
Integração Meuscorreios x Shopee 
 

Configuração MeusCorreios 
 

Para configurar a integração do MeusCorreios com a Shopee: 

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 Shopee. Aparecerá uma tela assim: 

 
 

2. Clique no botão Autorizar MeusCorreios 

3. Se seu browser não estiver conectado à Shopee irá aparecer a tela de Login da Shopee. 

4. Será exibida uma tela com um código alfanumérico, copie e cole ele no campo Code, e 

um código numérico que é seu Shop_id, copie e cole no campo Shop_id 

5. Informe no Buscar Pedidos com Status qual a situação que o Meuscorreios deve buscar 

na Shopee (normalmente READY_TO_SHIP 

6. Clique em Confirmar. 

 

  



Geração de Pré-Postagens de Pedidos Shopee 
 Os pedidos da Shopee podem ser obtidos através das opções Integra Tudo ! ou da 

opção Integração Shopee na tela de Lotes de Pré-Postagem. 

 Se o volume de pedidos for muito grande, você pode limitar as “páginas” que o 

MeusCorreios vai buscar na Shopee nesta tela. Abaixo fazemos o MeusCorreios trazer da 

página 1 até a página 2: como cada página tem 50 pedidos, serão trazidos no máximo 100 

pedidos. 

 

  

É nesta tela que você também pode indicar se quer que as informações sejam trazidas 

“Pedido a Pedido” ou “Item a Item”: este último traz as fotos dos itens para facilitar sua 

seleção para envio e pode ser colocado como default ali em suas Configurações. 

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 

Pedidos que não devem ser postados devem permanecer desmarcados. 

Clique no botão Gerar Pré-Postagem de Todos os Marcados para trazer as PLPs 

geradas pela Shopee com os pedidos e então selecione se quer ir para os Lotes ou diretamente 

para a Impressão das etiquetas que foram geradas. 


