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GUIA PARA NOVOS LOJISTAS NO ELO7
Frete E PLP

Agora que você já aprendeu como Personalizar a sua Loja, Cadastrar seus produtos e inserir os
Meios de Pagamento, neste Ebook você irá aprender como configurar o Frete em sua Loja e como
usufruir de todos os benefícios da parceria do Elo7 com os Correios. Esse é o quarto e último Guia
da série que preparamos especialmente para quem acabou de chegar no Elo7. Vem ver!

1. Informações básicas para envio via Correios
O Elo7 disponibiliza 2 formas de envio:

• 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. Este serviço é
prestado em todo o território nacional.
1.1. Configuração e cálculo de frete
Atualmente, existem 2 formas de frete em sua loja: manual e automático. Com o Frete Manual, você
mesmo calcula o frete, no momento em que o comprador enviar o pedido para sua loja. Este precisará
aguardar até que você defina o valor e repasse para ele.
No Frete Automático o cálculo do frete é feito automaticamente, no carrinho. A principal vantagem é a
agilidade no processo de compra. Quanto mais rápido o acesso às informações, maior é a probabilidade do comprador concluir a compra, fazendo o pagamento do valor do produto + frete.
Em ambos os casos, o frete é calculado dentro do site do Elo7, que está integrado ao sistema dos
Correios.
Dica fora de série: Apesar do Frete Automático ser mais vantajoso, alguns produtos personalizados só
podem ser medidos após sua confecção, bem como os dados de seu pacote. Neste caso, sugerimos
que deixe o frete em sua loja como automático mas os dados do pacote desses produtos sem preencher, assim seus fretes serão calculados manualmente.
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1.1.1 Frete Manual
Para habilitar a opção “Frete Manual”, em sua loja do Elo7, clique no menu Minha loja > Configurar Frete.

Ao receber o pedido, clique no botão “Calcular Frete”. Serão disponibilizadas todas as opções de frete
para que você escolha qual oferecerá ao cliente.

Selecione a opção escolhida e clique em “Continuar”. Um campo para que possa inserir o peso e as
dimensões do pacote será disponibilizado. É preciso colocar altura, largura e comprimento da caixa em
que o produto será enviado, bem como a estimativa de peso. Após preencher esses dados, clique em
“Continuar”.
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Dica fora de série: Fique atento pois não é possível editar os dados do pacote no momento de pagar
a PLP.
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 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.
Escolha a opção que deseja disponibilizar ao comprador e clique em “Continuar”.

1.1.2 Frete Automático
Para habilitar a opção “Frete Automático” em sua loja do Elo7, clique no menu Minha loja >
Configurar Frete.

Escolha a opção “Frete Automático” caso você queira que o sistema calcule automaticamente o valor
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do frete no momento em que o cliente estiver efetuando o pedido.
O carrinho de compras mostrará ao cliente as opções de frete oferecidas pelo vendedor (PAC e/ou
Sedex), o cliente escolherá uma destas opções e poderá, então, efetuar o pagamento no momento do
pedido, pois já saberá o valor do frete e o valor dos produtos.
Para que um produto possa ter o frete calculado 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 sistema dos 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 acessando o menu Produtos > Lista de produtos ou na página do produto, no menu Editar
Produto > Editar título, preço, tag etc.

1.1.3 Frete Grátis
O Frete Grátis é ótimo para atrair e reter mais clientes, porém antes de mais nada, é importante que
você analise se é viável oferecê-lo em sua loja. Veja também 3 formas de oferecer o frete grátis e não
ficar no prejuízo.
1.1.3.1 Frete Grátis no modo automático
Acesse o menu Produtos > Lista de produtos e clique na foto do produto que deseja inserir o Frete
Grátis.
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Acesse Editar Produto > Editar título, preço tags etc.

No final da página, em “Opções de frete grátis”, escolha as formas de envio que irá oferecer como
grátis. Confirme a atualização no botão “Atualizar dados do produto”.

Caso queira, é possível oferecer ao comprador frete grátis por Estado. Na página de cadastro ou edição
de produto, existem as seguintes opções:
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Na página do produto o frete grátis fica visível da seguinte maneira:
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Confira aqui o passo a passo de como aplicar frete grátis por Estado para seus produtos. Para dúvidas
ou mais informações sobre esta facilidades, clique aqui.
1.1.3.2 Frete Grátis no modo manual
Para oferecer frete grátis no modo manual, ao receber o pedido, clique em “Calcular Frete” > Escolha o
tipo de frete que você irá arcar com o custo > Informe as dimensões e peso do pacote. Ao visualizar a
tela com os valores, clique em alterar.

No campo “Valor líquido a receber”, altere o valor para R$ 0,00, clique em salvar > Continuar.

Apesar do Frete Automático ser mais vantajoso, alguns produtos personalizados só podem ser medidos
após sua confecção.
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1.2.3.3 Frete Grátis em massa
É possível gerenciar o frete grátis em massa. Na loja, acesse o menu Produtos > Ações em Massa e
escolha a opção: Gerenciamento de opções de frete. Clique em Próximo passo.

Selecione os produtos em que deseja fazer a alteração e clique em Próximo passo.

Filtros disponíveis:
•
•
•
•

Sem frete grátis
Frete grátis por estado
Frete grátis por valor
Frete grátis

Escolha o tipo de frete grátis que deseja oferecer:
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•
•

Por Estado: Todos os Estados ou somente os selecionados.
Por valor mínimo: O frete grátis será oferecido nas compras acima do valor determinado por você.

E clique em próximo passo.

Agora confirme a alteração.

2. Frete com desconto
O Elo7 tem 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.
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2.1 Benefícios do Frete com Desconto
Para usufruir dos benefícios do Frete com Desconto 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.

Confira abaixo todos os benefícios que você ganha ao utilizar o Frete com Desconto:
•
•
•
•

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$3.000.
Atualização automática do pedido com o código de rastreio

2.2 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. 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. Com a PLP, após a postagem do produto
na Agência, o código de rastreio da mercadoria será adicionado automaticamente no seu pedido no
Elo7.
Dica fora de série: Apesar do Frete Automático ser mais vantajoso, alguns produtos personalizados só
podem ser medidos após sua confecção,
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2.3 Como emitir a PLP
Após a confirmação do pagamento do pedido, você já pode gerar a PLP para enviar os produtos em
que ofereceu o frete com desconto:
1. Na página do pedido, clique em “Pagar PLP”. Você será direcionado à página de pagamento:

2. Escolha a forma de pagamento da PLP:
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Importante:
•
É liberada apenas uma PLP por pedido e não é válida para mais de uma caixa.
• Pagamentos via Cartão de Crédito e Saldo Wirecard a aprovação é em até 2 horas.
• Pagamentos via Boleto Bancário, 3 dias úteis para compensação.
3. Com o pagamento da PLP aprovado, na página do pedido o documento estará liberado para a
emissão.

Serão exibidas todas as PLP já pagas, e você escolhe quais deseja emitir:

•
•

Aconselhamos que somente clique em emitir a PLP quando for efetivamente realizar a postagem do
pedido.
Após liberada, a PLP é válida por 5 dias corridos.

4. Depois disso a PLP estará disponível para impressão.
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Serão exibidas todas as PLP já emitidas e você escolhe quais deseja imprimir:

Logo após a postagem, o código de rastreio será atualizado automaticamente pelo sistema.
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2.4 Validade da PLP
Após a emissão da pré-lista de postagem (PLP), ela será válida por um período de 5 dias. Passado o
período de validade, fica disponível na loja o botão “Gerar Nova PLP” . Nesse caso, orientamos que
entre em contato com a nossa central de atendimento através do formulário ou via Chat disponível no
menu Minha loja > Configurar Frete.
Dica fora de série: Para evitar transtornos quando a validade da PLP, 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.
2.5 Seguro da PLP
Ao informar o valor do Frete com Desconto, o valor do seguro será automaticamente incluído. O valor
do seguro automático no contrato feito entre o Elo7 e os Correios prevê:
Valor do
pedido

Valor do
Seguro Automático

R$0,00 (não há acréscimo no
valor do frete e não é preciso
declarar)
Até R$75
R$0,00 (não há acréscimo no
(Sedex e E-Sedex) valor do frete e não é preciso
declarar)
de R$50 a
0,6% x (valor do pedido - R$
R$3.000 (PAC)
50,00 [valor fixo]) é preciso
declarar
de R$75 a
0,5% x (valor do pedido - R$
R$3.000 (Sedex 50,00 [valor fixo]) é preciso
e E-Sedex)
declarar
Até R$50 (PAC)

2.6 Agências dos Correios que aceitam PLP
Todas as agências dos Correios aceitam a PLP.

3. Como calcular a dimensão e peso do pacote
Calcular corretamente as dimensões e peso do seu pacote é muito importante, pois isso evitará discrepâncias entre os valores cadastrados na PLP e aquele calculado pelos funcionários dos Correios,
portanto fique atento às dicas abaixo.
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3.1 Dimensões
Para medir a sua caixa utilize uma régua ou uma trena e siga os seguintes passos:
1. Meça o comprimento: Esta medida é o lado maior da embalagem.

2. Meça a largura: O lado mais curto do fundo ou da parte superior corresponde à largura.

3. Meça a altura: A altura é o único lado que ainda não foi medido.
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3.2 Peso
Para calcular o peso do produto ou do pedido, é recomendável adquirir uma balança digital para pesagem. Existem no mercado muitas opções acessíveis de balanças digitais. Se você vende produtos leves,
pesquise por balanças eletrônicas ou digitais para valores até 5kg ou 10 kg. Caso seu produto ultrapasse
10kg, uma balança de banheiro convencional dará conta do recado.
Dica fora de série: No peso do pacote, lembre-se de somar o peso do produto e o peso da embalagem de cada item.
Para o envio de suas mercadorias, é preciso se atentar às dimensões mínimas e máximas aceitas pelos
Correios. São elas:
Caixa
Especificações

Mínimo

Máximo

Comprimento (C)

16 cm

105 cm

Largura (L)

11 cm

105 cm

Altura (A)

2 cm

105 cm

Soma (C+L+A)

29 cm

200 cm

Rolos e Cilindros
Especificações

Mínimo

Máximo

Comprimento (C)

18 cm

105 cm

Diâmetro (D)

5 cm

91 cm

Soma (C +2D)

28 cm

200 cm

IMPORTANTE: Para outros formatos de pacotes (esférico, cilíndrico, trapézio, prisma) e encomendas
cuja maior dimensão (comprimento, largura, altura ou diâmetro) é superior a 70 cm, será cobrada
uma cobrança adicional de R$79,00.
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Envelope
Especificações

Mínimo

Máximo

Comprimento (C)

16 cm

60 cm

Altura (A)

11 cm

60 cm

IMPORTANTE: Será admitido o acondicionamento de Encomenda PAC em envelope bolha ou em
outro confeccionado com material resistente a impacto, quando o conteúdo for constituído por
mercadoria de pequeno volume e peso.
Os pesos máximos aceitos pelos Correios são:
• Sedex: 30 kg
• Pac: 30 kg – remessa individual em âmbito nacional
• PAC: 50kg remessa individual em âmbito estadual, entre localidades previstas em contrato.
Dica fora de série: No caso de produtos que extrapolam essas medidas, indicamos o cálculo de
frete no modo manual (frete personalizado) para formas alternativas de envio como: entrega em mãos,
motoboy e transportadora.
3.2.1 Cubagem
Os Correios tem duas formas de realizar a cobrança para postagem: peso real e peso cúbico. Para
saber qual será a forma da cobrança do seu pacote, você deve fazer o seguinte cálculo:
(C x L x A)/6.000
Onde:
A = Altura do objeto (em centímetros)
L = Largura do objeto (em centímetros)
C = Comprimento do objeto (em centímetros)
6.000 = coeficiente resultante da relação entre peso e volume mais adequada e comercialmente justa
à cubagem de aeronaves, conforme recomendado pela IATA, entidade internacional que congrega as
empresas aéreas.
Quando o resultado desse cálculo for menor que 5, o frete será cobrado considerando o peso físico,
ou seja, o peso real (o que pesou na balança).
Quando o resultado deste cálculo é maior que 5, será considerado o peso cúbico, que é o valor do
resultado desse cálculo, pois o custo do transporte leva em conta o volume das encomendas transportadas, e não apenas o seu peso físico ou real.
Exemplo:
As medidas do pacote são: C = 50, L = 50 e A = 40 e o peso real é 2 quilos.
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O cálculo fica: 50 X 50 X 40 = 100.000 / 6.000 = 16.6667
Como o resultado é maior que 5, será considerado o peso cúbico. Assim, o frete será calculado com o
peso de 16.66 quilos.
Dica fora de série: O sistema do Elo7 não faz o cálculo do peso cúbico. Portanto, se você usa o frete
automático e tem produtos cujos pacotes tenham frete calculado pelo peso cúbico, informe no campo
peso do pacote, na página de cadastro do produto, o valor do peso cúbico.

4. Nota fiscal e Declaração de conteúdo
A apresentação da Nota Fiscal ou formulário de Declaração de Conteúdo na postagem de encomendas nos Correios sempre esteve nos critérios para seguir com o fluxo postal. Porém, a partir do dia
02/01/2018, os Correios passaram a exigir a apresentação destes documentos no momento do envio
de mercadorias.
Caso já tenha CNPJ, recomendamos que envie seus produtos acompanhados da Nota Fiscal. Veja
como fazer a emissão da Nota Fiscal. Se ainda não tem CNPJ, deverá enviar seus produtos com a
Declaração de Conteúdo. Veja como formalizar o seu negócio.
A Nota Fiscal ou a Declaração de Conteúdo deverão ser afixadas na parte externa do pacote, para
facilitar a inspeção por parte do fiscal tributário sem a necessidade de abertura da encomenda.
A Declaração de Conteúdo é gerada automaticamente no pedido e fica disponível para impressão a
partir da confirmação do pagamento. Para imprimir, basta acessar a página de detalhes do pedido:
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É possível imprimir a Declaração de Conteúdo junto com a PLP. Para configurar, basta acessar Minha
loja > Configurar frete e selecionar a opção “Quero que toda Declaração de Conteúdo seja impressa
junto com a PLP”.

Depois de imprimir, você só precisa assinar.
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Para tirar dúvidas relacionadas à configuração do frete, acesse o menu Minha loja > Configurar Frete e
verá o nosso chat online. O atendimento é de segunda à sexta-feira das 9h às 19h. Caso tenha outras
dúvidas, acesse nossa ajuda online.
Esperamos que tenha gostado da série Guia para Novos no Elo7. Revise este conteúdo sempre que
precisar, todos os Guias estão disponíveis no blog do Elo7, assim como muitos outros conteúdos para te
ajudar a desenvolver o seu negócio criativo.
Boas vendas! :)

Fontes e referências:
http://blog.elo7.com.br
http://ajuda.elo7.com.br
http://correios.com.br/
http://pt.wikihow.com/Medir-o-Comprimento-x- -Largura-x-Altura-de-uma-Encomenda
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