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Modelo Comparador (XML) 

XML é uma linguagem de marcação para criação de documentos, que visa consolidar os dados dos 

produtos e organizá-los hierarquicamente. Alguns exemplos são: nome da oferta, descrição da 

oferta, foto e preços. 

Com preocupação na qualidade das informações do Zoom, iremos explicar em mais detalhes cada 

atributo obrigatório e desejável para ajudar que suas ofertas sejam competitivas.  

É necessário que o arquivo .XML seja hospedado em um servidor HTTP, FTP ou SFTP, como por 

exemplo: http://www.seusite.com.br/zoom.xml 

Exemplo de XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<PRODUTOS> 
    <PRODUTO> 
        <CODIGO>100006154</CODIGO> 
        <NOME>Computador PC SpaceBR Dual Core Atom</NOME> 
        <DESCRICAO>Computador PC SpaceBR, Intel® Dual Core Atom 1GB HD 320GB, DVD-RW, Windows 7 
+ Monitor LCD 21,5" LG Full HD Widescreen - W2243C-PF</DESCRICAO> 
        <PRECO_DE>1198,00</PRECO_DE> 
        <PRECO>1198,00</PRECO> 
        <NPARCELA>12</NPARCELA> 
        <VPARCELA>99,83</VPARCELA> 
        <URL>http://www.loja.com.br/produtoid=100006154</URL> 
        <URL_IMAGEM>http://www.loja.com.br/imgprodutoid=100006154</URL_IMAGEM> 
        <DEPARTAMENTO>Informática</DEPARTAMENTO> 
       <SUBDEPARTAMENTO>Computadores</SUBDEPARTAMENTO> 
        <ISBN/> 
        <EDITORA/> 
        <AUTOR/> 
        <MPC>312412</MPC> 
        <EAN>3452352356364</EAN> 
        <SKU>fsdagrdgy636344</SKU> 
    </PRODUTO> 
    <PRODUTO> 
        <CODIGO>100006155</CODIGO> 
        <NOME>Quem mexeu no meu sanduíche</NOME> 
        <DESCRICAO>O grande sucesso de vendas</DESCRICAO> 
        <PRECO_DE>18,00</PRECO_DE> 
        <PRECO>15,00</PRECO> 
        <NPARCELA>1</NPARCELA> 
        <VPARCELA>15,00</VPARCELA> 
        <URL>http://www.loja.com.br/produtoid=100006155</URL> 
        <URL_IMAGEM>http://www.loja.com.br/imgprodid=100006155 
        </URL_IMAGEM> 
        <DEPARTAMENTO>Livros</DEPARTAMENTO> 
        <SUBDEPARTAMENTO>Auto-Ajuda</SUBDEPARTAMENTO> 
        <ISBN>5235346</ISBN> 
        <EDITORA>Martins Fontes</EDITORA> 
        <AUTOR>Fulano de tal</AUTOR> 
        <MPC>312416</MPC> 



 

 

 

        <EAN>0234235235633</EAN> 
        <SKU>fsdagrdgy21116344</SKU> 
   </PRODUTO> 
</PRODUTOS> 

 

Categoria de Moda 

MARCA: a marca do fornecedor da oferta 

GÊNERO: o gênero da oferta (masculino, feminino e infantil) 

TAMANHO: o tamanho das ofertas (seja em numeral ou letras) 

COR: a cor das ofertas (vermelho, preto, branco, verde, rosa, etc.) 

URLS DE IMAGEM: mais de uma url de imagem (com ângulos diferentes da oferta) 

Lembramos que: Tags desejáveis podem se tornar um diferencial para a competitividade da sua loja 

dentro do Zoom 

Exemplo de XML para categoria Moda 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<PRODUTOS> 
    <PRODUTO> 
        <CODIGO>100050</CODIGO> 
        <NOME>Camisa Carolina Rio Dream – Amarelo</NOME> 
        <DESCRICAO>Regata feminina, modelo Carolina, na cor amarela, confeccionada em algodão e da marca 
Dream, maior varejo feminino do Brasil. Com estampa Rio Eu Te amo.</DESCRICAO> 
        <PRECO_DE>80,00</PRECO_DE> 
        <PRECO>70,90</PRECO> 
        <NPARCELA>4</NPARCELA> 
        <VPARCELA>20,00</VPARCELA> 
        <URL>http://www.loja.com.br/produtoid=100050</URL> 
        <URL_IMAGEM_1>http://www.loja.com.br/img1</URL_IMAGEM_1> 
        <URL_IMAGEM_2>http://www.loja.com.br/img2</URL_IMAGEM_2> 
        <URL_IMAGEM_3>http://www.loja.com.br/img3</URL_IMAGEM_3> 
        <URL_IMAGEM_4>http://www.loja.com.br/img4</URL_IMAGEM_4> 
        <DEPARTAMENTO>Camisa</DEPARTAMENTO> 
        <SUBDEPARTAMENTO>Roupa Feminina</SUBDEPARTAMENTO> 
        <MARCA>Dream</MARCA> 
        <COR>Amarelo</COR> 
        <TAMANHO>M</TAMANHO> 
        <GÊNERO>Feminino</GÊNERO> 
        <EAN>3452352356378</EAN> 
        <SKU>fsdagrdgy636378</SKU> 
        </PRODUTO> 
</PRODUTOS> 

 

 


