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INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

Esse e-book tem como objetivo apresentar  

o que é um Seller, como criar um seller 

na plataforma VTEX, por onde começar,  

quais os passos até a efetivação e 

quais as configurações. 

 

Você acompanhará a sequência de  

Passo a Passo para criar um Seller  

usando o Portal VTEX.



O QUE É UM  

SELLER?



O QUE É UM SELLER?

Na VTEX, define-se como seller uma loja  

responsável por entregar um pedido. O seller  

é o responsável pelo processo de fulfillment,  

ou seja, é a loja que deve cumprir com a  

obrigação de realizar a entrega do produto  

ao cliente. 

 

Um seller pode ser entendido como o dono  

do produto, pois é ele que possui a  

propriedade do produto, sendo o responsável  

por sua logística de distribuição, manutenção  

de estoque, manuseio e envio para as  

transportadoras. 

 

Ele também, pode exibir seu catálogo para  

venda numa loja de terceiros, no caso, a loja  

responsável pela venda atua como  

marketplace, sendo responsável por efetivar  

a venda e receber o pagamento do cliente,  

enquanto o seller tem a função de realizar a  

entrega do pedido.



POR ONDE  

COMEÇAR



POR ONDE COMEÇAR

Em um ambiente Multiloja, pode-se definir  

diferentes designs, produtos ou preços,  

apenas variando de acordo com o domínio  

acessado.  



Eu tenho uma conta VTEX, mas poderia ser um  

Seller que não possui um e-commerce VTEX.  

Então, vamos CRIAR UMA NOVA CONTA.



No próximo passo, ao criar a nova conta você  

deverá selecionar a localidade da empresa.  

Neste caso, o Brasil.



Veja que a plataforma me pede apenas um  

Nome Completo e o Nome da Empresa, e logo  

abaixo já cria um ID automático para mim,  

sendo o ID do meu Portal Seller. 

 

Observe ali aonde está escrito "URL do Seller  

Portal", lá mostra o seguinte ID:  

imediatabusiness619, certo? 

É esse que será usado para o Split.



Agora será necessário inserir o CNPJ e CEP da  

Sua Empresa e, concordar com os termos.

Veja abaixo um exemplo dos campos  

preenchidos com CNPJ e CEP demonstrativos  

(são dados inexistentes) que exemplificam  

como deverá ser feito nessa etapa:



No próximo passo, o Seller deve preencher  

todas as informações solicitadas pela  

plataforma sobre a sua empresa.



Pronto, o seu Portal do Vendedor está  

quase ativo. 

 

É nessa etapa que a VTEX irá gerar a sua  

interface.



PAINEL CRIADO,  
AGORA O QUE  

FAZER?
PRÓXIMO PASSO



O seu painel Seller está criado! 

Para acessa-lo basta entrar no link no qual  

foi informado lá no campo ID. 

 

Veja o exemplo do link: 

https://imediatabusiness619.myvtex.com/

PAINEL CRIADO, AGORA O QUE FAZER?



Agora, já dentro da plataforma, continue o  

acesso da seguinte forma:

Como um Seller, já possuirá sua própria conta, 

assim podendo inserir seus produtos, fazer  

sua configuração de logística, cadastro de  

preços, e também, de estoque. Bem como  

receber algum catálogo de outras marcas  

caso a sua empresa seja  

um Seller Whitelabel.



Dentro do seu login, aqui no caso, o da  

Pinzette, você vai perceber no módulo SELLERS  

CONVIDADOS, que a empresa aceitou o seu  

convite e já está com a conta criada.

https://pinzette.myvtex.com/admin/seller-invite

Basta clicar em Conectar Seller no ícone 

de LINK.



Após acessar o ícone de LINK, ele já  

confirmará que a empresa foi conectada,  

assim, basta clicar no botão ADICIONAR, que  

aparece logo abaixo.

Exibirá uma mensagem rápida: Seller  

Conectado com sucesso. E então, a tela de  

convites aparecerá para convidar outros.



Neste momento, já como Seller, o cadastrado  

da empresa irá receber um segundo e-mail  

informando que a conta recém criada foi  

conectada ao Marketplace Pinzette e, está  

pronta para começar a vender.



Feito isso, já está livre e disponível para criar  

ou editar os produtos, preços, estoques e a  

conectar minha logística. Que tem um  

processo bem simples.



TUDO FEITO!  
AINDA PRECISO DE 

MAIS ALGUMA ETAPA?
ÚLTIMO PASSO



Por último, quando acessar o seu perfil e  

buscar a sua lista de Sellers: admin ->  

site -> seller. 

 

Vai ver que já está lá como um Seller  

cadastrado na listagem.

TUDO FEITO! AINDA PRECISO DE MAIS  

ALGUMA ETAPA?



Caso deseje ou seja necessário, você ainda  

pode editar algumas informações. 

Porém, algumas delas não são permitidas  

alterações.



Também terá as opções de Alterar, Desativar  

Seller ou Configurar Comissionamento, caso  

necessite.

Agora ficou mais simples para aprender e  

entender a forma correta de criar um Seller  

usando a plataforma Sellers da VTEX. 

 

Mas se ainda restaram dúvidas do passo a  

passo para criar um Seller, acesse nosso  

canal do Youtube e confira o vídeo especial  

de Treinamento VTEX IO que nós preparamos  

abordando exatamente o tema SELLERS, e se  

inscreva para acompanhar tudo sobre o  

primeiro programa de Treinamento da  

Imediata para VTEX IO. 

 

Confira: https://youtu.be/QEockG8DU00



SOBRE A IMEDIATA 

DESIGN



SOBRE A IMEDIATA DESIGN

Apaixonados por experiência de compras,  

buscamos levar você a outro nível de  

resultado, ofertando valor com aumento de  

performance, pivotagem, estratégias e  

melhoria contínua. 

 

Somos uma Consultoria de Marketing Digital  

Reseller and Project VTEX com foco em  

Implementação de E-commerce & 

Marketplace e auxiliamos na construção de  

marcas que buscam alavancar seus ativos. 

 

Acesse: imediatadesign.com 

Fale Conosco: hello@imediatadesign.com 

 

Conte com a ImediataDesign 

para te ajudar!


