
Integração MeusCorreios x Amazon 
 

Como Funciona? 
 A integração MeusCorreios x Amazon funciona através da troca de arquivos entre as 

duas plataformas. 

Preparação do MeusCorreios 
É possível definir a Amazon (TXT) como padrão de pré-postagem em “tipo de 

postagem”, fazendo com que ao clicar em Novo Lote esta seja a opção sugerida de forma 

automática.  

 

É possível definir qual é o padrão a ser usado nas postagens da Amazon, em 

Preferências do Cliente (engrenagem à esquerda da tela): 

a) se toda postagem deve ou não ser feita com AR,  

b) se o valor do produto deve ser declarado,  

c) se é permitido ou não criar mais de uma pré-postagem para o mesmo número de 

pedido e se deve ser gerada  

d) se deve ser emitida a Declaração de Conteúdo  

 



Se o serviço for cadastrado em Cadastro/Dicionário de Dados (ex.: “STANDARD” 

significa serviço PAC 04669) ele será definido já para cada destinatário automaticamente. 

 

Criação do Arquivo na Amazon 
O arquivo TXT da Amazon compatível com o MeusCorreios é gerado no menu Seller, 

opção Pedidos/Relatório de Pedidos/Pedidos não Enviados. 

Importação do arquivo no MeusCorreios 
 Ao criar um lote com a opção “Integração Amazon (TXT)”, ou usar um lote já criado e 

usar a opção Importa/Amazon TXT: 

1. Selecione ou arraste para a tela o arquivo gerado pela Amazon e clique em 

IMPORTAR! 

 
2. Definir se toda postagem deve ou não ser feita com AR, se o valor do produto deve 

ser declarado, se é permitido ou não criar mais de uma pré-postagem para o 

mesmo número de pedido e se deve ser gerada e emitida a Declaração de 

Conteúdo (estas opções podem ter sido pré-definidas em  Preferências do Cliente) 

 
3. Marque as postagens que serão geradas as etiquetas e clique em “ F6 Gerar pré-

postagem dos Marcados” para trazer as postagens para o lote e então fazer 

alterações e impressão. 

Como o número do logradouro não vem separado do logradouro, use o procedimento 

“extrair número do logradouro” e depois “atualiza informações” ambos no rodapé da tela para 

ajustar o endereço. 

O SKU, Quantidade e Descrição do Produto são importados nas duas primeiras linhas 

de observações, e podem ou não ser impressas na etiqueta, dependendo da opção usada. 



 Uma opção para colocar serviço em todos os objetos de uma vez é: entrar em “Atribui 

Serviços”, selecione uma opção preferencial para enviar os objetos, e uma para o caso de o 

serviço preferido não ter abrangência (ex.: PAC como preferencial e SEDEX como alternativa), 

e clique em Atribuir Serviços. 

 Agora é só imprimir as etiquetas e Listas de Postagem e esperar a coleta de sua 

Agência. 

Informando à Amazon o rastreio dos pedidos postados pelo MeusCorreios 
 Após a atribuição das etiquetas aos pedidos, é possível gerar um arquivo no 

MeusCorreios para informar a Amazon todos os códigos de rastreio: 

1. No lote de postagem da Amazon, utilize a Amazon e clique em exportar 

 
2. No site Seller Central da Amazon, entre em Pedidos/Fazer Upload de Arquivos 

relacionados ao Pedido e use a opção “2” 

 


