pelo menu Produtos > Lista de produtos ou pela página do produto > menu Editar
Produto > clicar em Editar título, preço, tags, etc.
Na janela que abrir, insira os dados de altura,
largura, comprimento da caixa/pacote e estimativa de peso.

6. Frete com desconto
5.2.2. Frete automático
6.1. O que é o frete com desconto?
Para habilitar a opção “Frete Automático”, em sua
loja do Elo7, clique no menu Configurar loja >
Configurar Frete.
• Escolha a opção “Frete automático” caso você
queira que o sistema calcule automaticamente o
valor do frete no momento em que o cliente estiver efetuando o pedido. O carrinho de compras
mostrará para o cliente as opções de frete oferecidas pelo vendedor e o cliente escolherá uma
destas opções. O cliente poderá então efetuar
o pagamento no momento do pedido, pois já
saberá o valor do frete e o valor dos produtos
• O Elo7 disponibilizará as opções PAC, SEDEX e
E-SEDEX ao comprador.

O Elo7 fechou uma parceria com os Correios
para oferecer fretes com até 50% de desconto
em relação ao valor cobrado através do envio
convencional.
Esse desconto é válido para vendas efetuadas
com todos os meios de pagamento e variam de
acordo com dimensões e peso do pacote bem
como locais de origem e destino.
Você não precisa fazer nenhum contrato com os
Correios ou pagar nada a mais por isso. O Elo7
permitirá que você usufrua dessa parceria dentro
de sua loja do Elo7.
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Confira abaixo todos os benefícios que você
ganha ao utilizar o frete com desconto:
• Acesso ao e-Sedex, Sedex e PAC com descontos de até 50%.
• Cálculo do frete através de sua loja, sem necessidade de acessar o site dos Correios.
• Postagem através de pré lista de postagem
(PLP), sem necessidade de pagamento nos Correios no momento da postagem.
• Emissão de etiqueta de postagem com dados
da postagem e formulário dos Correios.
• Seguro automático para pedidos de até
R$10.000.
• Atualização automática do pedido com o código de rastreio.
6.2. PLP: Pré Lista de Postagem
A PLP (pré-lista de postagem) é um controle
composto por um formulário + uma etiqueta de
postagem e é imprescindível para utilizar o frete
com desconto nas agências dos Correios.
Esse controle indica que o vendedor realizou
a postagem da mercadoria numa agência dos
Correios e que essa recebeu o pacote.
Obrigatoriamente, você terá que imprimir,
recortar e colar a etiqueta na embalagem do
seu produto (na maior face do pacote). A outra
parte, que é o formulário PLP (pré lista de postagem), deve ser entregue ao atendente dos
Correios, que entregará sua via como comprovante da postagem.

6.3. Como emitir a PLP
Após a confirmação do pagamento do pedido, você já poderá gerar uma pré-lista de postagem (PLP) para enviar os produtos com o
desconto dos Correios. Com o Moip e PayPal, o
pagamento é atualizado automaticamente. Assim
que receber a confirmação do pagamento, vá
até “Minhas vendas” e clique em “emitir PLP”.
Caso receba por Depósito em Conta, confirme o
recebimento do pagamento clicando em “Recebi
o pagamento” e “emitir PLP”. O pagamento da
PLP poderá ser efetuado com cartão de crédito
(sem opção de parcelamento), boleto bancário
ou saldo Moip.
Clique em “Emitir PLP” e será direcionado à página de pagamento.
Importante:
• É liberada apenas uma PLP por pedido e não
é válida para mais de uma caixa.
• Pagamentos via Cartão de Crédito e Saldo
Moip a aprovação é imediata.
• Pagamentos via Boleto Bancário, 3 dias úteis
para compensação.
• Com o pagamento da PLP aprovado, na página do pedido o documento estará liberado
para a impressão.
• Logo após a postagem, o código de rastreio
será atualizado automaticamente pelo sistema.

Com a PLP, após a postagem do produto o
código de rastreio da mercadoria será adicionado automaticamente, você não precisará mais
preenchê-lo!
Veja a imagem da PLP na página 10.

GUIA PARA EMBALAR E ENVIAR PRODUTOS FORA DE SÉRIE

9

GUIA PARA EMBALAR E ENVIAR PRODUTOS FORA DE SÉRIE

10

6.4. Validade da PLP

6.5. Kit freebies grátis

Após a emissão da pré-lista de postagem (PLP),
ela será válida por um período de 10 dias. Passado o período de validade, ela não poderá ser
mais utilizada.
Nesse caso, orientamos que entre em contato
com a nossa central de atendimento através
do formulário ou via Chat disponível no menu
Configurar loja > Configurar frete.
Para evitar transtornos, sugerimos que realize a
emissão da PLP 3 dias antes do envio do pedido.
Assim, você se antecipa e caso surja algum problema terá tempo hábil para resolvê-lo.

Preparamos para você um kit super especial com
Freebies (materiais gráficos gratuitos, para baixar e
imprimir). Olha só quantos itens legais, prontinhos
para você usar:
• Recibo de pedido (em duas vias)
• Tag para produtos
• Etiquetas para a caixa
Tudo lindo e customizável, para que você possa
colocar o nome da sua loja e todos os dados
necessários.
Gostou? Clique aqui para baixar o Kit Freebies!
Boas vendas! :)

Referências:
• Manual de Boas Práticas para
Embalagem de Artesanato (SEBRAE)
• Correios: correios.com.br
• Blog do Elo7: www.blog.elo7.com.br
• Ajuda Online: www.ajuda.elo7.com.br
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