
Guia de Postagem



Objetivos

- Dicas e regras para que seus 

livros sejam recebidos pelo 

compradores da melhor forma.

- Formas de envio dos livros.

- O que fazer quando tiver 

problemas com os Correios.



FORMAS DE ENVIO

1.1) IMPRESSO NORMAL:

Utilizamos a modalidade Impresso Normal, acrescida do registro módico (código de rastreio).

O limite de peso máximo para objetos postados na modalidade Impresso Normal é de 2kg.

O prazo estimado de entrega dentro da mesma cidade é de 6 a 9 dias úteis, aumentando este prazo

conforme à distância de origem, destino e demanda dos Correios.

REGISTRO MÓDICO: Adicionar o registro módico ao envio por Impresso Normal permite o rastreio do livro

por parte do comprador e da Estante, sendo sua contratação obrigatória pelo Vendedor, conforme nossos

Termos de Uso.

A Estante Virtual oferece ao comprador 3 formas de envio: 



FORMAS DE ENVIO

1.2) PAC

Nessa forma de envio, o valor de frete capturado diretamente do site dos correios com base no peso do

livro, origem (CEP do vendedor) e destino (CEP do comprador).

O rastreamento é mais detalhado do que na modalidade Normal.

O prazo estimado de entrega dentro da mesma cidade é de 6 a 9 dias úteis, aumentando este prazo

conforme à distância de origem, destino e demanda do Correios.

1.3) EXPRESSA

Nessa forma de envio, é utilizada a modalidade de envio "Sedex" dos Correios. O prazo estimado é de 2 a 4

dias úteis, aumentando este prazo conforme à distância de origem, destino e demanda do Correios.

A Estante Virtual oferece ao comprador 3 formas de envio: 



PRAZO DE ENTREGA

Os prazos de entrega são contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da postagem e
variam de acordo com as localidades de origem e destino da postagem.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil
ao prazo padrão de entrega.

Nosso portal não calcula frete de endereço internacional, sendo assim é necessário o

vendedor verificar as modalidades disponíveis junto a sua agência de correios e informar ao

comprador a respeito do pagamento da diferença do frete internacional.

Atenção! A Estante Virtual não se responsabiliza por compras e envios Internacionais.



DICAS E AVISOS PARA UM MELHOR RELACIONAMENTO COM OS CORREIOS:

● Faça contrato com os Correios e ganhe mais conforto.

● Negocie e viabilize a retirada diária dos livros.

● A contratação de seguro junto aos Correios também é uma opção do
Vendedor, não sendo custeado pela Estante Virtual.

➢ Seguro: Custo de 2% sobre o valor declarado (recomendado para livros
acima de R$100,00).

➢ Indenização a ser paga pelos Correios: Devolução dos preços postais e
serviços adicionais pagos , acrescido do valor declarado.



Problemas com os Correios.
O que o vendedor deve fazer?

Ao receber uma notificação do Comprador

sobre atraso na entrega, saiba como proceder.



PROBLEMAS COM A ENTREGA

ATRASO NA ENTREGA

Recebendo uma notificação sobre o atraso pelos Correios, insira o código de rastreio no site dos Correios e

confirme se o atraso é real.

Se positivo, abra uma reclamação formal em http://www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/ .

Informe ao comprador o número do protocolo gerado nessa reclamação. Isso dará mais conforto ao

comprador, evitando que ele abra mais tickets junto à Estante Virtual ou recorra às mídias sociais /Reclame

Aqui.

Acompanhe a resposta dos Correios, e compartilhe as informações com o comprador.

Para falar com o comprador acesse o Painel do Livreiro (aqui). 

Clique no pedido em questão e em “Fale com o Comprador”.

http://www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/
https://livreiro.estantevirtual.com.br/vendas


PROBLEMAS COM A ENTREGA

OBJETO EXTRAVIADO (NÃO LOCALIZADO NO FLUXO POSTAL) OU ROUBADO

Nos casos de extravio do livro é necessário entrar em contato com o comprador informando o cancelamento

do pedido e o reembolso.

Realize o cancelamento e reembolso sempre através do Painel do Livreiro.

Caso o leitor insista em receber o livro, é necessário enviar um novo exemplar para o leitor. Caso você

possua este exemplar em sua loja, realize uma nova compra e envie ao leitor (O cumprimento da oferta está

previsto no código do consumidor).

Faça contato com o Fale Conosco dos Correios e registre a reclamação, para que você também possa

receber o reembolso do objeto extraviado.

Antes de registrar uma reclamação nos Correios, consulte o status do objeto na página de Rastreamento 

de Objetos dos Correios, lembrando que só os objetos registrados podem ser rastreados.



PROBLEMAS COM A ENTREGA

PEDIDO RETORNOU AO REMETENTE

Mantenha o Comprador sempre atualizado à respeito do motivo da devolução.

Pergunte se ele deseja o reenvio ou reembolso do pedido.

Caso a devolução tenha sido causada por erro no endereço (erro do comprador), o informe que para o

reenvio, é necessário o pagamento de um novo frete.

Se a devolução foi causada por um erro do vendedor, o frete de reenvio não deve ser cobrado do comprador.



PROBLEMAS COM A ENTREGA

OBJETO COM STATUS “ENTREGUE”, MAS COMPRADOR INFORMA QUE NÃO RECEBEU O LIVRO

Recebendo uma notificação desse tipo, abra uma reclamação formal junto aos Correios, seguindo os passos

abaixo:

Acesse http://www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/ . Selecionar a opção Critica.

Informe ao comprador o número do protocolo gerado nessa reclamação, e mantenha informado a respeito

do prazo e respostas dos Correios.

Se os Correios confirmarem que o objeto foi entregue no endereço correto, informe ao comprador a resposta

dos Correios na íntegra.

Se a entrega foi realizada em um endereço divergente, é necessário realizar o cancelamento do pedido e em

seguida o reembolso ao comprador.

http://www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/


PROBLEMAS COM A ENTREGA

Por que abrir a reclamação junto aos Correios mesmo com o status de entregue?

Para dar uma satisfação ao comprador e também proteger o vendedor de eventuais críticas.

Desta forma, o comprador/vendedor terá um posicionamento claro se o objeto foi entregue de

maneira correta.

A reclamação pode evitar o reembolso indevido e problemas futuros.

Se a reclamação não for aberta, o comprador, por lei, terá direito ao reembolso do pedido.



LEI DO CONSUMIDOR – COMPRA GARANTIDA ESTANTE VIRTUAL

A lei do consumidor permite que o reembolso seja solicitado no prazo de 7 dias após recebimento da

mercadoria. No caso de não entrega, o comprador pode a qualquer momento solicita-lo.

A Estante Virtual, por conta da política de Compra Garantida, assume o compromisso de reembolsar o

comprador.

Caso o vendedor não realize o reembolso, posteriormente, conforme consta no Termo de Uso do Vendedor,

o valor será cobrado, acrescido de multa (R$10).

Em resumo, se o comprador solicitar reembolso, o vendedor deverá reembolsa-lo e acompanhar o status de

entrega do livro até o fim.

Tem dificuldade em responder o comprador nestes casos? 

Clique aqui e veja nossa dica de resposta para tranquiliza-lo..

https://www.estantevirtual.com.br/compra-garantida
https://www.estantevirtual.com.br/termos-de-uso-vendedor
https://s3.amazonaws.com/ev-mkt/livreiros/tutoriais/sugestao-resposta-correios.pdf


Dicas da Estante Virtual

Sinta-se à vontade para solicitar apoio da Estante

Virtual e receber orientações sobre como evoluir na

performance de sua loja.



DICAS ESTANTE VIRTUAL

COMO EMBALAR O LIVRO

Os pedidos deverão ser cuidadosamente embalados, considerando as características físicas de cada

exemplar, seu estado de conservação e os riscos de avaria que possam sofrer caso seja utilizada

embalagem inadequada. As dicas abaixo ajudarão você neste processo:

• Plástico bolha. Recomendamos que antes de fechar o pacote, o livro seja envolvido em plástico bolha,

assim ele é protegido de quedas e também de água, caso pegue chuva. Tenha certeza de que os cantos

do livro estejam bem protegidos, pois são as partes mais fáceis de amassar.

• Embalagem externa. Agora é hora de embalar o livro. Pode ser uma caixa (que você tenha ou que seja

do Correios), em um envelope ou até mesmo em papel pardo. O importante é que o livro esteja todo

embalado e protegido.

• Endereço Você pode imprimir a etiqueta de envio que disponibilizamos no Painel do Livreiro (aqui).

Tente sempre passar uma fita transparente ou papel contact em cima dos endereços, para evitar com

que manche e fique ilegível em caso de chuva.

https://livreiro.estantevirtual.com.br/vendas


DICAS ESTANTE VIRTUAL

OUTRAS MODALIDADES DE ENVIO

A partir de agora, você tem a possibilidade de registrar outras formas de envio para seus pedidos. Além de

realizar o envio pelos Correios, você poderá enviar seus pedidos por: Transportadora, Motoboy e

Pessoalmente.

Acesse os Detalhes do pedido e clique no link Não entregarei via Correios e selecione a forma de envio

Após selecionar a forma de envio desejada e cadastrar o código de rastreamento, o comprador será

notificado. Já a informação ficará registrada na página de Detalhes do pedido.

ATENÇÃO: O código de rastreio, dos correios ou de outra transportadora, é o seu comprovante da
entrega do pedido ao comprador.

Quando optar por Entrega Direta você deixa de ter um comprovante legalmente aceito e a única
forma de comprovar que o pedido foi entregue é com a marcação do leitor como "pedido recebido".



POSTAGEM

O prazo para o envio é de 02 (dois) Dias Úteis, após a confirmação do pagamento.

É necessária a imediata alteração do status do pedido no site e inclusão do código de rastreio emitido pelos

Correios ou transportadoras.

O Vendedor deve atualizar o status do pedido imediatamente após o envio ou confirmação de cancelamento

do mesmo. A atualização de status ficará habilitada por 02 (dois) meses, a partir da data de compra.

ATENÇÃO: Se o mesmo comprador realizar dois pedidos distintos, você deverá realizar

duas postagens, pois o comprador pagou por dois fretes.

Logo, cada pedido deverá originar um código de rastreio diferente.



Um bom atendimento é um 
fator crítico de sucesso !!

Boas vendas


