
GUIA
CONTROLE DE 

QUALIDADE

DAFITI GROUP

> MARKETPLACE <

CONTEÚDO
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PADRÃO DE IMAGEM
VESTUÁRIO COM MODELO FEMININO/MASCULINO

NÃO serão aceitas imagens com cabeça do modelo cortada.

CROP de imagem com foco no produto, somente serão permitidas a 
partir da terceira imagem (exemplo pose 3 e 5 padrão Dafiti)
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PADRÃO DE IMAGEM
VESTUÁRIO SEM MODELO FEMININO/MASCULINO/INFANTIL

Só serão aceitos vestuário em STILL seguindo o padrão Dafiti, feito em manequim não aparente, 
com o mínimo de 2 poses (frente e costas).

STILL com produto amassado, com cabide ou produzido em mesa e chão não serão aceitos.

NÃO serão aceitas imagens com MODELO para categoria Infantil.
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PADRÃO DE IMAGEM
CALÇADOS/ACESSÓRIOS

Para calçados  e 
óculos, a primeira 
pose deve ser voltada 
para o lado esquerdo.

Não são permitidos 
elementos extras nas 
imagens de acessórios, 
como o exemplo ao 
lado.
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PADRÃO DE IMAGEM
CAMA, MESA E BANHO

Para cama, mesa e banho, a 
primeira pose deverá ser apenas 
do produto, não a ambientada;
E produtos que só possuam poses 
ambientadas, nenhuma imagem 
do item em si, não serão aceitas;



[   ] Não é permitido fotos com enquadramento da pose cortando a cabeça do modelo;
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PADRÃO DE IMAGEM
RAZÕES PARA BLOQUEIO

[   ] O padrão adequado para calçados é sempre para o lado esquerdo, com foto apenas do pé esquerdo a 45 graus, 
conforme padrão Dafiti (em caso de dúvidas, consulte o site)

ÓCULOS E CALÇADOS

[   ] Não é permitido imagens do produto em MANEQUINS e CABIDES visíveis
CABIDES E MANEQUINS

[   ] Para vestuário, só serão aceitos vestuário em STILL seguindo o padrão Dafiti, no qual o manequim não está a 
mostra. STILL com produto amassado e fotografado em mesa e chão não serão aceitos.

VESTUÁRIO

[   ] Dimensão e proporção fora do padrão, ajustar imagem proporcional ao template

[   ] Foto look do produto deve ser completo, exemplo: não é permitido modelos sem camisa ou fotos sensuais

[   ] Necessário mínimo DUAS imagens para cadastro
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01 IMAGEM
-  Marcas d’água, foto ambientada, 

distorções, fundo colorido, edições fora 
do padrão ou poses espalhafatosas e 
enquadramento cortando a cabeça da 
modelo;
- No mínimo cadastro de duas poses 
diferentes, todas seguindo o padrão 
Dafiti; Item com pose única será 
rejeitado.

- Não é permitido imagens do produto em 
MANEQUINS e CABIDES visíveis;

- A imagem principal deve ser do produto 
inteiro e apenas do item cadastrado. No 
caso de KITs, devem aparecer todos os 
itens que o compõe;

- Under e beachwear não são permitidos 
em modelos MASCULINOS;

- Transparências inadequadas serão 
rejeitadas;

- Não é permitida a utilização de fotos da 
Dafiti ou qualquer outro e-commerce 
sem a prévia autorização de uso de 
imagem pela marca/seller a ser 
cadastrado.

Dica: cadastre a segunda pose com o item de 
costas ou detalhe relevante (corte simples da 
primeira imagem e tabela de medidas não 
serão aceitos como segunda pose).
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02 PLUS SIZE
- É obrigatória a utilização de imagens 

no padrão Dafiti, categorizando 
corretamente os itens dentro das 
categorias de Plus size.

03 ESTAMPAS
- Sexo, drogas, religião, política, armas 

e bebidas não serão aceitas.

CONTEÚDO OFENSIVO
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04 UPLOAD DE IMAGENS
- O tamanho correto da imagem deve ser:

*Largura Fixa: 1104px *Altura fixa: 1600px;

- Fundo Padrão Cinza com codificação #E9E9E9

- Quando houver distorção da proporção do 
objeto/modelo dentro do template ela será rejeitada 
independente das dimensões.

- O formato da imagem deve ser .jpg, não permitimos 
upload em outros formatos como JPEG, PNG, GIF, TIFF 
BITMAP, etc.;

- Imagens truncadas/corrompidas ou com erro de 
upload serão rejeitadas.
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[   ] Manter grade para CALÇADOS somente especificada com numerações padrões e quando numerações especiais, 
incluir informação na DESCRIÇÃO;
[   ] Roupas de tamanho ÚNICO devem ser cadastradas como grade ÚNICO, mantendo medidas e variação da peça 
na descrição. Ex: (Veste do P ao GG)
[   ] Alterar grade para ÚNICO e manter/inserir medidas do produto na descrição;
[   ] Validar e Corrigir toda Grade do produto "DIVERGENTE";
[   ] O cadastro de determinados itens com grade ÚNICO não será aceito, pois é necessário que esteja coerente com o 
tipo de produto (Exemplo: Colchão deve ter grade cadastrada como: berço, solteiro, king, casal ou queen).

GRADE

[   ] Obrigatório incluir a norma do INMETRO na descrição deste produto;
INMETRO

[   ] Estampa ou Texto do produto similar a marca registrada de outro domínio;
[   ] Não é permitido match entre produtos Dafiti e Marketplace;

OUTRAS

RAZÕES

[   ] Informação de VOLTAGEM do produto deve ser obrigatória na descrição. Ex.: 110v/220v/127v
[   ] Para Cameba a PRIMEIRA pose deverá ser apenas do PRODUTO, não a ambientada
[   ] Não são permitidos ELEMENTOS extras nas imagens de acessórios
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04 ARQUIVOS 1000x1000px

- Imagens com as dimensões em 
1000x1000 pixels só serão aceitos  
se os mesmos apresentarem o 
máximo de aproveitamento do 
quadro e redimensionamento 
adequado para o template Dafiti 
conforme exemplo.

Template 
Dafiti

1000px
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x

1000px
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0
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x

Mau aproveitamento 
de quadro

Bom 
aproveitamento de 

quadro

Exemplo de 
visualização na loja
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É imprescindível o preenchimento de todos os campos 
com o maior detalhamento possível no momento do 
cadastro de produtos. Desta forma, diminui-se a 
possibilidade de erros no momento da ativação.

ATENÇÃO AOS CAMPOS DE 
REJEIÇÃO AUTOMÁTICA

*   GRADE: incompleta
**  GARANTIA: campo vazio
*** PREÇO PROMOCIONAL: sem data final
**** DESCRIÇÃO: campo vazio
***** IMAGEM: sem foto principal ou fora do padrão
****** QUANTIDADE DE IMAGENS: mínimo duas fotos para cadastro

*    VESTUÁRIO: Mínimo três tamanhos. Ex: P/M/G ou Único; PLUS SIZE: Permitido cadastro de grade apropriada. Ex: G1/G2/G3;
     CALÇADO: Mínimo cinco tamanhos. Ex: 34/35/36/37/38;
     ACESSÓRIOS: Cadastrar em grade ou tamanho Único; 
     Itens de tamanho único devem ser cadastrados como "Único" e conter as medidas da peça na descrição;
**   Caso o produto não exija GARANTIA, preencher o campo como "Sem Garantia";
***  O PREÇO promocional deve ser menor que o original e conter data de início e término;
****  DESCRIÇÃO OBRIGATÓRIA com informações relevantes do produto;
***** Produtos cadastrados SEM IMAGEM ou com padrão divergente;
****** Mínimo DUAS imagens para cadastro,
********ACESSÓRIOS E BELEZA: É necessário apresentar o produto por inteiro, com todas as suas características
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EXEMPLOS DE CADASTRO DE GRADE INCORRETA

CADASTRO

 VESTUÁRIO: Mínimo três tamanhos. Ex: 
P/M/G ou Único com medidas da peça na 
descrição.

ACESSÓRIOS: Cadastrar em grade ou tamanho 
Único com medidas da peça na descrição.

 CALÇADO: Mínimo cinco tamanhos. Ex: 
34/35/36/37/38;
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EXEMPLOS PARA CADASTRO DE CAMEBA (CAMA, MESA, BANHO e MÓVEIS)

CADASTRO

A primeira imagem devem conter somente o produto de venda, em foto não ambientada, e quando kit, todas os produtos devem estar a 
mostra;

A opção de grade deve ser mantida como King, Queen, Solteiro, Casal, medidas do produto;

A descrição do produto deve conter informações importantes do produto como material, composição, medidas
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EXEMPLOS PARA CADASTRO DE PRODUTOS DE BELEZA

CADASTRO

Para uma descrição completa, é fundamental que possua:

- Descrição básica, normalmente com o texto de venda do fabricante;
- Modo de Usar, com todas as orientações necessárias para a utilização por 
parte dos clientes;
- Cuidados e Precauções, caso existam;
- Volumetria;
- Demais informações relevantes;
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EXEMPLOS PARA CADASTRO DE ACESSÓRIOS

CADASTRO

-É necessário que seja cadastrado com grade “ÚNICO”, 

- A primeira imagem deve mostrar o item de frente e por inteiro. As demais podem mostrar detalhes da peça ou foto em modelo;

- A descrição deve conter informações relevantes da peça como: medidas, material, fecho, etc;

- A categorização deve ser feita de acordo com o tipo de produto.



DAFITI GROUP

MARKETPLACE

EXEMPLOS PARA CADASTRO DE ITENS DE BELEZA

CADASTRO

Itens de beleza (maquiagem)  como batom, rímel, base, pó, corretivo, 
blush, sombra,lápis de olho;  se faz necessário  preenchimento de cor nos 
campos de cor e família da cor.

Outros itens de beleza como produtos de cabelo, corpo e banho, 
tratamentos, perfumes; não são necessários preenchimento de cor real 
do item, podendo estar preenchido ambos os campos como "incolor".
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EXEMPLOS PARA CADASTRO DE CONJUNTO E KIT

CADASTRO

Quando KIT e CONJUNTO, a primeira imagem deve conter todos os itens aparentes de acordo com o padrão de cada produto;

Todos os itens do KIT e CONJUNTO devem estar especificados na descrição incluindo medidas ou tamanhos;

Conjunto é quando uma peça 
complementa a outra, sempre da 
mesma categoria

Kit é quando são produtos que não 
necessariamente se completam ou se 
utiliza juntos e na maioria das vezes de 
categorias diferentes ou quantidades 
repetidas do mesmo produto

É obrigatório preenchimento do atributo com a quantidade de peças

Não é permitido cadastro de itens como cores e estampas SORTIDAS. A imagem e descrição deve ser exatamente do produto que o cliente 
irá receber
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO - Na descrição do produto  não é permitido uso de 
imagens, tabelas de medidas, contatos da marca, links para outros sites, e códigos. Também 
não são permitidas propagandas dentro dos textos descritivos.

Além disso, é fundamental que os produtos tenham informações relevantes do produto para 
evitar quaisquer dúvidas de nossos clientes, como “Medidas”, “Composição”, “Material” e etc;

DESCRIÇÃO

O uso de caracteres especiais em excesso 
podem causar desconfiguração na descrição.

Exemplo de descrição em bullets.

Exemplo de descrição em texto corrido.
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[   ] Cadastrar em GRADE COMPLETA, mesmo que não tenha o produto em estoque. Para vestuário, no mínimo três 
tamanhos e para calçados, no mínimo cinco tamanhos; Somente cadastrar grade como ÚNICO quando não houver 
variação de tamanho e manter medidas na descrição;

RAZÕES PARA BLOQUEIO

GRADE

[   ] Campo "GARANTIA DO FORNECEDOR" obrigatório, principalmente para equipamentos e acessórios específicos;
GARANTIA

[   ] Quando houver preço PROMOCIONAL é obrigatório data de início e término (lembrando que a data de término 
não pode estar expirada);

PREÇO PROMOCIONAL

[   ] É obrigatório produto de FRENTE e por INTEIRO na imagem principal (pose _1);
[   ] PRIMEIRA IMAGEM somente do produto de venda;
[   ] Fora do padrão de MIX DOS PRODUTOS disponíveis na Dafiti Group;
[   ] Inserir imagem do produto FORA DA EMBALAGEM;

IMAGEM
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ATENÇÃO AO TERMO “COURO”

A informação de Couro deve estar nos campos 
"DESCRIÇÃO DO PRODUTO" e "TÍTULO"

Não é permitido usar os termos: 
"Couro Sintético", "Couro Bovino" ou "Couro Legítimo"

[   ] Termo "Couro" só poderá ser utilizado em produtos de origem natural e o termo "Couro Legítimo" não é permitido, 
Só "COURO". Todo material sintético não poderá ser classificado como couro. Denominação correta é Material Sintético.;

RAZÃO PARA BLOQUEIO

CADASTRO
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TIPO DE PRODUTO + MARCA + MODELO + COR
Ex: Camiseta Dafiti Estampada Laranja

NOME DO PRODUTO

[   ] Ajustar título do produto conforme exemplo da categoria: Roupas/Calçados/Acessórios - PRODUTO + MARCA + 
CARAC. + COR (ex.: Vestido Dafiti Floral Rosa) Itens de beleza/Suplementos - PRODUTO + MARCA + NOME 
PRODUTO + VOL. (ex.: Perfume Animale Sexy 100ml);

RAZÃO PARA BLOQUEIO

- O nome do produto deve conter no máximo 49 caracteres e seguir o padrão Dafiti:

- Não é permitido incluir gêneros: Masculino/Feminino/Masc/Fem
W/M/Infantil/Juvenil.

Também não é permitido subir informação de nome todo em letra maiúscula. Exemplo: BLUSA MARCA 
ESTAMPADA PRETA; O adequado é Blusa Marca Estampada Preta;
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INFORMAÇÕES BÁSICAS
É obrigatório conter informações básicas do produto como medidas, cor, material, modo de 
utilização, peças que compõem o kit, etc.

CARACTERÍSTICAS 
DO PRODUTO

[   ] DESCRIÇÃO obrigatória para todos os itens e devem conter apenas as 
informações principais e importantes do PRODUTO; Não é permitido imagens, 
tabelas, contatos da marca, links, e códigos;

RAZÃO PARA BLOQUEIO

DETALHES DO PRODUTO
Bolsa Sacola Jorge Alex Tachas Caramelo 
Tipo de Produto: Bolsa
Modelo: Sacola
Material Externo: Sintético
Material Interno: Sintético
Compartimentos Internos: Bolsos
Fecho: Zíper
Medidas da peça: 45x35x17cm (LxAxP), com alça de ombro de 45cm.
Ocasião: Casual
Composição: 100% Sintético
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Largura da taça

Altura da taça
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Altura 
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Alça principal

Largura

Altura

Profundidade

Bolsa
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Largura Frontal

Ponte

Largura Lente

Altura Lente

Óculos
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Comprimento

Largura

Cinto
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Qualquer divergência entre cadastro de produto e imagens, seja ela 
por cor, categoria, marca ou gênero fará com que o item seja rejeitado. 
Neste caso, até que o parceiro ajuste de acordo com o solicitado, o item 
não voltará para revalidação e não poderá ficar online em nossas 
vitrines.

DIVERGÊNCIAS 
ENTRE CADASTRO E 

IMAGEM

[   ] COR da imagem não é a mesma do título/descrição/filtro de cor. Favor confirmar;
[   ] Cadastrar diferentes MODELOS/CORES separadamente. Ex.: Se cadastro for 
CAMISETA AZUL, fotos apenas da CAMISETA AZUL

RAZÕES PARA BLOQUEIO

EXEMPLO 1:
imagem: Camiseta
Descrição: Vestido

EXEMPLO 2:
"Azul" no título
"Preto" no filtro de cor



Ouro Velho
Prata

Prata Velho
Preto
Rosa

Amarelo
Azul

Azul-Marinho
Bege
Vinho

Branco
Bronze

Caramelo
Cinza
Cobre

Coral
Dourado
Laranja
Marrom

Nude

Roxo
Verde

Vermelho
Vinho
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COR E FAMÍLIA DE COR

MULTICOLORIDO
Produtos MULTICOLORIDOS deverão ser cadastrados com as cores principais 

(no máximo três cores).
Exemplo: Jaqueta Dafiti Zíper Azul/Preta/Branca.

ESTAMPADOS
Produtos estampados (camuflado, animal print, floral, listrado, recortes, 

abstrato, etc) deve-se cadastrar as cores principais. 
Exemplo: Camiseta Dafiti Listrada Preta/Branca.

CORES PERMITIDAS
Conforme recomendação dos mecanismos de busca, deve-se utilizar 

apenas as cores listadas abaixo:

PROIBIDO
Nome de cor ou modelo de produto com mesmo nome de marcas - exemplo 

Fendi /Tiffany/Prada/Channel .
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[   ] Quando o gênero for UNISSEX, fotografar o item em modelo masculino e 
feminino e manter ambos em primeira pose, conforme padrão Dafiti (em caso de 

dúvidas, consulte o site);
[   ] Gênero infantil somente MENINO/MENINA/UNISSEX;

RAZÕES PARA BLOQUEIO

GÊNERO

CATEGORIZAÇÃO
Produto UNISSEX (adulto) deve ter foto em modelo feminino e masculino e 

categoria em ambos os gêneros.
Se o item tiver foto apenas em modelo masculino, será categorizado 

apenas em masculino; Se o item tiver foto apenas em modelo feminino, 
será categorizado apenas em feminino. Para fotos em Still, seguir padrão 

Dafiti, vide página 18 deste manual.

INFANTIL
Cadastrar itens do gênero infantil/juvenil apenas como "Menina", 

"Menino" ou "Unissex".
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GÊNERO

ATENÇÃO: CATEGORIZAÇÃO DE ITENS ESPORTIVOS
Para itens esportivos com gênero definido , a categorização deve ser iniciada a 

partir de seu respectivo gênero (Masculino, Feminino e Infantil), conforme 
exemplo abaixo, e não em Esporte em Geral.

Exemplo:

No caso de equipamentos esportivos e suplementos que possam ser utilizados por 
todos os gêneros, o produto deve ser categorizado em Esporte em Geral, sem seleção 

de gênero;
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MIX DE PRODUTOS

Produtos que não se enquadram no mix de vendas da loja, não serão aceitos.

Se não há categoria para o produto cadastrado, significa que não poderá subir ao site;
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[   ] Fundo da IMAGEM fora do padrão Dafiti Group; Fotos ambientadas, marca d'água não são permitidas;
[   ] Quando KIT, a primeira imagem deve conter todos os itens inclusos;
[   ] Lingerie com TRANSPARÊNCIA não são permitidas quando partes íntimas estão a mostra;
[   ] UNDERWEAR e BEACHWEAR não são permitidos em modelo masculino;
[   ] Para venda de GRANDES QUANTIDADES em conjunto do mesmo produto utilizar apenas UMA imagem do 
produto na pose 1 e incluir SELO de quantidade (Selo padrão Dafiti); exceto produtos infantis.

IMAGEM

[   ] Estampas que contenham CONTEÚDO OFENSIVO (sexo, drogas, religião, armas, bebidas) não são permitidas;
ESTAMPAS

[   ] Imagem corrompida;
[   ] Não é permitido aprovar produtos SEM IMAGEM; Formato ideal JPG, JPEG;
[   ] Proporção da imagem fora do padrão. Tamanho ideal 1104px X 1600px;

UPLOAD

[   ] Revisar o PREÇO do produto;
VALOR

RAZÕES
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[   ] Falta indicação de TABELA NUTRICIONAL;
[   ] Proibidas imagens e expressões que induzam o consumidor a erro sobre propriedades que não possuam/não 
possam ser demonstrados sobre perda de peso, ganho ou definição de massa muscular e similares, com referências 
a hormônios e substâncias farmacológicas.

SUPLEMENTO

RAZÕES

Para suplementos, é importante que a primeira imagem aponte o produto vendido e, a segunda pose, a tabela nutricional. Além 
disso, a descrição deverá mostrar apenas características farmacológicas comprovadas do produto, de acordo com regras da Anvisa.



Upload de planilha com 
informações cadastrais

  Parceiros cadastram os 
itens no Sistema

Upload de Imagens

Produto retorna ao parceiro 
para correções

Site

Marketplace

PROCESSO - CADASTRO E APROVAÇÃO DE ITENS 
SELLERCENTER

       Fila de Verificação CQ

Aprovado?

Sim

Não

A correção foi 
realizada?

Sim



ATENÇÃO! INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Antes de finalizar o upload de seus produtos no Sellercenter, certifique-se 
de que  todos possuem os registros necessários para comercialização, 
sejam eles: 

- Autorização de uso de marca registrada, no caso de estampas de 
personagens e logos com propriedade intelectual, etc;

- Registro do produto na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), quando necessário;

- Liberação de comercialização por parte do INMETRO (Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), quando aplicável.

MARKETPLACE
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Dúvidas

Em caso de dificuldade ou dúvidas entrar em contato com Help Desk 
https://supmarketplace.gfgcorp.com.br/open.php 

MARKETPLACE

https://supmarketplace.gfgcorp.com.br/open.php
https://supmarketplace.gfgcorp.com.br/open.php



