
  

CONFIGURAÇÃO DAS FORMAS DE ENVIO 

(BLOQUEIO FORMA DE ENVIO) 

 
 

1) BLOQUEIO FORMA DE ENVIO 

 

Dando continuidade a configuração das formas de envio, na aba “Bloquear Formas de Envio”, 
temos a possibilidade de impedir a plataforma de indicar determinada forma de envio para 
determinado produto.  

Isso ocorre porque alguns produtos não se configuram dentro das formatações dos Correios por 
exemplo, que tem uma limitação de peso de até 30kg, maior medida da embalagem até 1,05 m e 
soma das medidas até 2m. 

Então, determinados produtos que ultrapassem esses formatos estabelecidos pelo Correio, vão 
entrar somente em transportadoras. 

A partir do momento que você configura mais de uma forma de envio, o sistema 
automaticamente vai disponibilizar todas elas de acordo com o que foi configurado. 

Essa ferramenta permite que, para esses produtos que você trabalha e que não vão pelo Correio, 
seja bloqueada para cálculo dos Correios. 

E então clicando no botão “Bloquear Formas de Envio por produto”, a plataforma irá nos 
direcionar para uma tela de especificação e listagem de produtos. 

 

 

 

 



 

Aqui você tem a possibilidade de trabalhar com filtros, que ajudam muito na hora de fazer esses 
bloqueios. 

No exemplo nós temos alguns itens, e para fazer o bloqueio basta marcar a opção desejada 
como no exemplo. 
Não queremos que o produto seja enviado pelo Correio, então nós marcamos as opções “Sedex 
e Pac”, para que o sistema entenda que esses itens não vão ser transportados pelo Correio, 
depois basta clicar em salvar alterações. 

 

 

 

 

Lembrando as regras, vamos supor que o primeiro produto não vá pelos correios e o segundo vá, 
e o cliente compre os dois produtos dentro do mesmo pedido. Os dois irão pela transportadora 
ou demais sistemas de entrega. O que o sistema faz é calcular o frete em cima das outras 
opções, que são comuns aos dois produtos. 

Caso seja em outro formato onde esse só vai por transportadoras e o outro item vá somente pelo 
correio, o sistema vai pegar o menor preço da transportadora e o menor preço dentre as opções 
do Correio desse item, somar os dois e informar o maior prazo de entrega para o cliente, para 
que o lojista tenha uma margem de segurança na entrega. 

 



 

 

Só salvar as alterações. 

 

 

 


