
geral

FALHAR Descartar a linha inteira do arquivo e incrementar contador de erros

DESCARTAR Descartar a linha inteira do arquivo

IGNORAR Ignorar apenas o valor (ou grupo de valores) em questão, tratando-o como nulo, e processar a linha 

normalmente

MAX ERROS Quantidade máxima de erros aceita antes que a importação seja abortada (valores possíveis: de zero a 

cem)

registros preexistentes

DUPLICAR Incluir a linha do arquivo normalmente se unique keys do banco permitirem

ATUALIZAR Atualizar registro preexistente no banco de dados com os dados da linha do arquivo

FKs inexistentes

INCLUIR Incluir a foreign key inexistente antes de processar o registro com os dados da linha do arquivo

XXXX|YYYY Escolhas possíveis (fixas)

<TABELA> Escolhas possíveis são derivadas de uma determinada tabela

null Seleção nula (sem default)

XXXX|YYYY Valores default possíveis (fixos)

<TABELA.COLUNA> Valores default possíveis são derivados de uma determinada coluna

NUM|ALFANUM|DATA Valor default deve ser de um tipo de dado específico

geral

codificação O arquivo deve estar codificado em UTF-8

separadores de colunas Devem ser utilizados tabulação ou ponto e vírgula

formatação de colunas Nenhuma espécie de formatação ou de separadores deve ser utilizada nas colunas de data ou numéricas

tipos de dados

ALFANUM Alfanumérico

NUM Numérico

DATA Data

formatos de data

AAAAMMDD Ano(4)+Mês(2)+Dia(2) - exemplo: 20151231

formatos numéricos

1+0 1 dígito inteiro

3+0 3 dígitos inteiros

8+0 8 dígitos inteiros

9+0 9 dígitos inteiros

9+2 9 dígitos inteiros + 2 dígitos decimais - exemplo: 12.345,67   -> 1234567

9+3 9 dígitos inteiros + 3 dígitos decimais - exemplo: 12.345,678 -> 12345678

CPF|CNPJ O valor deve ser um CPF ou um CNPJ válido

Legenda dos Parâmetros

Legenda das Regras

Legenda dos Defaults

Tipos e formatos de dados



CONTATOS

Layout

seção

# 1 A 2 3 4 5 6 7 8 9

coluna
código externo 

contato
tipo de contato documento

nome OU nome 

empresarial

sobrenome OU 

nome fantasia

nascimento OU 

fundação
tipo de conta origem suspensão de IPI

tipo de dado ALFANUM ALFANUM NUM ALFANUM ALFANUM DATA ALFANUM ALFANUM NUM

tamanho/formato 240 4 CPF|CNPJ 60 OU 90 60 OU 90 AAAAMMDD 4 60 1

opções/FK PESS|EMPR CPF|CNPJ
CLIE|PROS|

SUSP|CONT
<ORIG. DESCRICAO> 0|1

obrigatório * X * * * X X

atualizável X X X X X

Layout (continuação)

seção

# 10 J 11 12 13 14 15 16 17

coluna código externo tipo de contato documento
nome OU nome 

empresarial

sobrenome OU 

nome fantasia

tipo de 

relacionamento 1

tipo de 

relacionamento 2
ocupação

tipo de dado ALFANUM ALFANUM NUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM

tamanho/formato 240 4 CPF|CNPJ 60 OU 90 60 OU 90 60 60 240

opções/FK PESS|EMPR CPF|CNPJ <TIRE.NOME> <TIRE.NOME>
<OCUP. 

DESCRICAO>

obrigatório * * * * * * *

atualizável

Layout (continuação)

seção

# 18 R 19 20 21 22 23 24 25 26 Z 27

coluna ddi 1 ddd 1 número 1 ramal 1 ddi 2 ddd 2 número 2 ramal 2 uri 1 uri 2

tipo de dado NUM NUM NUM NUM NUM NUM NUM NUM ALFANUM ALFANUM

tamanho/formato 3+0 3+0 9+0 9+0 3+0 3+0 9+0 9+0 240 240

opções/FK

obrigatório * * * *

atualizável

CONTATO

TELEFONES ENDEREÇOS DIGITAIS

RELACIONAMENTO



CONTATOS

Layout (continuação)

seção

# 28 AB 29 30 31 32 33 34 35 36

coluna uso endereço
nome país OU sigla  

OU código

sigla estado OU 

código estado

nome município OU 

código município
bairro logradouro número complemento cep

tipo de dado ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM NUM

tamanho/formato 4 60 2 60 30 60 10 30 8+0

opções/FK <USEN.TIPO>
<PAIS.NOME| 

SIGLA|CODIGO>

<ESTA.SIGLA> | 

<ESTA.CODIGO>

<MUNI.NOME> | 

<MUNI.CODIGO>

obrigatório * * *

atualizável

Layout (continuação)

seção SEGURANÇA

# 37 AK 38 39 40 41 42 AP

coluna classificação 1 classificação 2 classificação 3 classificação 4 classificação 5 proprietario

tipo de dado ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM

tamanho/formato 4000 4000 4000 4000 4000 60

opções/FK * * * * *

obrigatório

atualizável

Parâmetros

tipo/uso fone 1 tipo/uso fone 2 tipo uri 1 uso uri 1 tipo uri 2 uso uri 2 buscar dados via CEP

null|<USTE> null|<USTE> null|<TIUR> null|<USUR> null|<TIUR> null|<USUR> NAO|INEXISTENTES|SOBREPOR

associar à classificação times

null|<GRCO> <TIME>

Defaults

tipo de conta suspensão de IPI origem tipo de relacionamento 1 tipo de relacionamento 2

0|1 null|<ORIG> null|<TIRE> null|<TIRE>

uso do endereço país

null|<USEN> null|<PAIS>

ENDEREÇO FÍSICO

null|CLIE|PROS|SUSP|CONT

CLASSIFICAÇÕES



CONTATOS

Regras

registros preexistentes chaves extrangeiras opcionais inexistentes outros dados inválidos MAX ERROS

FALHAR|DESCARTAR|ATUALIZAR FALHAR|DESCARTAR|IGNORAR|INCLUIR FALHAR|DESCARTAR 0..100

documento ou código externo não informado relacionamento inexistente

FALHAR|DESCARTAR|IGNORAR FALHAR|DESCARTAR|IGNORAR|INCLUIR

Observações

Chave única: documento. Se não existir documento, código externo do contato.

Se documento e código externo do contato não forem informados a regra de registros preexistentes não será validada

Se nome|nome empresarial não for informado, sobrenome|nome fantasia é obrigatório (e vice-versa)

Se nome fantasia não for informado o nome empresarial será utilizado como nome fantasia na inclusão

Se um relacionamento for informado as colunas com asterísco são obrigatórias (ver exceções nas demais regras desta seção)

A identificação do contato relacionado deve ser feita pelo tipo de contato + código externo OU pelo tipo de contato + documento OU por ambos nomes (nesta ordem de prioridade)

Se nome|nome empresarial não for informado, sobrenome|nome fantasia é obrigatório (e vice-versa) se a regra relacionamento inexistente for INCLUIR

O tipo de contato é obrigatório se a regra relacionamento inexistente for INCLUIR

O tipo de relacionamento 1 é refere-se a função do contato principal no relacionamento

O tipo de relacionamento 2 é refere-se a função do contato relacionado no relacionamento

Os tipos de relacionamento informados devem obedecer as regras de tipos de relacionamentos entre pessoas e empresas

Os tipos de relacionamento são obrigatórios, portanto estão sujeitos à regra "outros dados inválidos" e não à regra "chaves extrangeiras  opcionais inexistentes"

Relacionamentos nunca serão atualizados, sempre será incluído um relacionamento novo 

Se um telefone for informado as colunas com asterísco são obrigatórias

Se o fone 1 for informado o parâmetro tipo/uso fone 1 deve ser informado

Se o fone 2 for informado o parâmetro tipo/uso fone 2 deve ser informado

Telefones nunca serão atualizados, sempre será incluído um telefone novo 

Se alguma uri 1 for informada os parâmetros tipo uri 1 e uso uri 1 devem ser informados

Se alguma uri 2 for informada os parâmetros tipo uri 2 e uso uri 2 devem ser informados

Endereços digitais nunca serão atualizados, sempre será incluído um endereço digital novo 

Toda a seção endereço físico pode ser deixada em branco

Se o país não for Brasil apenas o uso endereço e o país são obrigatórios

Se um enderço for informado e o país for Brasil as colunas com asterísco são obrigatórias (ver exceções nas demais regras)

Se o país for Brasil e alguma das informações abaixo de município for informada o município é obrigatório

Se o parâmetro "buscar dados via CEP" for diferente de "NAO" e o cep for informado e o país for "Brasil", o estado e o município serão opcionais pois poderão ser obtidos através do cep

Se o parâmetro "buscar dados via CEP" for diferente de "NAO" e o cep for informado e o país for "Brasil" e o cep for de uma localidade com CEP por logradouros, o logradouro será opcional

O dados de país utilizados (nome, sigla ou código) são os da tabela das Nações Unidas, indicada pelo IBGE (http://concla.ibge.gov.br/classificacoes/por-tema/codigo-de-areas)

O código do estado utilizado é o da tabela do IBGE (http://concla.ibge.gov.br/classificacoes/por-tema/codigo-de-areas)

O código do município OU o nome do município utilizados são os da tabela do IBGE (com o dígito verificador no caso do código) (http://concla.ibge.gov.br/classificacoes/por-tema/codigo-de-areas)

Bairros, logradouros e complementos que excedam o tamanho máximo serão truncados

Caracteres não numéricos serão removidos dos números

Endereços físicos nunca serão atualizados, sempre será incluído um endereço físico novo 

Toda a hierarquia da classificação deve ser informada, separada por pipes e utilizando os próprios nomes como identificadores

Exemplo de classificação: "Clientes|Regionais|Sul" irá associar o contato à classificação "Sul" dentro da hierarquia "Clientes|Regionais"

A opção INCLUIR da regra "chaves extrangeiras  opcionais inexistentes" ignora a hierarquia das classificações, incluíndo-as na raiz com a hierarquia prefixada no nome

Deve ser informado o username do proprietário do registro



PRODUTOS

Layout

seção

# 1 A 2 3 4 5 6 7 G 8 9

coluna número externo tipo código nome descrição % IPI embalagem
quantidade 

embalagem
unidade

tipo de dado ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM NUM ALFANUM NUM ALFANUM

tamanho/formato 60 4 30 60 4000 3+2 60 9+3 30

opções/FK PROD|SERV
<EMBA.SIGLA| 

EMBA.NOME>

<UNME.SIGLA| 

UNME.NOME>

obrigatório X X X X

atualizável X X X X X X

Layout (continuação)

seção ATIVAÇÃO

# 10 J 11 12 13 M 14 15 16 17 18 R

coluna lista valor ativo|inativo grupos de produtos materiais marca linha cor ativo|inativo

tipo de dado ALFANUM NUM NUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM NUM

tamanho/formato 60 9+2 1+0 4000 4000 60 60 60 1+0

opções/FK <LIPC.CODIGO> 1|0 * * 1|0

obrigatório * * * X

atualizável X X * * * X

LISTA DE PREÇOS ATRIBUTOS

APRESENTAÇÃOPRODUTO



PRODUTOS

Parâmetros

gravar número externo como código utilizar código como identificador associar ao grupo de produto times

SIM|NAO SIM|NAO null|<GRPR> <TIME>

Defaults

tipo % IPI embalagem qtd embalagem unidade lista ativo|inativo ativo|inativo

null|PROD|SERV NUM null|<EMBA> null|NUM null|<UNME> null|<LIPC> 1|0 1|0

Regras

registros preexistentes chaves extrangeiras obrigatórias inexistentes chaves extrangeiras opcionais inexistentes outros dados inválidos max erros

FALHAR|DESCARTAR|ATUALIZAR|PRECOS FALHAR|DESCARTAR|INCLUIR FALHAR|DESCARTAR|IGNORAR|INCLUIR FALHAR|DESCARTAR 0..100

Observações

Chave única: número externo produto OU código

Os dados da seção LISTA DE PREÇOS devem ser todos informados ou deixados em branco

Os dados da seção LISTA DE PREÇOS serão alterados somente se forem informados

A opção INCLUIR da regra "chaves extrangeiras  opcionais inexistentes" não se aplica a listas de preço inexistentes (lista), sendo aplicada a opção FALHAR em seu lugar

Toda a hierarquia dos grupos de produtos deve ser informada, separada por pipes e utilizando os próprios nomes como identificadores

Exemplo de grupo de produto: "Matéria prima|Metais|Aço" irá associar o produto ao grupo "Aço" dentro da hierarquia "Matéria prima|Metais"

A opção INCLUIR da regra "chaves extrangeiras  opcionais inexistentes" ignora a hierarquia dos grupos de produtos, incluíndo-os na raiz com a hierarquia prefixada no nome

Podem ser informados vários materiais separados por pipes

Os dados de marca, linha e cor serão alterados somente se forem informados



VENDAS

Layout

seção

# 1 A 2 3 4 5 6 7 8 9

coluna número externo assunto abertura conclusão faturamento valor total situação nome processo nome motivo

tipo de dado ALFANUM ALFANUM DATA DATA DATA NUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM

tamanho/formato 60 240 AAAAMMDD AAAAMMDD AAAAMMDD 9+2 4 60 60

opções/FK <STOP.TIPO> <PRVE.NOME> <MOCO.NOME>

obrigatório X X X

atualizável X X X X X

Layout (continuação)

seção

# 10 J 11 12 13 14 15 O 16 17 18 19

coluna código externo tipo de contato documento
nome OU nome 

empresarial

sobrenome OU 

nome fantasia
código externo tipo de contato documento

nome OU nome 

empresarial

sobrenome OU 

nome fantasia

tipo de dado ALFANUM ALFANUM NUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM ALFANUM NUM ALFANUM ALFANUM

tamanho/formato 60 4 CPF|CNPJ 90 90 60 4 CPF|CNPJ 90 90

opções/FK PESS|EMPR CPF|CNPJ PESS|EMPR CPF|CNPJ

obrigatório * X *

atualizável

Layout (continuação)

seção

# 20 T 21 22 23 24 25 Y 26 27 28

coluna código externo tipo de contato documento
nome OU nome 

empresarial

sobrenome OU 

nome fantasia

documento 

estabelecimento

documento 

vendedor

documento 

indicante

documento 

especificador

tipo de dado ALFANUM ALFANUM NUM ALFANUM ALFANUM NUM NUM NUM NUM

tamanho/formato 60 4 CPF|CNPJ 90 90 CPF|CNPJ CPF|CNPJ CPF|CNPJ CPF|CNPJ

opções/FK PESS|EMPR CPF|CNPJ
<PESS.CPF| 

EMPR.CNPJ>

<PESS.CPF| 

EMPR.CNPJ>

<PESS.CPF| 

EMPR.CNPJ>

<PESS.CPF| 

EMPR.CNPJ>

obrigatório

atualizável

VENDA

CONTA CONTATO

OUTROS CONTATOSCONTATO FATURAMENTO



VENDAS

Layout (continuação)

seção SEGURANÇA

# 29 AC 30 31 32 33 34 35 36 AJ

coluna número
número externo 

produto
código produto quantidade valor unitário valor ipi unitário desconto unitário proprietario

tipo de dado NUM ALFANUM ALFANUM NUM NUM NUM NUM ALFANUM

tamanho/formato 3+0 60 30 9+3 9+3 9+2 9+2 60

opções/FK

obrigatório * * * * * * *

atualizável X X X X

Parâmetros

moeda times

<MOED> <TIME>

Defaults

preencher data de abertura com

null|CONCLUSAO|FATURAMENTO

Regras

registros preexistentes chaves extrangeiras  opcionais inexistentes outros dados inválidos MAX ERROS contatos inexistentes

FALHAR|DESCARTAR|ATUALIZAR FALHAR|DESCARTAR|IGNORAR FALHAR|DESCARTAR 0..100 FALHAR|DESCARTAR|INCLUIR

Observações

Chave única: número externo venda

Se o número externo venda não for informado o registro sempre será considerado como novo

A identificação dos contatos deve ser feita pelo código externo OU pelo tipo de contato + documento

Nos casos de inclusão de contatos, tipo de contato e pelo menos um dos nomes são obrigatórios

Se o contato de faturamento não for informado a conta será utilizada como contato de faturamento

O identificador do item é o número

A informação dos dados do item é opcional, mas todas informações são obrigatórias se o item for informado (ver exceção abaixo)

O produto deve ser identificado por seu número externo OU por seu código

ITEM


