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Os Correios mudou o processo de coleta de pacotes enviados pelo USPS para o Brasil. Todas as taxas e 

impostos serão agora cobrados on-line. Você não poderá ir ao Correios para pagar e receber o seu 

pacote. Correios também não está mais enviando notificação de cartão postal de pacotes que estão 

aguardando o pagamento das taxas. Para saber se Correios está aguardando o pagamento de seu 

pacote, você deve se registrar em uma conta nos sites dos Correios. Esta é a única maneira de conhecer 

o status do seu pacote. 

Nenhuma inspeção de adição foi implementada apenas uma mudança na forma como as taxas são 

pagas. Os pacotes enviados pela Shipito ainda serão entregues no endereço escolhido, mas seu pacote 

deve ser processado on-line. 

Quando enviar um pacote para o Brasil, verifique sua conta para determinar se o seu pacote foi 

tributado ou liberado pela alfândega. Se o seu pacote não foi tributado, não há mais nenhuma ação a 

fazer, somente aguardar a entrega. 

Se houver impostos e taxas a ser pago, você precisará seguir as instruções abaixo para receber o seu 

pacote. Após o pagamento de todos os impostos e taxas, você será notificado sobre a entrega do seu 

pacote. 

Abaixo estão as instruções detalhadas sobre como usar o novo sistema Correios: 

Primeiro passo: registre-se nos correios usando o link abaixo. 

https://apps.correios.com.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Fapps.correios.com.br%2Fportalimport

ador%2Fpages%2FpesquisarRemessaImportador%2FpesquisarRemessaImportador.jsf   

Clicar em cadastrar-se no IdCorreios 

 

 

https://apps.correios.com.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Fapps.correios.com.br%2Fportalimportador%2Fpages%2FpesquisarRemessaImportador%2FpesquisarRemessaImportador.jsf
https://apps.correios.com.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Fapps.correios.com.br%2Fportalimportador%2Fpages%2FpesquisarRemessaImportador%2FpesquisarRemessaImportador.jsf
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2º Passo: Selecionar qual o perfil que você deseja fazer o seu cadastro, se é como pessoa física, 

jurídica, residente ou estrangeiro. 

 

 

 

3º Passo: Ao fazer o seu cadastro, você será redirecionado para a página principal dos correios desta 

nova plataforma, clique em início para que possa verificar o status de seu pacote.  
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4ª Passo: Você deverá verificar o status do seu pacote que está no Brasil, somente será possível 

verificar os pacotes que está no Brasil. 

 

 

 

5º Passo: Se o seu pacote não foi tributado, você não precisa fazer nada e somente aguardar o seu 

pacote chegar no seu endereço. 

Se o seu pacote houver taxa a ser paga, você fazer o pagamento online. Por favor, verifique-se o 

exemplo abaixo de como verificar o seu pacote foi ou não taxado. 
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6ª Passo: Você poderá solicitar o pagamento do tributo por meio de Cartão de Credito, Cartão de 

Debito ou então por meio de Boleto Bancário.  

 

 

7 – Passo: Ao clicar em pagamento você receberá a informação dos valores a pagar, devendo 

relembrar que tem um prazo de 7 dias para fazer o pagamento sob pena de ter que pagar uma taxa 

por armazenamento junto ao site dos correios.  

Deverá verificar a data de pagamento para não ter problema algum e ter que pagar a taxa de 

armazenamento. 

 



Cadastro Online E Pagamento Por Meio Dos Correios 

16 Janeiro 2018 Shipito Confidêncial Página 5 of 5 

8 – Passo: Após a compensação do pagamento, você poderá verificar no site dos correios esta 

informação de que o seu pagamento foi confirmado. 

 

9 – Passo: Quando o seu pagamento é recebido pelos correios, poderá cadastrar o número de seu 

celular para receber informações via mensagem no mesmo, ou seja, não precisa ir buscar o seu pacote 

nos correios, o mesmo será encaminhado para você. 

 

 

Qualquer dúvida, entre em contato conosco por meio de ticket de suporte ou chat para que possamos 

ajuda-lo a ter uma experiência positiva e poder ter sucesso em suas importações. 


