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Importação de arquivos CSV. 
 

 

É possível importar Clientes e Produtos de outros programas. Para que isso seja possível, os dados 

devem estar em um arquivo texto no formato CSV ('comma separeted value' ou 'Valores separados por 

vírgula'). Esse arquivo deve conter obrigatoriamente na primeira linha um cabeçalho com o nome de 

mapeamento das colunas, ou seja, arquivos sem cabeçalho não serão importados. Não existe uma 

ordem definida para as colunas no cabeçalho, bastando que cabeçalho contenha as colunas com os nomes 

de mapeamento corretos para que os valores sejam importados. Na ocorrência de erro em algum valor 

durante a importação, este não será importado, porém, os demais dados das outras colunas serão 

importados normalmente caso os campos obrigatórios estejam preenchidos. 
 

As colunas devem estar separadas por ';' (Ponto e Virgula). Os valores devem estar delimitados 

por "(Aspas Duplas) com exceção de campos numéricos. Para que uma coluna seja ignorada, basta deixar 

seu nome de mapeamento em branco (""). 
 

O cabeçalho deve estar identificado EXATAMENTE (incluindo acentos e caracteres especiais) com 

nomes de mapeamento de acordo as opções listadas na coluna ‘Cabeçalho’.  

 

 

* Campos obrigatórios. 
 

Para uma tabela ser importada com sucesso é necessário que os campos indicados como 

“Obrigatório” seja preenchido. Por exemplo, para a importação de Clientes, caso a coluna “Nome”, esteja 

em branco, o cadastro não será importado. Outros campos obrigatórios se aplica a emissão da nota, como 

por exemplo: a coluna “NCM” do cadastro do Produto. 
 
 

  



Tabela 1 – Clientes 

 

Cabeçalho Descrição Tipo Largura Observação 

"Tipo" 
Identifica pessoa jurídica e 

física. 
texto 

Pessoa 

Jurídica ou 

Pessoa 

Física  

* Campo obrigatório. 

“Pessoa Jurídica” ou “Pessoa Física”. Qualquer outro 

valor, incluindo sem acento ou vazio, vai ser 

interpretado como física. 

"Nome" 
Nome Fantasia do cliente ou 

Empresa 
texto 255 * Campo obrigatório. 

"Razão Social" Razão social da empresa texto 255 * Campo obrigatório para “Pessoa Jurídica” 

"Telefone" Número de telefone texto 255 Aceita qualquer formato Ex: (99) 9999-9999 

"Email" Endereço de email texto 255 
Pode ser informado mais de um e-mail, separando-os 

por “;” (ponto-e-vírgula) 

"Cidade" Nome da cidade texto 255 

* Campo obrigatório. A coluna deve ser utilizada para 

informar o nome da cidade. Utilize a descrição exata da 

cidade incluindo os caracteres especiais. Ex: Águas de 

Lindóia 

"Estado" Sigla do Estado texto 2 * Campo obrigatório. Apenas a sigla. Ex. SP 

"CPF" Número do CPF texto 11-14 

* Campo obrigatório para “Pessoa Física”. 

Formato: 000.000.000-00 ou 00000000000 

OBS: Caso não seja um CPF válido, será importado o 

cadastro, porém, não preencherá o campo CPF. 

"CNPJ" Número do CNPJ texto 14-18 

* Campo obrigatório para “Pessoa Jurídica”. 

Formato: 00.000.000/0000-00 ou 00000000000000 

OBS: Caso não seja um CNPJ válido, será importado o 

cadastro, porém, não preencherá o campo CNPJ. 

"Logradouro" Localização: Rua, Avenida texto 255 * Campo obrigatório. 

"Bairro" Nome do bairro texto 255 * Campo obrigatório. 

"CEP" Número do CEP texto 7-10 
* Campo obrigatório. 

Formato: 00000-000 ou 00000000 

"Número" Número do endereço texto 255 * Campo obrigatório. 

"Observações"    EM MANUTENÇÃO 

"Complemento"    EM MANUTENÇÃO 

"País"    EM MANUTENÇÃO 

"Isento"    EM MANUTENÇÃO 

"Contribuinte"    EM MANUTENÇÃO 

"Inscrição Estadual"    EM MANUTENÇÃO 

"Insc. Suframa"    EM MANUTENÇÃO 

"Insc. Municipal"    EM MANUTENÇÃO 

 

 

 

  



Tabela 2 – Produtos 

 

Cabeçalho Descrição Tipo Largura Observação 

"Identificação" 
Código de Identificação do 

produto. 
texto 11 * Campo obrigatório. Ex. Cod123 

"Descrição" Descrição do produto. texto 255 

*Campo obrigatório. 

Quando não informada ou valor estiver em branco o produto 

não será importado. 

"Unidade" 
Unidade de compra do 

produto 
texto 20 

* Campo obrigatório. O valor a ser informado deve ser a 

sigla da unidade já pré-cadastrada no Sistema SAGE NFe no 

Menu Cadastros > Unidade de Medida (Caso a unidade não 

seja encontrada, será cadastrada automaticamente) Ex. UN 

"Preço de Venda 1" Valor para venda. decimal 21 Ex. 10,9562 (Aceita até 16 dígitos antes da virgula e 4 após) 

"Cód. Barra" 
Código de barras do 

produto. 
numeral 20 Informe apenas os números. 

"NCM" 
Classificação fiscal do 

produto. 
numeral 8 

* Campo obrigatório. Existe uma tabela pré-cadastrada no 

sistema (Caso não encontrada, não será preenchida) 

"CFOP" 
“Código Fiscal da 

Operação e Prestação” 
numeral 4 

Existe uma tabela pré-cadastrada no sistema  

(Caso não encontrado, não será preenchido) 

Ex. 5102 

"ICMS" Alíquota de ICMS texto 00000.00 
Deve ser informado com “.” (ponto) e não por vírgula.  

Ex. 10.65 

"IPI" Alíquota de IPI texto 00000.00 
Deve ser informado com “.” (ponto) e não por vírgula.  

Ex. 10.65 

"Alíq. PIS" Alíquota de PIS texto 00000.00 
Deve ser informado com “.” (ponto) e não por vírgula.  

Ex. 10.65 

"Alíq. COFINS" Alíquota de COFINS texto 00000.00 
Deve ser informado com “.” (ponto) e não por vírgula.  

Ex. 10.65 

"Situação Tributária B" 

Situação tributária de ICMS 

para ambos regimes, 

Simples Nacional ou 

Regime Normal 

numeral 2-3 

O valor a ser informado deve ser o código da situação 

tributária de ICMS. (Caso não seja encontrada, não será 

preenchida). 

Ex. 101, 900, 00, 10... 

"Sit Trib PIS" Situação tributária de PIS numeral 2 

O valor a ser informado deve ser o código da situação 

tributária. (Caso a situação tributária não seja encontrada a 

mesma será cadastrada automaticamente). Ex. 01 

"Sit Trib COFINS" 
Situação tributária de 

COFINS 
numeral 2 

O valor a ser informado deve ser o código da situação 

tributária. (Caso a situação tributária não seja encontrada a 

mesma será cadastrada automaticamente). Ex. 01 

"Sit Trib IPI" Situação tributária de IPI numeral 2 

O valor a ser informado deve ser o código da situação 

tributária. (Caso a situação tributária não seja encontrada a 

mesma será cadastrada automaticamente). Ex. 01 

"CEST" 
"Código Especificador da 

Substituição Tributária" 
numeral 7 

Existe uma tabela pré-cadastrada no sistema  

(Caso não encontrado, não será preenchido). Ex. 0199900 

"Percentual FCP" 
Alíquota para o Fundo de 

Combate à Pobreza 
texto 00000.00 

Deve ser informado com “.” (ponto) e não por vírgula.  

Ex. 1.86 

"Percentual FCP ST" 
Alíquota para o Fundo de 

Combate à Pobreza ST 
texto 00000.00 

Deve ser informado com “.” (ponto) e não por vírgula.  

Ex. 1.86 

"Indicador de Escala 

Relevante" 

Sim ou Não para Indicador 

de Escala Relevante 
texto S ou N Preencha “S” para Sim e “N” para Não 

"CNPJ do Fabricante da 

Mercadoria" 

"CNPJ do Fabricante da 

Mercadoria" para Escala 

Relevante 

texto 14-18 Formato: 00.000.000/0000-00 ou 00000000000000 

"Código de Benefício 

Fiscal" 
Código de Benefício Fiscal texto 8 Ex. PR800000 

"Cod. do prod na ANP"    EM MANUTENÇÃO 

"Desc do Prod ANP"    EM MANUTENÇÃO 

"Cod. de autorização / 

Reg. do CODIF" 
   EM MANUTENÇÃO 

"% do GLP"    EM MANUTENÇÃO 

"% de Gás Natural 

Nacional" 
   EM MANUTENÇÃO 

"% de Gás Natural 

Importado" 
   EM MANUTENÇÃO 

"Valor de partida"    EM MANUTENÇÃO 

"Origem"    EM MANUTENÇÃO 



 

Exemplos de arquivos de importação 
 

 

Clientes: 

 

 
 

Produtos: 

 

 


