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Importação de arquivos CSV.

É possível importar Clientes, Fornecedores e Produtos do Loje ou 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 virgula'). 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, porem, os demais dados das outras colunas serão importadas normalmente. 

As colunas devem estar separadas por ';' (Ponto e Virgula) ou ',' (Virgula) . Os valores devem 
estar delimitados por “ (Aspas Duplas) ou ' (Aspas Simples). Para que uma coluna seja ignorada, 
basta deixar seu nome de mapeamento em branco (‘ ’). 

O cabeçalho deve estar identificado com nomes de mapeamento de acordo as opções listadas na 
coluna  ‘Nome  de  mapeamento’.  Note  que  em  alguns  mapeamentos  existem  varias  opções 
disponíveis para nomes.

Tabela 1 – Clientes e Fornecedores.

Nomes de mapeamento Descrição tipo Largura Observação

'nome' ou 'nome fantasia' Nome do cliente ou 
Empresa

 texto 100 Campo obrigatório.

'razao social' Razão social da 
empresa.

texto 100

'pessoa' Identifica pessoa 
jurídica e física.

texto 1 Para pessoas jurídicas:
'J' ou 'Jurídica'.
Para pessoas físicas:
'F' ou 'Física'.
Qualquer outro valor  incluindo vazio,  vai 
ser interpretado como física.

'cpf 'ou 'c.p.f' Número do CPF texto 14 Coluna chave. *
Formato: 000.000.000-00. 

'cnpj' ou 'c.n.p.j' Número do CNPJ texto 18 Coluna chave. *
Formato: 00.000.000/0000-00

'fone' ,'fone1' ,'telefone' 
ou 'telefone1'

Número de telefone texto 20

'fone2' ou 'telefone2' Número de telefone 2 texto 20

'fone3' ou 'telefone3' Número de telefone 3 texto 20

'fax' Número de Fax texto 20

'celular' Numero do celular texto 20

'email' ou 'email1' Endereço de email texto 50

'email2' Endereço de e-mail 2 texto 50

'web' ou 'home page' Endereço na web. texto 100

'endereco' , ' endereco1', 
'rua' , 'rua1'

Localização: Rua, 
Avenida.

texto 200

'complemento', ' 
complemento1'

Complemento para o 
endereço 1

texto 200

'num' ou 'numero' Número para o 
endereço 1

número



'bairro' ou 'bairro1' Nome do bairro o 
endereço 1.

texto 50

'cidade', 'cidade1' , 'ibge' 
ou 'codibge'

Nome ou código do 
IBGE da cidade do 
endereço 1. 

texto 50 A coluna deve ser utilizada para informar o 
nome ou o código do IBGE da cidade.
Atenção: ao se optar por utilizar o código 
do  IBGE  deve  se  usar  o  formato  com 7 
dígitos. 
ex.: '5300108' ou 'Brasília'.

'cep' ou 'cep1' Número do CEP texto Formato: 00000-000

'endereco2' ou 'rua2' Localização : Rua, 
Avenida

texto 200

'complemento2' Complemento para o 
endereço 2.

texto 200

'num2' ou 'numero2' Número para o 
endereço 2.

número

'bairro2' Nome do bairro o 
endereço 2.

texto 50

'cidade2' , 'ibge2' ou 
'codibge2'

Nome ou código do 
IBGE da cidade do 
endereço 2. 

texto 50 A coluna deve ser utilizada para informar o 
nome ou o código do IBGE da cidade.
Atenção: ao se optar por utilizar o código 
do  IBGE  deve  se  usar  o  formato  com 7 
dígitos. ex.: '5300108' ou 'Brasília'.

'cep2' Número do CEP texto Formato: 00000-000

'observacoes', 
'observacao', 'nota', ou 
'notas'

Informações adicionais texto 2000

'inscricao estadual', ou 
'i.e'

Número da inscrição 
estadual, para pessoa 
jurídica.

texto 20

* COLUNAS CHAVE.

Para  a  importação  de  Clientes,  Fornecedores  ou  são  utilizadas  duas  colunas  chave.  A 
pesquisa é realizada nas colunas 'CPF' para pessoas físicas e 'CNPJ' para pessoas Jurídica. Antes de 
importar os dados, é feita uma busca para tentar localizar algum registro que tenha valores iguais a 
uma dessas colunas e, caso seja encontrado um registro correspondente, esse será  atualizado de 
acordo com os valores informados no arquivo. 



Tabela 2 – Produtos 

Nomes de Mapeamento Descrição Tipo Largura Observação

'id' Número de identificação do 
produto no sistema.

inteiro

'identificacao' Identificação do produto. texto 20

'descricao' Descrição do produto. texto 100 Coluna obrigatória, quando não 
informada ou valor estiver em branco o 
produto não será importado.

'custo' ou 'valor' Custo do produto. decimal 50,00, 1000,00.

'categoria' Categoria do produto. texto 50 Caso a categoria não esteja cadastrada, 
a mesma será cadastrada 
automaticamente.

'unidade compra' 
'unidade compra Sigla' 
'un. compra'

Unidade de compra do 
produto. .

texto 20 O valor a ser informado deve ser a 
sigla da unidade de compra(Caso a 
unidade não seja encontrada, a mesma 
será cadastrada automaticamente)

'observacoes' 
'obs'
'nota'

Observações referente ao 
produto.

texto 2000

codigo barra' 'codbar' 'c. 
barras

Código de barras do produto. texto 20

estoque minimo' 'minimo Quantidade para o estoque 
minimo.

decimal 10, 10,50, 1000,50.

estoque maximo' 
'maximo

Quantidade para o estoque 
máximo.

decimal 10, 10,50, 1000,50.

'estoque compra' Estoque para compra. decimal 10, 10,50, 1000,50.

'preco' 'preco1' Valor para venda da tabela 1. decimal 10,00, 1000,00.

'preco2' Valor para venda da tabela 2. decimal 10,00, 1000,00.

'preco3' Valor para venda para tabela 3. decimal 10,00, 1000,00.

'unidade venda' Unidade de venda do produto. texto 20 O valor a ser informado deve ser a 
sigla da unidade de venda(Caso a 
unidade não seja encontrada, a mesma 
será cadastrada automaticamente)..

'fator lote' 'lote' Fator de lote inteiro Define a quantidade de 1 unidade de 
compra em unidades de venda.

'classificacao fiscal' Identifica a classificação fiscal 
do produto.

texto 2 O valor a ser informado deve ser a 
sigla da classificação fiscal(Caso a 
classificação fiscal não seja encontrada 
a mesma será cadastrada 
automaticamente).

'situacao tributaria' Identifica a situação tributaria 
do produto.

inteiro O valor a ser informado deve ser o 
código da situação tributária( Caso a 
situação tributária não seja encontrada 
a mesma será cadastrada).

'estoque' Identifica como o produto 
controla estoque

texto os valores possíveis são: Controla 
Estoque: controla estoque 'c' - Pode 
Vender Sem Estoque: vende sem 
estoque 'v' Produto Sem Estoque: sem 
estoque 's'

'balanca' Identifica se o produto é 
controlado por balança.

texto os possíveis valores são: Produto de 
Balança: produto de balanca 'balanca' 
ou 'b' Produto sem Balança - produto 
sem balanca 'sem balanca' ou 's'



'Aliquota icms' Alíquota do ICMS do produto. decimal 1,00, 10,00.

'base icms' Valor base de cálculo de 
ICMS do produto.

decimal 1,00, 10,00.

'reducao icms' Valor da redução do ICMS do 
produto.

decimal 1,00, 10,00.

'aliquota ipi' Alíquota do IPI do produto. decimal 1,00, 10,00.

'base ipi' Valor base de cálculo de IPI 
do produto.

decimal

'reducao ipi' Valor redução da do IPI do 
produto.

decimal 1,00, 10,00.

'marca' 'fabricante' Identifica a marca ou 
fabricante do produto.

texto 50

'peso' Peso do produto. decimal 1,00, 10,00.

'tamanho' 'altura' 
'comprimento' 'altura'

Detalhes adicionais do 
produto.

texto 50



Exemplos de arquivos de importação

Clientes e Fornecedores.

Produtos.
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