
Integração MeusCorreios x Magento2 
 

Configuração MeusCorreios 
 

 Para configurar a integração do MeusCorreios com a Magento 2: 

1. Entre no menu Configurações do lado esquerdo, clique em Remetentes e 

Integrações e no campo Integrações do remetente que será usado para integrar 

esta plataforma. Selecione a opção Magento 2. Aparecerá uma tela assim: 

 

 

 

2. Selecione o protocolo. (http ou https) 

3. Preencha o Host 

4. Informe usuário e senha  

5. Informe qual será o status utilizado para a busca na integração. 

6. Leia atentamente o campo IMPORTANTE. 
a. Estou ciente que endereço é obtido da tag SHIPPING que deve vir na ordem RUA, 

NÚMERO, BAIRRO, COMPLEMENTO 

7. Assinale o campo IMPORTANTE e clique em Confirmar 

Veja que a integração irá funcionar apenas se houver a tag shipping na ordem rua, 

número, bairro, complemento. Qualquer outro tipo de informação pode resultar em erros. 

Geração de Pré-Postagens de Pedidos Magento 2 
 

 Aqui você deve entrar no módulo de pré-postagem do MeusCorreios, e criar um novo 

lote (ou utilizar um já existente). 

 Ao criar um novo lote, selecione a opção Integração Magento2 nas opções da criação 

(esta opção pode ser deixada como default ali nas Configurações. 

 Ao utilizar um lote já existente, selecione a opção Integra/Magento2 

 Os dados dos pedidos serão exibidos na tela, e você pode definir como a pré-postagem 

deve ser feita:  

a) desconsiderando ou não pedidos já incluídos no lote,  

b) incluindo ou não AR nas postagens  

c) considerando ou não o valor do pedido como Valor Declarado) 

d) Se devem ser criadas as declarações de Conteúdo baseado nos itens de cada 

pedido. 



 Todas estas opções podem ser definidas como default entrando ali no menu 

Configurações em Importações e Integrações e definindo o comportamento desejado nas 

integrações. 

É possível selecionar os pedidos pelo Destinatário, Serviço ou Faixa de Pedido. 

Marque todos os pedidos que serão postados. Você pode utilizar o quadrinho do 

cabeçalho para marcar ou desmarcar todos os pedidos de cada página e ir mudando de página 

sem perder os itens já marcados 

Caso o serviço que será usado na postagem já venha definido no pedido, cadastre os 

serviços no Dicionário de Serviços, para que o MeusCorreios possa atribuir o código 

corretamente. Se preferir, deixe que o MeusCorreios defina o serviço (o próximo item explica 

como fazer isso). 

Pedidos que não devem ser postados devem permanecer desmarcados. 

 Clique no botão Gerar Pré-Postagem de Todos os Marcados para criar os destinatários 

para os pedidos e voltar para o lote de postagem do MeusCorreios. 

Selecionando Serviços e Definindo as Etiquetas 
 Entre em Atribui Serviços/Define Serviços, selecione uma opção preferencial para 

enviar os objetos, e uma para o caso do 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. 

Este Procedimento está EM TESTE 
 Este procedimento foi criado com base na documentação fornecida pela plataforma 

integrada, mas está em teste, e qualquer comportamento diferente do esperado (informações 

divergentes em pedidos, endereçamentos, etc.) deve ser relatados para 

suporte@meuscorreios.com.br 

 Sugerimos conferir as pré-postagens geradas através desta integração até termos um 

volume maior de utilização que permita identificar todas as eventuais exceções que possam 

causar algum problema. 
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