
Para alimentar o BXBretail

Arquivo .CSV Coluna Descrição

Estoque_e_Consumo Empresa Código ou nome abreviado da empresa

Loja Código ou nome abreviado da loja, filial ou estabelecimento

Produto_codigo Codigo da mercadoria/produto

Produto_descricao Descricao abreviada da mercadoria/produto

Data_ref Data de início do período

Periodo Se for mensal, o formato pode ser YYYY-MM. Se for diário, preferencialmente no formato YYYY-MM-DD

Prod_Grupo Codigo ou descricao abrevidad do grupo de mercadoria

Prod_Marca Marca da mercadoria

Saldo_inicial_qtd Saldo (na unidade de medida padrão) da mercadoria no início do período

Qtd_comprada Quantidade (na unidade de medida padrão da mercadoria) comprada no período

Qtd_vendida Quantidade (na unidade de medida padrão da mercadoria) vendida no período

Saldo_final_qtd Quantidade (na unidade de medida padrão da mercadoria) do saldo no final do período

Saldo_final_valor Quantidade multiplicado pelo custo unitário (médio ou de reposição) que a organização quer adotar como base 

gerencial

NaoConformidadeCompras Empresa Código ou nome abreviado da empresa

Loja Código ou nome abreviado da loja, filial ou estabelecimento

Num_requis Código ou número da requisição de compra

Data_requis Data da requisição de compras (formato DD/MM/YYYY)

Data_compra Data do pedido ou ordem de compra (formato DD/MM/YYYY)

Entr_prevista Data da entrada prevista (formato DD/MM/YYYY)

Data_entrada Data da entrada da mercadoria (formato DD/MM/YYYY)

Documento Numero do documento de entrada (NF, p.ex.)

Fornecedor Codigo ou nome abreviado do fornecedor

Grupo_fornec Codigo ou descricao abreviado do grupo de fornecedor



Produto_codigo Codigo da mercadoria/produto

Produto_descricao Descricao abreviada da mercadoria/produto

Produto_grupo Grupo da mercadoria/produto

Produto_marca Marca da mercadoria/produto

Conta_contabil Codigo ou nome da conta

Grupo_conta Codigo ou descricao do grupo da conta contábil

Unidade_Negocio Código ou nome abreviado da unidade de negócio responsável pela requisição

Canal Codigo ou nome abreviado do canal de vendas a quem a compra é destinada

Inconsistencia Codigo ou descricao abreviada do problema constatado/reportado

NaoConformidadeEntregas Empresa Código ou nome abreviado da empresa

Pedido_Num Código ou número do pedido de vendas. Se não existir, preencher com outro número de documento como, 

p.ex., número da NF, fatura ou contrato

Pedido_Data Data do pedido de vendas (formato DD/MM/YYYY). Se não existir, preencher com data de outro documento 

como, p.ex., número da NF, fatura ou contrato

Periodo Nome ou codigo de periodo importante na análise estratégica dos dados para a empresa. Pode ser BIMESTRE, 

SAFRA ou algum período não contemplado pelo BXBretail que decompõe a data em ano, mês, ano-mês, 

semestre, trimestre, quinzena, semana e dia da semana.

Entrega_prevista Data (formato DD/MM/YYYY) prevista para a entrega da mercadoria, se for o caso. Não havendo, preencher com 

Data_faturamento.

Data_faturamento Data de faturamento, no formato DD/MM/YYYY

Cliente Nome de fantasia do cliente

CEP Código de Endereçamento Postal, preferencialmente (quando não se tratar de exportação) no formato 

estipulado pela ECT: 99999-999

Bairro Bairro da unidade do cliente responsável pela compra

Cidade Cidade da unidade do cliente responsável pela compra

UF Sigla da Unidade da Federação (da unidade do cliente responsável pela compra)

Pais País (da unidade do cliente responsável pela compra)

Regiao Regiao de vendas

Vendedor Código ou nome abreviado do representante ou vendedor

Produto_codigo Código da mercadoria/produto

Produto_descricao Descricao abreviada da mercadoria/produto

Prod_grupo Grupo da mercadoria/produto



Prod_familia Sub-grupo ou família de produto

Prod_departamento Classe ou departamento da mercadoria ou do produto

Prod_marca Marca do produto

Marca_propria Preencher com S (se for marca própria) ou N (sendo de terceiros)

Canal Código ou nome abreviado do canal da venda

Loja Código da loja, se for o caso

Unidade_Negocio Codigo ou nome abreviado da unidade de negócios

Qtd_pedida Quantidade do pedido, no formato >>>>>9 (se inteiro) ou >>>>>9,9999 (se decimal)

Qtd_faturada Quantidade entregue, no formato >>>>>9 (se inteiro) ou >>>>>9,9999 (se decimal)

Valor_venda Valor da venda no formato >>>>>9,99

Valor_custo Valor do custo da mercadoria - formato >>>>>9,99

Valor_frete Valor do frete - formato >>>>>9,99

Custo_Devolucao Valor do custo da devolução - formato >>>>>9,99

Nao_conformidade Código, sigla ou descrição (com 20 caracteres no máximo) da não-conformidade

Requisicoes-e-Compras Empresa Código ou nome abreviado da empresa

Loja Código ou nome abreviado da loja, filial ou estabelecimento responsável pela requisição

Num_requis Codigo ou número da requisição de compras, se houver

Data_requis Data da requisição de compras, se houver (formato DD/MM/YYYY)

Status_pedido Codigo ou descricao do status do pedido, se for adotado pela empresa.

Data_compra Data em que foi formalizada a compra (formato DD/MM/YYYY), se for o caso

Num_pedido Número do pedido de compras

Entr_prevista Data da entrega prevista (formato DD/MM/YYYY) se já foi comprado

Data_entrada Data da da efetiva entrada (formato DD/MM/YYYY) se a mercadoria já entrou

Documento Número da Nota Fiscal, se a mercadoria já entrou

Fornecedor Nome abreviado do fornecedor, se a compra já foi feita

Grupo_fornec Classe, categoria ou grupo de fornecedor, se existir

Produto_codigo Codigo da mercadoria/produto

Produto_descricao Descricao abreviada da mercadoria/produto

Produto_grupo Familia, classe ou grupo da mercadoria/produto

Produto_marca Marca da mercadoria/produto

Conta_contabil Codigo ou nome da conta

Grupo_conta Codigo ou descricao do grupo da conta contábil



Unidade_Negocio Codigo ou nome abreviado da unidade de negócio responsavel pela requisicao, se for o caso

Canal Codigo ou nome abreviado do canal de vendas a quem a compra é destinada

Valor Valor bruto

Dias_para_pagto Prazo (em dias) negociado com o fornecedor, se a compra já tiver sido feita

Vendas Empresa Código ou nome abreviado da empresa

Pedido_num Código ou número do pedido de vendas. Se não existir, preencher com outro número de documento como, 

p.ex., número da NF, fatura ou contrato

Pedido_data Data do pedido de vendas (formato DD/MM/YYYY). Se não existir, preencher com data de outro documento 

como, p.ex., número da NF, fatura ou contrato

Pedido_status Codigo ou descricao do status do pedido, se for adotado pela empresa.

Periodo Nome ou codigo de periodo importante na análise estratégica dos dados para a empresa. Pode ser BIMESTRE, 

SAFRA ou algum período não contemplado pelo BXBretail que decompõe a data em ano, mês, ano-mês, 

semestre, trimestre, quinzena, semana e dia da semana.

Entrega_prevista Data (formato DD/MM/YYYY) prevista para a entrega da mercadoria, se for o caso. Não havendo, preencher com 

Data_faturamento.

Data_faturamento Data de faturamento, no formato DD/MM/YYYY

Cliente Codigo, nome de fantasia ou nome abreviado do cliente

CEP Código de Endereçamento Postal, preferencialmente (quando não se tratar de exportação) no formato 

estipulado pela ECT: 99999-999

Bairro Bairro da unidade do cliente responsável pela compra

Cidade Cidade da unidade do cliente responsável pela compra

UF Sigla da Unidade da Federação (da unidade do cliente responsável pela compra)

Pais País (da unidade do cliente responsável pela compra)

Regiao Regiao de vendas

Vendedor Código ou nome abreviado do representante ou vendedor

Produto_codigo Código da mercadoria/produto

Produto_descricao Descrição abreviada da mercadoria/produto

Prod_grupo Grupo da mercadoria/produto

Prod_familia Sub-grupo ou família de produto

Prod_departamento Classe ou departamento da mercadoria ou do produto

Prod_marca Marca do produto

Marca_propria Preencher com S (se for marca própria) ou N (sendo de terceiros)

Canal Código ou nome abreviado do canal da venda



Loja Código da loja, se for o caso

Unidade_negocio Codigo ou nome abreviado da unidade de negócios

Meio_pagto Codigo ou nome abreviado (Dinheiro, Cheque, Cartao de credito, Boleto etc.)

Cond_pagto Codigo ou texto abreviado da condicao de pagamento

UM Unidade de medida correspondente às quantidades

Qtd_pedida Quantidade do pedido, no formato >>>>>9 (se inteiro) ou >>>>>9,9999 (se decimal)

Qtd_faturada Quantidade entregue, no formato >>>>>9 (se inteiro) ou >>>>>9,9999 (se decimal)

Valor_venda Valor bruto da venda - formato >>>>>9,99 (quantidade x valor do produto)

Valor_impostos Valor dos encargos tributários diretos (ICMS, IPI, ISS, PIS, Cofins etc.)

Valor_liquido Valor líquido da venda - formato >>>>>9,99 (quantidade x valor do produto)

Valor_custo Valor do custo da mercadoria - formato >>>>>9,99 (quantidade x valor do produto)

Valor_frete Valor do frete - formato >>>>>9,99

Valor_desconto Valor do desconto concedido sobre a tabela de preços - formato >>>>9,99

Valor_comissao Valor da comissao devida ao vendedor ou representante comercial - formato >>>>9,99

Custo_financeiro Valor das despesas financeiras embutidas no preço de venda - formato >>>>9,99

Prazo_dias Numero de dias do prazo médio concedido para pagamento

Observacoes:

1) A 1.linha do arquivo deverá conter o nome das colunas.

2) Usar ponto-e-virgula como delimitador de colunas.

3) Campos data no formato DD/MM/YYYY.

4) Campos numéricos sem separador de milhar e , (virgula) como separador de decimal.

5) Nas colunas alfanuméricas e que não representam data, usar " (aspas) como qualificador de texto.


