Manual de
cadastro do
Frete

Atenção! Antes de continuar a leitura deste
material, verifique se:
• utiliza uma integradora de marketplace
• utiliza ERP homologado pela B2W
• utiliza uma plataforma homologada pela B2W

Caso a resposta seja sim para alguns dos tópicos acima, as configurações
de frete e produtos podem ser simplificados.

Como saber se minhas solução de integradora, plataforma ou ERP são homologadas pelo B2W Marketplace?
Acesse nossa FAQ e confira a relação completa. Você também pode entrar em
contato diretamente com seu fornecedor.

Minha solução de integração, plataforma ou ERP é homologada, qual o
próximo passo?
Entre em contato com ela para solicitar a chave de API e dar andamento no processo de integração.
Assim que sua solução acionar a B2W, você terá os processos de cadastro de produto e frete simplificados.

Não identifiquei meu fornecedor, o que fazer?
Caso não identifique seu fornecedor, preencha nosso formulário de contato,
clicando aqui, e receba a previsão de quando seu fornecedor será homologado.
E continue as configurações seguindo as recomendações desse material.
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Depois da Web Store, onde você inseriu
as informações sobre sua loja virtual,
chegou a hora de configurar o frete.

O frete é fundamental para sua loja
virtual, afinal, ele compõe o preço
final praticado pelo cliente. E para
converter um visitante em venda, você
precisa oferecer todas as informações
relacionadas a compra (preço, valor do
frete e tempo de entrega).

Nesse material listamos todas as etapas
indicadas na plataforma do B2W
Marketplace para a configuração do frete.
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Cálculo do prazo de entrega no
B2W Marketplace

• Prazo cross docking: é o tempo que sua loja leva para receber o produto do fabricante
- existem varejistas que só recebem esse produto após a confirmação do pedido. Essa informação será inserida, de forma individual para cada produto, na próxima etapa: Configuração de produtos.
• Prazo CD (centro de distribuição): depois de receber o produto do fabricante, quanto
tempo esse item leva para ser expedido aos Correios - passando por recebimento, armazenagem, separação, embalagem e, enfim, a expedição.
• Prazo do frete: tempo estimado de entrega ao consumidor.

O prazo final de entrega, após o pagamento do pedido confirmado, será a soma
de todas essas etapas.
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Como configurar o Frete?
i) Acesse o Portal do Parceiro:

ii) Digite seu Login e Senha

iii) Após o login no painel do parceiro, acesse “Configurações”:

iv) Será aberta uma caixa de seleção, nela,
selecione a opção “Configurações de frete”
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Como configurar o Frete?
Você chegará nesta página:
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Preenchendo
informações de frete
i) Prazo de expedição

Aqui será inserido o tempo que você leva para preparar o produto, ou seja, o seu
processo logístico desde o recebimento do pedido, até o despacho para correios conforme fluxo apresentado no início desse material.
Após definir, clique em “Salvar prazo”
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Preenchendo informações de frete
ii) Cálculo do frete

Por padrão, suas entregas estarão configuradas como B2W Entregas.
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Preenchendo informações de frete

iii) Na sequência será preciso configurar as informações de origem do produto e
configurações mínimas de embalagem.
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Preenchendo informações de frete
iv) Conheça o B2W Entrega
O B2W oferece aos sellers e clientes uma nova opção de frete, ancorados na plataforma de gestão da B2W (TI + Delivery), agregando valor em controle rastreamento.
Dentre as vantagens estão:
• Sem incremento na fórmula de comissionamento atual.
• Redução do índice de Contatos e Reclamações no SAC
• Rastreabilidade e informação ao cliente no padrão B2W.
• Tratativa de ocorrências e relacionamento com o transportador
sob responsabilidade da B2W
• Garantia de 100% e adiantamento dos ressarcimentos em caso de avarias,
extravios e roubos.
• Rastreamento automático da B2W
• Melhor pontuação no Sistema de Reputação Marketplace (em desenvolvimento)
• Mais incentivos à venda, devido a menor prazo e valor de frete.
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Preenchendo informações de frete
V) Regras do serviço com impacto no conta-corrente do seller
REGRAS

I M A P C T O S N A C O N TA - C O R R E N T E

• Seller deve informar corretamente os
parâmetros de dimensão e peso dos itens
expedidos através do B2W Entrega

• Eventuais divergências “a maior” na cobrança dos Correios deverão ser ressarcidas pelo seller à B2W

• Ressarcimento de perdas no transporte
AVA (avaria), PEP (extravio), ROU (roubo)

• Reconhecimento por parte dos Correios
de AVA, PEP e ROU: B2W irá antecipar ao
seller o valor de ressarcimento dos Correios
ao seller. Se houver necessidade de reenvio,
o Sac avisará ao seller

• Falta de movimentação dos correios após
o vencimento do prazo de entrega

• Atrasos sem retornos consectuvios dos
Correios serão extraviados e os sellers
ressarcidos

• Ressarcimento de perdas por caixa vazia,
pedido incompleto, cancelamento por arrependimento

• Não aplicável

• Cancelamento do pedido

• Débito ao seller correspondente ao valor
do frete

Caso você comercialize um produto que não poderá ser enviado pelos Correios,
deverá abrir um chamado pelo portal do parceiro.
Pronto, após seguir os passos indicados nesse manual, o frete de sua loja virtual
estará configurado.
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Parabéns! Etapa concluída.
1. Web Store
2. Frete
3. Cadastro de produto

Agora falta apenas uma etapa para que você esteja habilitado para vender nas principais lojas virtuais do Brasil.
Aguarde o próximo e-mail com as orientações de cadastro de produto.
E não se esqueça, você pode participar de nossos treinamentos online.
Acesse nosso calendário oficial – Portal do Parceiro > Ajuda > Treinamentos - e escolha o melhor dia e horário para você.
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