
 
 

 
 
 

Documentação da API 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



                       Al. dos Maracatins, 426 - Moema 

São Paulo, SP, Brasil - (11) 5543-5406 

Objetivo 

 
O objetivo desta integração é o envio das informações dos cadastros dos produtos, assim 
como o estoque, preço, oferta entre outras informações. 

 

 

Informações para utilização

 

 

 

Para utilização é necessário fornecer uma API Rest com autenticação usando Token no 
header. 

 

- Preferencialmente o header deverá se chamar x-auth-token; 
- A rota preferencialmente deverá terminar com /estoques; 
- O envio será um PUT nessa rota; 
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Exemplo de Arquivo JSON

 
{ 

    "cnpj_loja": "12345678000112", 
    "id_loja": "498", 
    "produtos": [ 
        { 

            "categorias": [ 
                "MERCEARIA", 
                "Açúcar / Adoçantes" 
            ], 

            "codigo_barra": "7891910000197", 
            "codigo_interno": "11385", 
            "curva": "C", 
            "data_final_oferta": "2018-05-16", 
            "data_inicio_oferta": "2018-05-09", 
            "embalagem": "UN", 
            "estoque": 989, 
            "estoque_online": 989, 
            "fabricante": "BLUESOFT ALIMENTOS", 
            "marca": "DA BLUESOFT", 
            "nome": "Açúcar Refinado Bluesoft 1 kg", 
            "preco_normal": 1.79, 
            "preco_oferta": 1.59, 
            "produto_em_oferta": true, 
            "vendas": 130 
        }, 

        { 

            "categorias": [ 
                "MERCEARIA", 
                "Cafés" 
            ], 

            "codigo_barra": "7891910000203", 
            "codigo_interno": "111385", 
            "curva": "A", 
            "embalagem": "UN", 
            "estoque": 989, 
            "estoque_online": 940, 
            "fabricante": "BLUESOFT ALIMENTOS", 
            "marca": "DA BLUESOFT", 
            "nome": "Café Especial Bluesoft 1 kg", 
            "preco_normal": 1.79, 
            "produto_em_oferta": false, 
            "vendas": 720 
        } 

    ] 

} 
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Descrição dos Campos 

 

Loja: 
 

Campo Descrição Tipo Obrigatoriedade 

cnpj_loja CNPJ da Loja de e-commerce do Cliente int Sim 

id_loja Identificação interna da Loja int Sim 

 
Produtos: 

 
Campo Descrição Tipo Obrigatoriedade 

produtos Lista os produtos da integração lista Sim 

categorias Informar a  categoria de vendas do produto  text Sim 

codigo_barras Código GTIN do produto com 13 dígitos  int Sim 

codigo_interno Código interno do cliente int Sim 

curva Categorização do estoque ABC text Sim 

data_final_oferta Se um produto estiver em oferta a Data final deve ser 
informada 

booleano Não 

data_inicial_oferta Se um produto estiver em oferta a Data inicial deve ser 
informada 

booleano  Não 

embalagem Tipo da embalagem text Sim 

estoque Estoque inicial da loja do dia  int Sim 

estoque_online Saldo  disponível do produto para venda int Sim 

fabricante Nome do fabricante do produto int Sim 

marca Marca do produto int Sim 

nome Descrição do produto int Sim 

preco_normal Valor real do produto decimal  Sim 

preco_oferta Preço do produto em oferta booleano Não 

produto_em_oferta 
Identifica se que o produto está em oferta. Um produto 
quando em oferta o campo fica TRUE, sem oferta o 
campo ficará em FALSE  

booleano Não 

vendas Venda média do produto int Sim 
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