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Regras do Cadastro



     CADASTRO - Campos Obrigatórios 
O Cadastro do produto é parte fundamental de todo o processo, é extremamente importante detalhar ao 
máximo todas as características do produto, com isso evitamos dúvidas e erros durante o processo de 
qualidade/validação. 

REGRAS PARA O CADASTRO

Como regra todos os produtos enviados para os nossos canais precisam ter um SKU Pai e os SKUs Filhos de 
acordo com os tamanhos do produto.

Exemplos de SKU PAI e SKUs FILHOS

1234_BRANCO - “Pai” - Onde todas as informações/enriquecimento dos produtos são feitas
1234_BRANCO_P “Filho” - Deve ter apenas informações de ESTOQUE e TAMANHO.

*IMPORTANTE: 
● O SKU PAI é único para cada produto, se houver variações de cores dentro do mesmo modelo é necessário 

que seja feito a criação de um SKU PAI para cada uma das variações.



     CADASTRO - Campos Obrigatórios 
SKU PAI

Todo o enriquecimento do produto deverá ser feito dentro do 
SKU PAI como:
❖ FOTO
❖ DESCRITIVO
❖ DIMENSÕES 
❖ PREÇO
❖ MARCA
❖ CATEGORIA

SKU FILHO

Os SKUs Filhos devem ter as seguintes informações:
❖ TAMANHO
❖ ESTOQUE

*ATENÇÃO
● Todas essas informações são obrigatórias no cadastro do 

SKU, na falta ou divergência entre elas, o produto será 
Rejeitado.



     CADASTRO - Campos Obrigatórios
ATRIBUTO TAMANHO: 

É extremamente importante realizar o atrelamento correto 
do atributo de tamanho de acordo com os valores estipulado 
dentro dos nossos canais.

Este atributo deverá ser preenchido durante o envio para o 
MYMKTPL em todos os SKUs Filhos  de acordo com o 
tamanho da sua peça:

*Anexar PDF com os tamanhos



     ATRIBUTO OBRIGATÓRIO: Tamanho
TAMANHO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TIPO

1 ROUPA

2 ROUPA

3 ROUPA

4 ROUPA

5 ROUPA

6 ROUPA

7 ROUPA

8 ROUPA

9 ROUPA

10 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

11 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

12 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

13 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

14 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

15 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

16 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

17 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS



     

TAMANHO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TIPO

18 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

19 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

20 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

21 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

22 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

24 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

25 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

26 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

27 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

28 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

29 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

30 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

31 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

32 ACESSÓRIOS JOIAS/BIJOUX/SEMIJOIAS

33 CALÇADO

34 ROUPA CALÇADO

35 CALÇADO

ATRIBUTO OBRIGATÓRIO: Tamanho



     

TAMANHO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TIPO

36 ROUPA CALÇADO

37 CALÇADO

38 ROUPA CALÇADO

39 CALÇADO

40 ROUPA CALÇADO

41 CALÇADO

42 ROUPA CALÇADO

43 CALÇADO

44 ROUPA CALÇADO

45 CALÇADO

46 ROUPA CALÇADO

47 ROUPA CALÇADO

48 ROUPA CALÇADO

50 ROUPA

52 ROUPA

54 ROUPA

56 ROUPA

ATRIBUTO OBRIGATÓRIO: Tamanho



     

TAMANHO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TIPO

58 ROUPA

60 ROUPA

75 ACESSÓRIOS CINTO

80 ACESSÓRIOS CINTO

85 ACESSÓRIOS CINTO

90 ACESSÓRIOS CINTO

95 ACESSÓRIOS CINTO

100 ACESSÓRIOS CINTO

105 ACESSÓRIOS CINTO

110 ACESSÓRIOS CINTO

115 ACESSÓRIOS CINTO

34 A 36 UNDERWEAR MEIA

34 A 38 UNDERWEAR MEIA

34 A 39 UNDERWEAR MEIA

34 A 44 UNDERWEAR MEIA

34/35 CALÇADO

35 A 38 UNDERWEAR MEIA

ATRIBUTO OBRIGATÓRIO: Tamanho



     

TAMANHO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TIPO

35 A 38 UNDERWEAR MEIA

35 A 39 UNDERWEAR MEIA

35/36 CALÇADO

36 A 38 UNDERWEAR MEIA

36 A 39 UNDERWEAR MEIA

36/37 CALÇADO

37 A 40 UNDERWEAR MEIA

37 A 40 UNDERWEAR MEIA

37/38 CALÇADO

38 A 40 UNDERWEAR MEIA

38 A 43 UNDERWEAR MEIA

38/39 CALÇADO

39 A 40 UNDERWEAR MEIA

39 A 41 UNDERWEAR MEIA

39 A 42 UNDERWEAR MEIA

39 A 43 UNDERWEAR MEIA

39 A 44 UNDERWEAR MEIA

ATRIBUTO OBRIGATÓRIO: Tamanho



     

TAMANHO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TIPO

39-42 UNDERWEAR MEIA

39/40 CALÇADO

40 A 44 UNDERWEAR MEIA

40/41 CALÇADO

41 A 43 UNDERWEAR MEIA

41 A 44 UNDERWEAR MEIA

41/42 CALÇADO

42 A 43 UNDERWEAR MEIA

42/43 CALÇADO

43 A 45 UNDERWEAR MEIA

43 A 46 UNDERWEAR MEIA

43-46 UNDERWEAR MEIA

43/44 CALÇADO

44 A 46 UNDERWEAR MEIA

44/45 CALÇADO

45/46 CALÇADO

47 A 50 UNDERWEAR MEIA

ATRIBUTO OBRIGATÓRIO: Tamanho



     

TAMANHO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TIPO

50-52 UNDERWEAR MEIA

G ROUPA

GG ROUPA

GGG ROUPA

M ROUPA

P ROUPA

PP ROUPA

PPP ROUPA

TU ROUPA ACESSÓRIOS HOME

ATRIBUTO OBRIGATÓRIO: Tamanho



     O QUE É PROIBIDO DENTRO DO NOSSO NEGÓCIO?

     

- Imagens com marca d'água

- Imagens do still em fundos coloridos

- Produtos falsificados

- Produtos eróticos

- Subir produtos que não fazem parte da 
nossa curadoria e/ou produtos que não 
são pertencentes ao nosso modelo de 
negócio.



Descritivo Técnico



Título

O nome do produto deverá ser igual ao que você 
utiliza no cadastro interno da sua marca/ecomm.
É desejável que ele tenha as principais 
características da peça como: 

NOME DO PRODUTO + COR

EX: 
Blusa Assimétrica - Preta

*Importante: 
- O nome do produto pode ter até 48 caracteres.

Nome do produto

     



     

Descrição Técnica

A descrição do produto é extremamente 
importante, é neste momento que o seu 
cliente tem informações técnicas do produto 
ofertado, ajudando e facilitando a decisão de 
compra:

● O conteúdo descritivo deverá ser 
escrito em terceira pessoa para evitar 
confusão de leitura do cliente.

● Ele deverá ter: Texto do descritivo 
técnico, medidas do produto, 
composição, cor, marca, garantia, 
instruções de lavagem e cuidado.

● A composição do tecido/material e as 
instruções de lavagem e cuidado, 
devem ser adicionados no descritivo 
técnico da peça,

● Como marca, você é responsável por 
adicionar/informar todas as 
informações relevantes do seu 
produto.



     

Estrutura do 
Descritivo

A peça é confeccionada/produzida em 
(tecido/material). A peça possui (colocar tipo 
de modelagem, detalhes importantes como, 
tipo de decote, tipo de manga, aviamentos, 
acabamentos e fechamento).

- Modelagem: (Tipo de Modelagem)
- Lavagem/Cuidado: (Tipo de lavagem e 
cuidados)

Composição/Material:



Informações para o Descritivo

Certifique que o seu descritivo possui todas essas 
informações: 

1 - Nome do produto: Calça, Blusa, Vestido, Bota, Colar, 
Bolsa e etc
2 - Cor do Produto: Informar cor predominante.
3 - Confecionada ou Produzida em: Sarja, Algodão, Jeans, 
Couro, Resina, Metal e etc.
3 -  Modelagem:  Reta, Flare, Pantalona e etc.
5 -  Detalhes: Decote, Recorte, Bordado, Aplicação.
6 -  Tipos de Lavagens e Cuidados: Lavar à Mão, Lavar na 
Máquina, Lavar à Seco e etc.
7 -  Composição/Material: 100% Algodão, 100% Poliéster, 
95% Viscose, 5% Elastano, Resina, Metal e etc.

     



     

Exemplos dos 
Descritivos

Roupas
A calça rosa é confeccionada em sarja. A peça de alfaiataria 
possui modelagem cenoura, cintura alta, cós aplicado com 
passantes, bolsos laterais, detalhe em pregas e fechamento 
frontal por colchetes e zíper.

- Modelagem cenoura.
- Lavar à mão.

Composição/Material: 100% Algodão

Sapatos
O sapato rosa é produzido em couro com acabamento 
texturizado. A peça de modelo slingback possui bico fino, 
salto médio grosso com palmilha antiderrapante e 
fechamento ajustável por fivela.

Composição/Material: Couro

Acessórios
O brinco preto é produzido com base geométrica em metal. 
A peça de comprimento longo possui pingente de miçangas, 
detalhe de franjas aplicadas e fechamento por tarraxa.

Composição/Material: Metal e Miçangas



     COMO MEDIR O SEU PRODUTO



     COMO MEDIR - Feminino 
1 - Comprimento
Medir desde a parte superior da peça até o fim da barra.
2 - Ombro a ombro
Distância entre as costuras da cava (mangas).
3 - Busto
Circunferência total da parte mais ampla, abaixo das axilas.
4 - Manga
Medir desde a costura do ombro até o final da manga.
5 - Cós
Circunferência total da parte mais estreita da peça.

6 - Cintura
Circunferência da parte mais fina na cintura.
7 - Gancho
Desde o cós até o fim da costura do meio das pernas.
8 - Quadril
Circunferência total da parte mais larga da peça.
9 - Entrepernas
Toda a extensão da perna pela parte interna da peça da costura.
10 - Cava
Verifique onde fica o início da dobra que vai até a axila. Meça de uma 
cava até a outra.

Obs: quando a medida for circunferência total é necessário considerar a medida completa, ou seja, abrangendo costas e frente juntas.



     COMO MEDIR - Masculino 
1 - Comprimento
Medir desde a parte superior da peça até o fim da barra.
2 - Ombro a ombro
Distância entre as costuras da cava (mangas).
3 - Tórax
Circunferência total da parte mais ampla, abaixo das axilas.
4 - Manga
Medir desde a costura do ombro até o final da manga.
5 - Cós
Circunferência total da parte mais estreita da peça.
6 - Cintura
Circunferência da parte mais fina na cintura.

7 - Gancho
Desde o cós até o fim da costura do meio das pernas.
8 - Quadril
Circunferência total da parte mais larga da peça.
9 - Colarinho
Medir a circunferência da casa do botão até o botão (volta completa 
na gola).
10 - Entrepernas
Toda a extensão da perna pela parte interna da peça da costura.
11 - Cava
Verifique onde fica o início da dobra que vai até a axila. Meça de uma 
cava até a outra.

Obs: quando a medida for circunferência total é necessário considerar a medida completa, ou seja, abrangendo costas e frente juntas.



     COMO MEDIR - Underwear & Beachwear
1 - Busto
Circunferência total da parte mais ampla, abaixo das axilas.
2 - Quadril
Circunferência total da parte mais larga da peça.
3 - Cintura
Circunferência da parte mais fina na cintura.
4 - Gancho
Desde o cós até o fim da costura do meio das pernas.

5 - Comprimento
Medir desde a parte superior da peça até o fim da barra.
6 - Altura do bojo
Medir desde a parte superior do bojo até a inferior do bojo.
7 - Largura do bojo
Medir largura da parte mais larga do bojo.

Obs: quando a medida for circunferência total é necessário considerar a medida completa, ou seja, abrangendo costas e frente juntas.



     COMO MEDIR - Acessórios
1 - Altura do salto
2 - Altura da meia pata
3 - Altura do cano

4 - Altura
5 - Comprimento
6 - Profundidade
7 - Altura da alça
8 - Comprimento total
9 - Largura

10 - Altura do aro
11 - Largura do aro
12 - Ponte
13 - Largura total da armação
14 - Haste



     COMO MEDIR - acessórios
1 - Circunferência
2 - Largura
3 - Comprimento
4 - Comprimento total da peça aberta
5 - Aba



Padrão das Imagens



     Tamanho da imagem 
Dimensão mínima da imagem: 1000px x 1000px
Resolução: 72dpi - px/cm
Formato: JPG. 
Não aceitamos upload em outros formatos como: 
PNG, GIF, TIFF, BITMAP, etc.

*ATENÇÃO
- As imagens corrompidas não serão aceitas.
- As imagens devem ter o fundo branco. 
- Todas as imagens devem estar na vertical.



     

Padrão de Vistas - Vestuário - PERMITIDOS

Para vestuário é de extrema 
importância adicionar no 
mínimo:

- 1 imagem de still 
manequim; 

- 1 imagem na modelo.

As fotos de modelo podem 
ser com ou sem rosto. 



     

Padrão de Vistas - Vestuário - NÃO PERMITIDOS
 

Para vestuário não é 
permitido:

- Apenas foto de still
- Apenas foto na 

modelo



     

Padrão de Vistas - Calçados - PERMITIDOS

Para calçados é de extrema 
importância adicionar no 
mínimo:

- 1 imagem de still 
mesa; 

- 1 imagem na modelo.

As fotos de modelo podem 
ser com ou sem rosto. 



     

Padrão de Vistas - Calçados - NÃO PERMITIDOS
 

Para calçados não é 
permitido:

- apenas foto de still; 
- apenas foto na 

modelo. 



     

Padrão de Vistas - Bolsas - PERMITIDOS

Para bolsas é de extrema 
importância adicionar no 
mínimo:

- 1 imagem de still 
mesa; 

- 1 imagem na modelo.

As fotos de modelo podem 
ser com ou sem rosto. 



     

Padrão de Vistas - Bolsas - NÃO PERMITIDOS
 

Para bolsas não é permitido:

- apenas foto de still; 
- apenas foto na 

modelo. 



     

Padrão de Vistas - Cintos - PERMITIDOS

Para cintos é de extrema 
importância adicionar no 
mínimo:

- 1 imagem de still 
mesa; 

- 1 imagem na modelo.

As fotos de modelo podem 
ser com ou sem rosto. 



     

Padrão de Vistas - Cintos - NÃO PERMITIDOS
 

Para cintos não é permitido:

- apenas foto de still; 
- apenas foto na 

modelo. 



     

Padrão de Vistas - Brincos - PERMITIDOS

Para brincos é de extrema 
importância adicionar no 
mínimo:

- 1 imagem de still 
mesa; 

- 1 imagem na modelo.

As fotos de modelo podem 
ser com ou sem rosto. 



     

Padrão de Vistas - Brincos - NÃO PERMITIDOS
 

Para brincos não é 
permitido:

- apenas foto de still; 
- apenas foto na 

modelo. 



     

Padrão de Vistas - Colares - PERMITIDOS

Para colares é de extrema 
importância adicionar no 
mínimo:

- 1 imagem de still 
mesa; 

- 1 imagem na modelo.

As fotos de modelo podem 
ser com ou sem rosto. 



     

Padrão de Vistas - Colares - NÃO PERMITIDOS
 

Para colares não é 
permitido:

- apenas foto de still; 
- apenas foto na 

modelo. 



     

Padrão de Vistas - Pulseiras - PERMITIDOS

Para pulseiras é de extrema 
importância adicionar no 
mínimo:

- 1 imagem de still 
mesa; 

- 1 imagem na modelo.

As fotos de modelo podem 
ser com ou sem rosto. 



     

Padrão de Vistas - Pulseiras - NÃO PERMITIDOS
 

Para pulseiras não é 
permitido:

- apenas foto de still; 
- apenas foto na 

modelo. 



     

Padrão de Vistas - Anéis - PERMITIDOS

Para anéis é de extrema 
importância adicionar no 
mínimo:

- 1 imagem de still 
mesa; 

- 1 imagem na modelo.

As fotos de modelo podem 
ser com ou sem rosto. 



     

Padrão de Vistas - Anéis - NÃO PERMITIDOS
 

Para anéis não é permitido:

- Apenas foto de still; 
- Apenas foto na 

modelo. 



     

Padrão de Vistas - Chapéus - PERMITIDOS

Para chapéus é de extrema 
importância adicionar no 
mínimo:

- 1 imagem de still 
mesa; 

- 1 imagem na modelo.

As fotos de modelo podem 
ser com ou sem rosto. 



     

Padrão de Vistas - Chapéus - NÃO PERMITIDOS
 

Para chapéus não é 
permitido:

- apenas foto de still; 
- apenas foto na 

modelo. 



     

Padrão de Vistas - Óculos - PERMITIDOS

Para óculos é de extrema 
importância adicionar no 
mínimo:

- 1 imagem de still 
mesa; 

- 1 imagem na modelo.

As fotos de modelo podem 
ser com ou sem rosto. 



     

Padrão de Vistas - Óculos - NÃO PERMITIDOS
 

Para óculos não é 
permitido:

- apenas foto de still; 
- apenas foto na 

modelo. 



     

Padrão de Vistas - Home

Para Home é de extrema 
importância adicionar: 

- no mínimo 1 imagem 
de still mesa no fundo 
branco para a foto 
principal;

- imagens ambientadas 
dos produtos para dar 
noção de proporção; 
também agregam 
valor ao produto. 



     

Padrão de Vistas - Beleza

Para Beleza é de extrema 
importância adicionar: 

- no mínimo 1 imagem 
de still mesa no fundo 
branco do produto 
fora da embalagem.



     Padrão de Grid - Vestuário 
1 - Margem de segurança de 2% na imagem.
2 - Produto ofertado não pode estar cortado, a não ser que seja 
foto de detalhe.
3- Still no manequim deve estar centralizado na imagem.



     Padrão de Grid - Acessórios 
1 - Margem de segurança de 2% na imagem.
2 - Produto ofertado não pode estar cortado, a não ser que seja 
foto de detalhe.



     Padrão de Grid - Home 
1 - Margem de segurança de 2% na imagem.
2 - Margem de base de 10% na imagem.
3 -  Produto ofertado não pode estar cortado, a não ser que seja 
foto de detalhe ou ambientada.



Obrigado!


