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Objetivo: Saiba como proceder para cadastrar uma definição de desconto por arquivo .txt. O Cigam Lojas e Franquias 
permite o cadastro de definição de desconto por arquivo .txt. Você poderá definir os produtos que receberão o desconto, bem 
como o tipo de desconto, por percentual ou valor.

Guia Prático

Como cadastrar definição de desconto através de
um arquivo .txt?

Requisitos:
-Estar em loja;

-Acessar <Cadastro Geral>;
-Acessar <Definição de

Desconto>;
-A partir da versão 

6.8.1900

2. Na tela de “Pesquisa definição de desconto”, 
clique no botão <Importar Arq. com Desconto>.

3.  Feito isso, selecione em seu computador o 
arquivo de importação. Para isso, clique no ícone de 
reticências < ... >.

1. Em Gerencial, clique em <Cadastro Geral> e em 
seguida em <Definição de Desconto>.

        O Cigam Lojas e Franquias por padrão permite 
que somente usuários com função “Gestor”  tenham 
acesso ao módulo “Definição de Desconto”. Você 
poderá conceder esta permissão para outros usuários, 
para isso acesse o guia N°: 703  “Como liberar usuário 
para realizar uma definição de desconto? “
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4.  O sistema então indicará que o arquivo foi 
selecionado, logo após clique em <Carregar Arquivo>.

Após concluir a definição de desconto, envie 
uma atualização para loja.

5.  Após carregar o arquivo, o sistema apresentará os 
produtos selecionados para a definição de desconto. Confira 
os produtos importados e marque a caixa de seleção. Você 
também poderá atribuir uma descrição para a definição de 
desconto. Feito isso, clique no botão <Salvar Definição>.
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1.  O arquivo de importação deverá possuir o layout semelhante ao exemplo abaixo:

Identificador da loja. (Cada arquivo poderá ter no máximo 1 identificador). Caso desejar que 
todas as lojas recebam a definição, substitur o número do identificador por “XXXX”.

Código de barras da mercadoria.

Máximo de desconto que poderá ser aplicado para o produto. (Utilizar “0” caso o desconto seja 
por valor).

Desconto sugerido pelo sistema na tela de vendas. (Utilizar “0” caso o desconto seja por valor).

Código externo da franqueadora. O mesmo pode ser visualizado no menu “Cad. Geral > Cad. 
Franqueadora”.

5. Como criar o arquivo “.txt”de importação.

Muito Bem! Agora você sabe como cadastrar uma definição de desconto por importação de arquivo .txt.
Boas Vendas!

Código da Região. Caso a definição seja para todas as lojas da franqueadora, utilizar “X”, no 
lugar do código.

Tipo de desconto. “V” para alteração de valor das mercadorias ou “D” para a utlização do 
“Desc. Sugerido” e “Desc. Máximo” 

Defina se o desconto será por valor “V” ou percentual “P”. O desconto em percentual só poderá 
ser utilizado caso a opção anterior seja “D”.

Valor do produto. (Utilizar “0” caso o desconto seja por percentual.)


