
Como cadastrar produto
simples



Para cadastrar um produto simples, você deve seguir os passos desse tutorial:

1. Catálogo > Gerenciar Produto

2. Clique em Criar Produto



3. Selecione a opção Produto Simples

4. Depois de selecionar, clique em Continuar.



5. Abrirá a tela abaixo:





IMPORTANTE: Os itens a serem preenchidos variam de acordo com as 

necessidades que sua loja possui. Se você vende roupas, a voltagem não 

aparecerá no cadastro. As imagens anteriores ilustram como é o cadastro 

inicial.

Por isso é importante, antes de iniciar o cadastro, definir quais as 

características (atributos) que seu produto terá.



6. Na aba Geral você deve preencher:

Nome: é o nome do produto, que aparece como título em todas as páginas 

da sua loja.

Descrição: informações que descrevem o produto na página de detalhes do 

produto.

Descrição Resumida: um breve resumo sobre o seu produto, que vai aparecer 

próximo ao preço/foto do seu produto na página de detalhes do produto, e 

também na listagem de categoria quando esta estiver no formato de lista. 

Claro que isso depende do seu tema.

SKU (Stock Keeping Unit): é um código que identifica o produto, algo similar 

ao código de barras - mas em formato alfanumérico.

Peso: o peso do produto para a entrega (sem o pacote dos correios).

Status: habilitado ou desabilitado. Indica se o produto deve ou não fazer 

parte do catálogo de vendas.

Visibilidade: a forma como seus clientes podem encontrar o produto na sua 

loja. O comum é utilizar "catálogo, busca" para que o produto seja 

encontrado na listagem de categorias e através do campo de busca do site.



Peso: o peso do produto para a entrega (sem o pacote dos correios).

Status: habilitado ou desabilitado. Indica se o produto deve ou não fazer parte do 
catálogo de vendas.

Visibilidade: a forma como seus clientes podem encontrar o produto na sua loja. O 
comum é utilizar "catálogo, busca" para que o produto seja encontrado na listagem 
de categorias e através do campo de busca do site.

IMPORTANTE: Lembre-se de preencher TODOS os itens que tiverem asterisco (*). Se 
você perceber, no print da tela que colocamos em nosso tutorial, existem mais item 
para serem preenchidos. Porém, eles variam de acordo com a necessidade da sua 
loja.

NÃO ESQUEÇA DE IR SALVANDO AS ALTERAÇÕES!



7. Na aba Prices (ou Preço) você deve preencher:

Preço: o preço de venda "normal" do 

produto para o cliente. Normal, 

significa que é o preço sem descontos 

ou promoções.

Grupo de Imposto: nenhum. Existem 

algumas diferenças entre a maneira 

que os impostos são calculados nos 

EUA e no Brasil. Por isso o mais 

indicado no momento seria utilizar 

a opção "nenhum".



8. A aba Meta Information é fundamental para uma boa indexação de seu produto 

pelos mecanismos de busca.

Titulo da Página (Meta Title): Procure trabalhar com o nome do produto e alguma 

informação relevante Ex: Bolsa de couro com argolas em metal dourado modelo 

exclusivo.

Palavras-Chave: Palavras 

relacionadas ao produto 

separadas por vírgula

Descrição: Breve descrição 

do produto



9. Na aba Imagens é onde você deve inserir as imagens do seu produto.

Clique em Browse Files (ou Selecionar Arquivos) e selecione uma ou mais fotos em 

seu computador. Clique em Abrir



10. Depois de selecionar todas as imagens do seu produto, clique em Enviar Arquivos. 

As imagens aparecerão como no print abaixo. Selecione Base Image (imagem base), 

Small Image (imagem reduzida) e Thumbnail (miniatura) para a mesma imagem.

IMPORTANTE: Passe o Mouse sobre as miniaturas para visualizá-las



11. Na aba Inventário (Estoque) selecione 

Gerenciar Estoque: Sim

Quantidade: quantidade de produtos

 que você tem em estoque

Avisar sobre Quantidade Baixa: 

enviará um aviso por e-mail quando 

o estoque chegar à este limite

Disponível em Estoque: 

Em Estoque

As demais opções não 

precisam ser preenchidas.



12. Na aba Categorias você deve selecionar qual categoria o produto se enquadra. Por 

exemplo: camiseta, calça, sandália.

13. Depois de finalizar esses passos, não esqueça de salvar o cadastro.



tutoriais trezo


