
                                                                                                                                           

Shopping O Globo e Extra 
Manual para a implementação do Box 

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2012 

 

1- Especificações técnicas 

 
1.1- Regra para o upload do XML 
 
- Veiculação  semanal, mensal e 14 dias. 
 
- Entrando toda segunda e saindo toda segunda 
 
- Todas as alterações serão feitas entre 10 e 11h de toda segunda-feira. 
 
- Para o envio de novos .xml's, sejam novas campanhas ou alguma troca de .xml o prazo é de  
72h horas úteis , e a gestão dessas alterações é de responsabilidade do cliente. 
 
- A responsabilidade das informações comunicadas nos xml’s são de responsabilidade exclusiva 
do anunciante. 
 
- Precisamos receber uma url com o xml das ofertas obedecendo o template abaixo. 
 

1.2- O formato do xml deve seguir a estrutura abaixo: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE vitrine [ 
<!ELEMENT vitrine (canal , urlbusca , oferta+)> 
<!ELEMENT oferta (nome* , loja , preco* , urlimagem* , urldestino*)> 
<!ELEMENT canal (#PCDATA)> 
<!ELEMENT urlbusca (#PCDATA)> 
<!ELEMENT nome (#PCDATA)> 
<!ELEMENT loja (#PCDATA)> 
<!ELEMENT preco (#PCDATA)> 
<!ELEMENT urlimagem (#PCDATA)> 
<!ELEMENT urldestino (#PCDATA)> 
<!ELEMENT id (#PCDATA)> 
<!ATTLIST oferta id CDATA "0"> 
]> 
<vitrine> 
<canal>Este campo não precisa ser preenchido</canal> 
<urlbusca>Este campo não precisa ser preenchido</urlbusca> 
<oferta id="Aqui entra o identificador da oferta"> 
<nome>Aqui entra o nome do produto</nome> 
<preco>Aqui entra o preço do produto</preco> 
<urlimagem>Aqui entra a url da imagem de venda do produto</ 
urlimagem> 
<urldestino>Aqui entra a url do site do parceiro</urldestino> 
</oferta> 
</vitrine> 
Xml exemplo : http://templates.buscape.com/dynatemplate/oglobo_xml.html? 



                                                                                                                                           

type=oglobo_xml_informatica 
 
Para validar seu xml acesse : http://anuncie.admin.globoi.com/manual/provider.html 

 
1.3- Formato dos parâmetros do XML 

 
<nome> 
Posição que ocupa na Vitrine: 3 
Tipo do Campo: Texto com até 25 caracteres 
Ex: Aspirador Black & Decker 
<preco> 
Posição que ocupa na Vitrine: 4 
Tipo do Campo: o preço máximo é R$999.999,99. Para este campo, devem ser utilizados somente o 
preço,  o valor com parcelas ou a palavra consulte. 
Ex: à vista R$58,00 ou 10 x R$23,90 
<urlimagem> 
Posição que ocupa na Vitrine: 1 
Tipo do Campo: Texto Url 
Esta url é o src da imagem do produto e precisa ter tamanho fixo em 
120X120. Peso máximo: 10kb. 
Ex: http://www.nomedoparceirocom.br/images/120x120.jpg 
<urldestino> 
Tipo do Campo: Texto Url 
Esta url será usada para direcionar o usuário após o click sobre o 
produto. 
 
Ex: http://www.nomedoparceirocom.br/produto/id=68666454545 
 
 
 

1.4- Url de comparação e Imagem de Patrocinador 

 
Url de Comparação de Produtos 
Url que será usada para direcionar o usuário para a aplicação de 
comparação de preços do parceiro. 
 
Imagem do Patrocinador 
Imagem no formato png, gif ou jpeg com tamanho fixo em 50X25. 
 

 

 

 

2-  O vencimento da fatura  

 
2.1- Será 15 dias fora o mês. Exemplo: Se a data de publicação for no dia 1/04/2012, o vencimento será 

no dia 15/05/2012. 
 
 
 
 
 
 

3- Considerações Finais 

 
3.1-     As abas dos Boxs estão divididas da seguinte forma: 
  

http://www.nomedoparceirocom.br/produto/id=68666454545


                                                                                                                                           

Quantidade de Abas disponíveis  
Produto Home Capa das editorias Matérias 

Globo 3 3 5 

Extra 5 5 3 

 

 
3.2-  Todas as informações devem ser seguidas corretamente  para o sucesso da operação com os Boxs 
da Infoglobo. 
 
3.3 – Para maiores informações podem procurar os executivos que os atende ou podem ligar para a nossa 
equipe de Operações: (21) 2534-9740 


