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DIGA OLÁ PARA O

MyDHL+: 
O PRÓXIMO PASSO NA EVOLUÇÃO 

DO SERVIÇO DE

ENTREGAS

DHL Express – Excellence. 
Simply delivered.
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Fizemos este passo a passo com o intuito de auxiliar você a emitir a documentação necessária para seu 

envio.

Vamos começar?

Acesse o link encaminhado para seu e-mail!

Janeiro, 2020

Clique em Início
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O primeiro passo é alterar o campo “Estado”:

Atenção: Você terá que acessar o link 
novamente caso faça qualquer alteração 
nos dados antes de escrever o estado por 
extenso!

Coloque o estado de origem por extenso. 
Por exemplo, “PR” seria alterado para Paraná
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1. Agora, selecione o tipo de envio.
Se for um documento, “Documentos”
Se for um produto, “Envio de Produto (isento de IE)”

3. Preencha os dados faltantes do destino

2. Coloque seu CPF e RG
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1. Clique em “Courier”

2. Clique em “Utilizar 
minha fatura”

3. Faça um resumo do 
conteúdo

4. Siga para a próxima página
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Confirme as dimensões da(s) caixa(s) já inseridas pela nossa Central de Atendimento durante o agendamento da coleta

Caso tenha alguma informação incorreta, será necessário retornar o contato por telefone para encaminharmos um novo link
OBS: Envio de Documento não necessita confirmar as dimensões (Utilizaremos as dimensões de um flyer/envelope)
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A forma de pagamento sempre aparecerá como “Dinheiro”.
Não se preocupe caso seu pagamento seja em cartão de crédito/débito! 

Manteremos a forma que foi acordada no agendamento.
Clique em “Próximo”
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Para as próximas etapas, basta apenas 
prosseguir. 
Não é necessário tomar nenhuma ação

1.

2.

3.
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Pronto! Seu documento está emitido!
Agora vamos salvá-lo e imprimi-lo:

Seu código de rastreamento é esse:

Salve como PDF para ter o 
documento sempre disponível e 
poder imprimi-lo para a coleta
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Pronto! O seu envio foi confirmado e a coleta ocorrerá na data e horário agendados.

Caso ainda tenha alguma dúvida referente ao processo em nosso site, por gentileza, entre em contato 
com nosso Suporte Técnico.

O telefone deles é 0800 771 7471 (Opção 1) e o e-mail é suporte.br@dhl.com

Obrigada por escolher a DHL Express!


