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1. Acessando o gerenciador de produtos 

 
No painel inicial de gerenciamento do site, navegue na barra esquerda até o 

menu “Produtos”. 

Para acessar a lista completa de produtos, clique em “Todos os produtos”, 

dentro do menu “Produtos”: 

 

 
 

 

 

 

 



Essa opção exibirá a lista de produtos já adicionados no formato a seguir: 

 

 

 
(Note que os produtos salvos como rascunhos também aparecerão nessa lista.) 

 

  



2. Filtros e ações em massa 
 

A partir da lista, é possível pesquisar um produto específico digitando seu 

nome ao lado de “Pesquisar produto” (em azul) e selecionando essa opção. 

Para realizar ações em massa, como por exemplo excluir vários produtos 

simultaneamente: selecione os produtos desejados e clique em “Ações em 
massa”. Selecione a ação em massa desejada e depois clique em “Aplicar” 

(em verde).  

Além disso, pode-se filtrar produtos por: categoria, tipo de produto e status 

do estoque, utilizando os seletores de filtro e clicando em “Filtrar” (em 

vermelho).  

Para favoritar um produto selecione a estrela correspondente ao mesmo. 

 

 

  



3. Adicionando e gerenciando produtos 
 

A adição de novos produtos pode ser feita de duas formas:  

A partir desta lista, através do botão “Adicionar novo”, e também a partir do 

menu lateral, conforme ilustrado a seguir: 

 

     

 

 

       ou  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Passando o mouse em cima/sobre um produto, temos acesso a diversas 

opções de gerenciamento: 

Editar: abre a página de edição do produto selecionado (similar a página de 

adição de produto). 

Edição rápida: Expande a área do produto selecionado exibindo opções de 

edição básicas (para salvar as edições clique em “Atualizar”). 

Lixeira: Exclui o  produto selecionado. 

Visualizar/Ver: Abre a página do produto selecionado diretamente no site. 

Duplicar: duplica o produto selecionado para que se possa adicionar produtos 

similares com maior agilidade. 

Clear Cache*: limpa o cache da página do produto para que possa ser exibida 

corretamente quando é feita alguma alteração. 

 

 

 

 

 

 

Cache* A função do cahe em um website é de armazenar dados acessados frequentemente, 

otimizando o desempenho do website para clientes/visitantes.  



4. Editando dados de um produto 
 

Ao clicar em adicionar ou em editar um determinado produto, temos acesso 

a tela de edição de dados do mesmo. 

Através desta é possível gerenciar todas as informações do produto, como: 

preço, descrição, imagens, etc. 

Na imagem a seguir temos um mapeamento completo de todos os campos 

presentes na tela de gerenciamento de produtos, e sua tabela descritiva: 

 



DESTAQUE TÍTULO DESCRIÇÃO 
1 Adicionar nome do produto Atribui um nome ao produto. 
2 Restante do nome do produto Atribui texto adicional ao nome do produto 
3 Categoria do produto Atribui categoria(s) ao produto através de caixas de seleção. 
4 Adicionar nova categoria Adiciona nova categoria à lista de categorias selecionáveis. 
5 Tags do produto Atribui tags(marcações) ao produto. 
6 Imagem do produto Adiciona imagem ao produto. 
7 Galeria de imagem do produto Adiciona uma galeria de imagens ao produto. 
8 Geral Permite a alteração do preço do produto. 
9 Inventário Gerencia o estoque do produto. 
10 Entrega Preço, dimensões e classe de entrega do produto. 

11 Produtos relacionados Seleciona produtos pré-existentes que forem relacionados 
ao produto a ser adicionado. 

12 Atributos Adiciona atributos ao produto, como por exemplo o tamanho 
de uma roupa ou calçado a ser vendido 

13 Avançado Permite a adição da nota da compra, configuração da ordem 
no menu e ativa/desativa as avaliações. 

14 Área de alteração de dados do 
produto 

Aqui é feita a alteração dos dados dos itens de 8 a 13, 
conforme esses forem selecionados. 

15 Breve descrição sobre o produto Adiciona uma descrição ao produto. 

16 Salvar como rascunho 
Salva as adições de dados de um produto como rascunho 
para posteriores alterações (sem realizar a publicação 
definitiva). 

17 Visualizar Visualiza a exibição do produto quando publicado (sem 
realizar a publicação definitiva). 

18 Publicar Publica ou atualiza o produto no site. 
 

 

Após preencher os campos necessários, basta clicar em 
Publicar/Atualizar para salvar as informações preenchidas. 

  



5. Tipos de produto 
 

Ao criar um novo produto, devemos escolher qual o seu “tipo”. Podemos 

escolher entre as seguintes opções: 

Produto simples: Compreende a maior parte dos produtos de uma loja. Um 

produto simples costuma não ter variações como cor, tamanho ou algo parecido. 

Exemplos de produtos simples: livro, caderno, disco de música. 

 

Variável: Produtos variáveis de acordo com os atributos.  

Exemplo de um produto variável: um moletom disponível em diversos tamanhos, 

cores e até mesmo preços diferentes. 

 

Também é possível adicionar um grupo de produtos ou um produto 
afiliado (que não serão explorados neste manual). 

Para adicionar um produto simples ou variável: 

 Selecione Produto simples para adicionar um produto simples. 

 Selecione Produto variável para adicionar um produto variável. 

 

 
  



6. Adicionando atributos individuais de um produto variável 
 

Para começar, vá para a seção Atributos. Depois clique no botão 

Adicionar, ao lado de “Atributo de produto personalizado”, para criar as 

variações do produto: 

 

Uma nova opção de variações será criada. Nela devemos preencher as 

variações que serão atribuídas ao produto, da seguinte forma: 

 

Nome: Nome que será usado para explicar a variação. Exemplo: “Selecione a 

quantidade:” 

Valor(es): Digite aqui as variações que serão aplicadas ao produto, separadas 

pelo símbolo “|”. Exemplo: “50 Cápsulas | 100 Cápsulas” (sem aspas). 

Após preencher os campos, selecione a opção “Usado para variações”, e 

clique em Salvar atributos.  

 



7. Adicionando e configurando variações de um produto 
 

Para criar variações com base nos atributos configurados anteriormente, 

vá até a aba de Variações, e no menu suspenso selecione “Criar variações 
de todos os atributos” e clique no botão “Ir”.  

Isso criará todas as variações possíveis para os atributos adicionados 

anteriormente. 

  
 

As novas variações aparecerão conforme ilustrado a seguir: 

 

  
Neste exemplo, vemos todas as variações possíveis (de acordo com os 

atributos predefinidos).   



Em seguida, precisamos adicionar mais informações a cada uma das 

variações criadas. Para isso, passe o cursor em torno de uma variação para 

exibir alguns ícones. Clique no ícone de seta para expandir a tela. Aqui você 

pode adicionar todas as informações necessárias para o produto, como preço, 

REF, informações de frete, detalhes fiscais, etc. 

 

 

 

As configurações são exatamente como você edita um produto simples. 

Você pode repetir o processo para todas as variações possíveis. 

Não se esqueça de clicar no botão “Salvar alterações” depois que todas 

as informações forem adicionadas. 

 
Para adicionar mais tipos de variações num mesmo produto, basta repetir os 

processos descritos acima (atributos e variações). 

 



8. Criando e gerenciando categorias de produto 

 

Para acessar as categorias de produto, clique em “Categorias”, dentro do 

menu Produtos: 

 
 

Essa ação dará acesso à página de categorias. Aqui é possível: adicionar 
novas categorias através do painel esquerdo (19); visualizar as categorias 
existentes (20); pesquisar determinada categoria (21): 

 

 



De forma similar aos produtos, passando o mouse em cima/sobre uma 

categoria, temos acesso às seguintes opções de gerenciamento: 

Editar: Abre a página de edição da categoria selecionada. 

Edição rápida: Expande a área da categoria selecionada exibindo opções de 

edição básicas (para salvar as edições clique em “Atualizar”). 

Excluir: Exclui a categoria selecionada (definindo os produtos pertencentes à 

categoria como “Sem categoria”). 

Ver: Abre a página da categoria selecionada no site 

Definir como padrão: Define a categoria selecionada para novos produtos 

automaticamente. 

 

9. Definindo atributos globais para variações de produtos 
 

Atributos globais são variações disponíveis para todos os produtos 

comercializados na sua loja. Eles são úteis para variações padrões, usadas em 

diversos produtos diferentes, e podem tanto substituir quanto serem usadas em 

conjunto com os atributos adicionados através da “Etapa 6”. 

Para acessar, clique em “Atributos”, dentro do menu Produtos: 

 
 



Na tela seguinte, temos as seguintes opções: 

Nome: O nome do atributo a ser exibido no site; 

Slug: Identificador do atributo na URL (campo opcional); 

Habilitar arquivos: Se marcado, faz com que as variações do produto possam 

também ser acessadas por uma URL única. Exemplo: sualoja.com.br/cor/azul/); 

Ordem de classificação padrão: Permite definir a ordem de exibição do 

atributo no site. 

Após preencher os campos, clique em Adicionar atributo. 

 

 
 

 



Considerações sobre atributos globais** 

 Após criá-los, você deverá atribuí-los manualmente aos produtos que 

farão uso destes, repetindo os passos das “Etapas 6 e 7”. 

 Sua função é apenas automatizar a criação de atributos para 
variações, e não criar produtos variáveis de forma automática. 

 

10. Adicionando e gerenciando tags 

 
Também conhecidas como etiquetas ou metadados, servem para destacar e 

filtrar produtos através destes marcadores.  

Podem agrupar conteúdos diferentes ou semelhantes para que seus produtos 

possam ser encontrados mais facilmente por buscadores como o Google. 

Também ajudam na otimização do site devido à troca de links que será 

navegado pelo usuário. Trabalham junto com Posts e Categorias. 

Um produto pode apresentar uma ou mais tags e elas não possuem hierarquia. 

Para acessar, clique em “Tags”, dentro do menu Produtos: 

 
 



Criando novas Tags 

 

 

Para adicionar uma tag, basta preencher as opções presentes dentro do 

quadro em vermelho na imagem: 

Nome: Título da tag que vai aparece em seu site. 

Slug: é uma versão amigável do URL (opcional). 

Descrição: breve descrição da tag (opcional). 

 

Depois de preencher os campos, clique em Adicionar nova tag para criá-

la. Ela irá aparecer dentro do quadro azul da imagem. 

  



Incluindo Tags em um produto 

Vá até a opção de edição de um produto e procure pelo campo Etiquetas de 

Produto: 

 

 

Nesse local, informe as tags que quer incluir ao seu produto e clique 

em adicionar. Feito isso, clique em Atualizar para que as tags fiquem salvas no 

produto. 

  



11. Contatos 
 

suporte@bestapp.com.br 

+ 55 41 4063-8800 

 

 

 

Desenvolver ideias e soluções complexas 

de forma simples e efetiva! 

 

 
 


