
Manual de 
Responsabilidades 
das Lojas Parceiras

Este é um guia simples e rápido sobre as 
responsabilidades e obrigações das lojas parceiras na 
Facily.



Olá! É muito bom ter 
você com a gente!

Você faz parte da nossa comunidade de milhares de lojas 
parceiras e, por ter se cadastrado em nossa plataforma, tem 
vários benefícios e responsabilidades! Confira neste guia 
fácil o que você deve fazer e qual é o papel que você tem a 
cumprir como loja parceira.

Aqui você vai encontrar informações importantes para operar 
a sua loja seguindo as boas práticas que acreditamos serem 
essenciais para o sucesso da nossa parceria. 

Desejamos muito sucesso em sua jornada conosco!
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Você deve sempre certificar-se de que seus dados 
estão atualizados para que nunca perca informações 
importantes sobre sua conta.

É de responsabilidade da loja parceira informar e manter 
atualizados os seguintes dados:

● Dados do responsável: os contatos do responsável (E-mail 
e número de WhatsApp) informados no momento do 
cadastro são os principais canais de comunicação da Facily 
com a loja.

● Dados bancários: o erro no cadastro da conta bancária 
pode causar falha no pagamento do repasse da sua loja.

● Dados da loja: comunique em caso de mudança de 
endereço, razão social, entre outros.

💬 Para solicitar a atualização dos dados de cadastro, entre em 
contato na central de ajuda e informe os documentos 
necessários.

Atualização
dos dados
cadastrais

Cadastro

https://www.google.com/url?q=https://ajuda-loja.faci.ly/hc/pt-br/requests/new?ticket_form_id%3D4415529274523&sa=D&source=docs&ust=1646774688980020&usg=AOvVaw044wEGpuzFjV7RGRAe3fDA
https://www.google.com/url?q=https://ajuda-loja.faci.ly/hc/pt-br/requests/new?ticket_form_id%3D4415529274523&sa=D&source=docs&ust=1646774688980020&usg=AOvVaw044wEGpuzFjV7RGRAe3fDA


Saiba o que você deve fazer com relação ao cadastro 
de produtos na plataforma.

Você, como loja parceira, tem a obrigação de:

● Preencher os campos indicados para cadastro de produtos, 
descrevendo todas as características e especificações 
dos itens à venda;

● Cumprir as ofertas conforme anunciadas, em relação aos 
preços e especificações dos produtos;

● Preencher o volume de estoque real conforme a 
disponibilidade dos itens;

● Prever o estoque o suficiente de produtos para cumprir 
com os anúncios incluídos por você na plataforma Facily;

● Fazer a gestão e acompanhamento do volume de estoque, 
conforme a movimentação das vendas, garantindo a 
disponibilidade de itens de acordo com
a demanda de compradores.

Cadastro
de produtos

Catálogo



Se você tiver dúvida se um produto ou serviço tem 
comercialização não permitida através da Facily, entre 
em contato e solicite ajuda antes de cadastrar o item.

Confira alguns produtos e serviços com comercialização proibida:

● Conteúdo adulto;
● Serviços financeiros;
● Produtos falsificados, réplicas ou violações projetadas;
● Produtos usados;
● Produtos promovidos por marketing indevido;
● Produtos ou serviços sem fins lucrativos;
● Produtos ilícitos;
● Mercado de valores mobiliários e ao comércio;
● Processamento de pagamento de terceiros;
● Tecnologia, serviços e produtos digitais;
● Outros.

⚠ Produtos em desacordo com os termos serão desativados.

Produtos e 
serviços 
proibidos

Catálogo



O prazo para entrega do pedido à Facily é de 10 
dias após a venda. Se o tempo limite de entrega for 
excedido, o pedido é automaticamente cancelado.

Os pedidos que não forem entregues à Facily dentro do prazo 
de 10 dias serão automaticamente cancelados. Dessa forma, o 
valor da compra será estornado ao cliente e a loja não receberá 
pela venda.

💡 Quanto mais rápido seus pedidos forem entregues, maiores 
serão as chances de as pessoas verem seus anúncios no 
aplicativo.

Prazo de 
entrega dos 
pedidos

Pedidos



Atualizar o status dos pedidos no portal é uma das 
etapas mais importantes da venda! Por isso, você 
deve fazer o acompanhamento diário e manter as 
informações do pedido sempre atualizadas no 
nosso sistema.

É de responsabilidade da loja parceira manter o status atualizado, 
pois é através dessa informação que nós, da Facily, saberemos 
quando o pedido estiver pronto para ser entregue. Ainda, a 
atualização do status do pedido é a única forma que o cliente tem 
para acompanhar o andamento da compra, até o momento de se 
deslocar para o ponto de retirada. 

Entenda os impactos da falta de atualização dos pedidos

Quando a loja parceira não mantém o pedido atualizado, o cliente 
não consegue acompanhar a evolução de status e poderá solicitar 
o cancelamento da compra.

Além disso, a reputação da sua loja é afetada diminuindo a 
exposição dos produtos no aplicativo.

Atualização
de status dos 
pedidos

Pedidos



Saiba como fazer a atualização de status

Todo o controle de vendas da sua loja acontece no portal 
Merchants. Acessando a área de Pedidos, você terá a visão geral 
por status e a visão detalhada.

🎥 Assista ao vídeo

💡Confira o passo a passo

Atualização
de status dos 
pedidos

Pedidos

Atualizar o status dos pedidos no portal é uma das 
etapas mais importantes da venda! Por isso, você 
deve fazer o acompanhamento diário e manter as 
informações do pedido sempre atualizadas no 
nosso sistema.

https://www.youtube.com/watch?v=BrNYMbO-PdE&t=180s
https://ajuda-loja.faci.ly/hc/pt-br/articles/4410947373851-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-de-status-dos-pedidos


Cancelamento 
de pedidos

Pedidos

O pedido pode ser cancelado pela loja, pelo cliente ou 
pela Facily. É importante que você saiba que os 
pedidos com status “cancelado” serão recusados no 
ato do recebimento. Verifique o status dos pedidos 
antes de levar o produto aos pontos de entrega.

Motivos de cancelamento do pedido pela loja:

● Sem estoque;
● Fora de linha;
● Anúncio incorreto (Preço/Estoque);
● Outros.

 ⚠É importante evitar ao máximo o cancelamento de pedidos, 
pois pode afetar a reputação de sua loja no aplicativo.

Motivos de cancelamento do pedido pelo cliente:

● Falta de atualização no status do pedido/ demora no 
recebimento do pedido;

● Arrependimento ou desistência da compra;
● Erro na compra.



Cancelamento 
de pedidos

Pedidos

O pedido pode ser cancelado pela loja, pelo cliente ou 
pela Facily. É importante que você saiba que os 
pedidos com status “cancelado” serão recusados no 
ato do recebimento. Verifique o status dos pedidos 
antes de levar o produto aos pontos de entrega.

Motivo  de cancelamento do pedido pela Facily:

● Expirado o prazo de 10 dias para entrega do pedido aos 
cuidados da Facily;

● Irregularidades detectadas no cadastro da loja;
● Irregularidades detectadas em pedidos anteriormente 

entregues à Facily ou cliente final;
● Atividade suspeita na sua conta.



Modalidades
de entrega
dos pedidos

Entrega

As lojas parceiras contam com dezenas de endereços 
para realizar a entrega dos pedidos, de acordo o 
volume e a categoria dos produtos vendidos.

Modalidade: Centros de Distribuição 

Os Centros de Distribuição Facily estão localizados em pontos 
estratégicos dos centros urbanos e estão preparados para 
receber grandes demandas de mercadorias. Há, ainda, Centros 
de Distribuição específicos para entrega de produtos 
“congelados e refrigerados” e para a categoria de “frutas, 
legumes e verduras”, devido aos cuidados especiais exigidos no 
transporte e armazenamento desses itens.

📍 Confira aqui os endereços de entrega nos Centros de 
Distribuição.

Modalidade: Entrega Ali (Exclusivo para São Paulo)

A Entrega Ali é uma alternativa mais rápida e de curta distância 
para entregar volumes menores de pedidos nos Pontos de 
Retirada (PDR). Assim, sua loja não precisa mais se deslocar até 
um de nossos Centros de Distribuição. É só enviar os pedidos 
logo ali, nos Pontos de Retirada mais próximos da sua localidade.

📍 Confira aqui todos os critérios para entregar nesta 
modalidade.

https://ajuda-loja.faci.ly/hc/pt-br/articles/4422655478043-Endere%C3%A7os-para-Entregas-de-Pedidos-Facily
https://ajuda-loja.faci.ly/hc/pt-br/articles/4414895114523-Entrega-Ali-Facily


Modalidades
de entrega
dos pedidos

Entrega

Entrega Ali: 

A Entrega Ali é uma alternativa mais rápida e de curta 
distância para entregar volumes menores de pedidos. Assim, a 
loja não precisa se deslocar até um de nossos Centros de 
Distribuição. É só enviar os pedidos logo ali, nos Pontos de 
Retirada mais próximos da sua localidade. Para utilizar a 
Entrega Ali, basta atender a quatro critérios: tipo de produto 
elegível, padrão de embalagem e etiqueta, volume de pedidos 
e agendamento da entrega.

📍 Confira aqui os endereços de Entrega Ali.

As lojas parceiras contam com dezenas de endereços 
para realizar a entrega dos pedidos, de acordo o 
volume e a categoria dos produtos vendidos.

https://ajuda-loja.faci.ly/hc/pt-br/articles/4414895114523-Entrega-de-Pedidos-no-Ponto-de-Retirada-Exclusivo-para-S%C3%A3o-Paulo-


Limites de 
dimensão
e de peso

Entrega

Para garantir eficiência e rapidez na entrega dos 
pedidos, respeite as especificações máximas de 
peso e medida para entrega dos produtos.

Especificações Máximo

Comprimento (C) 60 cm

Largura (L) 30 cm

Altura (A) 40 cm

Peso 12 Kg

⚠Pedidos em desacordo com nosso padrão de qualidade 
podem ter o recebimento recusado.



Controle
de pedidos 
entregues

Entrega

É um documento obrigatório no momento da entrega, 
pois contém todas as informações para identificação 
dos pedidos entregues à Facily. 

Após a assinatura pelo recebedor da Facily, o Controle de 
Pedidos Entregues torna-se o comprovante da entrega e poderá 
ser utilizado como documentação em caso de divergências no 
pagamento do repasse.

💡Confira o passo a passo para preencher o controle de 
pedidos entregues.

https://ajuda-loja.faci.ly/hc/pt-br/articles/4611558504091-Como-Preencher-o-Controle-de-Pedidos-Entregues


Padrão de 
embalagem e 
etiqueta

Entrega

O Manual de Embalagem para lojas parceiras traz 
recomendações para embalar e lacrar seus pedidos 
de acordo com as melhores práticas de logística. 

Seguindo os padrões de qualidade contidos no nosso manual, 
vamos garantir que os produtos cheguem em perfeitas 
condições e proporcionar uma ótima experiência para nossos 
clientes. Conheça o passo a passo, respeite as orientações e 
evite ter seus pedidos recusados no ato da entrega!

📙 Manual de Embalagem

Etiqueta

A etiqueta é a identificação do pedido e contém todas as 
informações necessárias para que o produto chegue com 
sucesso ao destino e evitar extravios.

💡Para saber como imprimir e fixar a etiqueta, acesse aqui.

💡A etiqueta do Estado de São Paulo é diferente, clique aqui 
para saber mais. 

https://bit.ly/ManualdeEmbalagens
https://ajuda-loja.faci.ly/hc/pt-br/articles/4410964976795-Como-imprimir-a-etiqueta-do-produto-
https://ajuda-loja.faci.ly/hc/pt-br/articles/4795255018523-Impress%C3%A3o-de-Etiquetas-Somente-S%C3%A3o-Paulo-


Nota fiscal e 
declaração de 
conteúdo

Embalagem

Para lojas cadastradas como Pessoa Jurídica, 
orientamos que todos os pedidos sejam enviados com 
a Nota Fiscal exposta no pacote. Já a Declaração de 
Conteúdo não é obrigatória mediante a emissão da 
Nota Fiscal. 

Recomendamos colocar o documento dentro de um envelope 
plástico transparente (também conhecido como “saco canguru”) 
e prendê-lo ao pacote com fita adesiva. Esse cuidado é ainda 
mais importante no caso de produtos refrigerados e 
congelados, para evitar que o conteúdo do papel se apague 
devido ao contato com a água.

⚠Não esqueça de enviar os seus pedidos com as respectivas 
Notas Fiscais.

⚠Caso seu cadastro seja de Pessoa Física (efetuando uma 
venda eventual) envie o seu pedido com a Declaração de 
Conteúdo.

Para saber mais:

💡 Como acessar informações para emissão de Nota Fiscal
💡 Como gerar a declaração de conteúdo

https://ajuda-loja.faci.ly/hc/pt-br/articles/4410947175579-Dados-para-emiss%C3%A3o-de-Nota-Fiscal
https://ajuda-loja.faci.ly/hc/pt-br/articles/4410947033499-Impress%C3%A3o-de-Etiquetas-e-Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Conte%C3%BAdo-em-lote

