
Atualização de Etiquetas de Envio  

 

ETIQUETAS EM PDF 

As Etiquetas de envio em PDF para impressora normal agora podem conter até 4 
etiquetas por folha A4  
 

 

 

Para configurar a etiqueta de envio em PDF: 

Central do Vendedor > Meus Envios > Configurações de Envio 
 
https://seller.shopee.com.br/portal/settings/shop/logistics 
 

• Deixe o botão “Impressora Térmica” desativado (cinza). 
 

 

 

Como gerar a etiqueta em PDF de UM PEDIDO:  

https://seller.shopee.com.br/portal/settings/shop/logistics


Entre na Central do Vendedor > Meus Envios > A Enviar 
 
https://seller.shopee.com.br/portal/sale/shipment?type=toship 
 

• Em Configurações de Envio, deixe o botão 'Impressora Térmica' desativado 
(cinza). 

• Depois de organizar o envio do pedido, clique em "Imprimir guia de postagem". 
 

 
 

• A página "Visualização de Impressão" será aberta com um arquivo contendo a 
etiqueta de envio e a declaração de conteúdo em formato PDF. 

 
• Clique em 'Imprimir o Documento" para imprimir ou salvar em PDF.  

 

https://seller.shopee.com.br/portal/sale/shipment?type=toship


 
 

Gerar Etiqueta em PDF EM MASSA 

Entre em Central do Vendedor > Envio em Massa > Gerar Documentos 
 
https://seller.shopee.com.br/portal/sale/ship?type=print 
 

• Depois de organizar o envio em massa, selecione os pedidos que deseja gerar 
as etiquetas. 
 

• Selecione "Etiqueta de Envio" e "PDF". 
 

• (Opcional) Selecione outros arquivos que deseja gerar entre Lista de Escolhas, 
Declaração de Conteúdo e Lista de Embalagem. 

 

• Clique em "Gerar Documentos Selecionados". 
 

 

https://seller.shopee.com.br/portal/sale/ship?type=print


 

 

• A página "Visualização de Impressão" será aberta com um arquivo contendo a 
etiquetas de envio com até 4 etiquetas por folha A4. 

 
• Clique em 'Imprimir o Documento" para imprimir ou salvar em PDF.  

 

 

 

Gerar Etiqueta em PDF via Integradores e ERPs 



• Em Configurações de Envio na Central do Vendedor, deixe o botão 'Impressora 
Térmica' desativado (cinza). 

 
• Utilize o portal da Integradoras ou ERPs para fazer o download das etiquetas de 

envio dos seus pedidos.  
 

• Para mais detalhes, entre em contato Integradoras ou ERP 
https://seller.shopee.com.br/edu/article/3540 

 

Etiquetas de Envio em ZPL - Impressora Térmica 

 

 

Configurar Etiqueta de Envio em ZPL 
 
Entre em Central do Vendedor > Meus Envios > Configurações de Envio 
 
https://seller.shopee.com.br/portal/settings/shop/logistics 
 

• Deixe o botão 'Impressora Térmica' ativado (verde). 
 

• A mensagem "Salvo com sucesso" vai aparecer se a configuração for alterada 
com sucesso. 

https://seller.shopee.com.br/edu/article/3540
https://seller.shopee.com.br/portal/settings/shop/logistics


 

 
Gerar Etiqueta em ZPL de um Pedido 
 
 
Entre em Central do Vendedor > Meus Envios > A Enviar 
 
https://seller.shopee.com.br/portal/sale/shipment?type=toship 
 

• Em Configurações de Envio, deixe o botão 'Impressora Térmica' ativado (verde). 
 

• Depois de organizar o envio do pedido, clique em "Imprimir guia de postagem". 
 

 

https://seller.shopee.com.br/portal/sale/shipment?type=toship


• A página "Visualização de Impressão" será aberta e um arquivo .zip será 
baixado. 

• O arquivo .zip contém uma pasta com a etiqueta em código ZPL em um arquivo 
.txt e a declaração de conteúdo em PDF. 

• Envie o arquivo .txt para a impressão na sua impressora térmica. 
 

 

 

 

Gerar Etiqueta em ZPL em Massa 
 
Entre em Central do Vendedor > Envio em Massa >  Gerar Documentos 
 
https://seller.shopee.com.br/portal/sale/ship?type=print 

https://seller.shopee.com.br/portal/sale/ship?type=print


 
• Depois de organizar o envio em massa, selecione os pedidos que deseja gerar 

as etiquetas. 
• Selecione "Etiqueta de Envio" e "ZPL". 
• (Opcional) Selecione outros arquivos que deseja gerar entre Lista de Escolhas, 

Declaração de Conteúdo e Lista de Embalagem. 
• Clique em "Gerar Documentos Selecionados". 

 

 

 

• A página "Visualização de Impressão" será aberta e um arquivo .zip será 
baixado. 

 
• O arquivo .zip contém uma pasta com todas as etiquetas em código ZPL em um 

só arquivo .txt. 
 

• Envie o arquivo .txt para a impressão na sua impressora térmica. 
• A página "Visualização de Impressão" será aberta e um arquivo .zip será 

baixado. 
 

• O arquivo .zip contém uma pasta com todas as etiquetas em código ZPL em um 
só arquivo .txt. 

 
• Envie o arquivo .txt para a impressão na sua impressora térmica. 



 

 
Gerar Etiqueta em ZPL via Integradoras e ERPs 
 

• Em Configurações de Envio na Central do Vendedor, deixe o botão 'Impressora 
Térmica' ativado (verde). 

• Utilize o portal da Integradoras ou ERPs para fazer o download das etiquetas 
de envio dos seus pedidos.  

• Para mais detalhes, entre em contato Integradoras ou ERP: 
https://seller.shopee.com.br/edu/article/3540 

https://seller.shopee.com.br/edu/article/3540


 


