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1.a Procedimentos 

 
O ambiente Itaú Shopline deve ser configurado em nosso servidor. Para configurá-lo, acesse o painel de 
controle do Comércio Eletrônico (http://comercio.locaweb.com.br/painel). 
 
Para efetuar uma transação online será enviado via POST os dados da transação ao componente 
https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp . 
 

 Exemplo do POST para transação: 

- ASP: formItau.html 
- PHP: formItau.html 
 
* Arquivos disponibilizados juntamente com o Kit de Integração. 
 
 
1.b Detalhes 

 

PARÂMETRO FORMATO TAMANHO DESCRIÇÃO 
identificacao Num 30 Código do seviço de Comércio Eletrônico 

junto à Locaweb. 

modulo Alfa 15 Nome do módulo de pagamento utilizado. 
ITAUSHOPLINE 

ambiente Alfa 10 Define o tipo de ambiente (teste ou 
producao). 

operacao Alfa 15 Define o tipo de operação no gateway. 

pedido Num 8 Número do pedido. 

valor 999999999999 10 Valor da compra. 

vencimento DD/MM/AAAA 10 Data de vencimento do boleto (não é 
obrigatório). 

nome Alfa 30 Nome do sacado. 

obs Alfa 40 Texto a ser exibido no corpo do boleto. 

cpfcgc Num 14 CNPJ ou CPF do sacado. 

endereco Alfa 40 Endereço do sacado. 

bairro Alfa 15 Bairro do sacado. 

cep 99999999 8 CEP do sacado. 

cidade Alfa 15 Cidade do sacado. 

estado Alfa 2 Estado do sacado. 

vencimento DD/MM/AAAA 10 Data de vencimento do boleto (não é 
obrigatório). 

OBSAdicional1 Alfa 60 Texto a ser exibido no corpo do boleto 
quando o valor do “obs” for “3”. 

OBSAdicional2 Alfa 60 Texto a ser exibido no corpo do boleto 
quando o valor do “obs” for “3”. 

OBSAdicional3 Alfa 60 Texto a ser exibido no corpo do boleto 
quando o valor do “obs” for “3”. 

 
* Devido ao limite de caracteres do parâmetro “obs” ser de 40 posições, caso necessite de uma instrução 
maior poste o valor “1” para utilizar a Mensagem Adicional 1 ou  “2” para utilizar a Mensagem Adicional 2 
que podem ser previamente definidas em seu ambiente de administração Itaú Shopline ou “3” para 
apresentar as 3 linhas de Mensagem Adicional enviadas nos campos ObsAdicional1, ObsAdicional2 e 
ObsAdicional3. 
 
 
O campo “operacao” pode possuir os seguintes parâmetros: 
 

Valor Significado 
Pagamento Este valor permite acesso a todos os meios de pagamentos disponíveis 

pelo Itaú Shopline. 

Emissao Este valor permite geração de boleto em ambiente de produção fora da 
estrutura Shopline. 

Reemissao Este valor permite fazer a reemissão de boleto. 

Retorno Este valor permite consultar o retorno do Itaú. 

 

http://comercio.locaweb.com.br/painel
https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp
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1.c Retorno da chamada para a loja  

 

PARÂMETRO FORMATO TAMANHO DESCRIÇÃO 
DC Alfa - String de retorno criptografada 

 
No retorno do Itaú é postado apenas o parâmetro “DC” com os dados de retorno em uma string 
criptografada, sendo necessária a segunda postagem ao componente para sua descriptografia. 
 
 
Para efetuar a segunda postagem será enviado via POST o “DC” da transação ao componente 
https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp . 
 
Os parâmetros que deverão ser passados na segunda postagem são: 
 

PARÂMETRO FORMATO TAMANHO DESCRIÇÃO 
identificacao Num 30 Código do seviço de Comércio Eletrônico 

junto à Locaweb. 

ambiente Alfa 10 Define o tipo de ambiente (teste ou 
producao). 

modulo Alfa 15 Nome do módulo de pagamento utilizado. 
ITAUSHOPLINE 

operacao Alfa - Define a ação que será executada. Utilizar 
“Retorno” para processar o retorno da 
transação. 

DC Alfa - String de retorno criptografada. 

URLRETORNO Alfa 60 URL de retorno da postagem. 

 
 
Depois de efetuada a descriptografia do “DC” no componente, serão postados ao endereço definido no 
“URLRETORNO” os parâmetros: 
 

PARÂMETRO FORMATO TAMANHO DESCRIÇÃO 
codEmp Alfa 26 Código de empresa do estabelecimento. 

pedido Num 8 Número do pedido. 

tipPag Num 2 Tipo de pagamento escolhido na transação. 

 
O campo “tipPag” pode possuir os seguintes parâmetros: 
 

Valor Significado 
00 Pagamento ainda não escolhido. 

01 Pagamento à vista (TEF e CDC) 

02 Boleto 

03 Cartão Itaucard 

 
 

 Exemplo de páginas de recibo: 

- ASP: reciboItau.asp 
- PHP: reciboItau.php 
 

* Arquivos disponibilizados juntamente com o Kit de Integração. 
 
 

https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp
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2.a Consulta à Situação de Pagamento 

 
É possível efetuar uma consulta ao status do pagamento das transações efetuadas. 
 
Para efetuar esse consulta online será enviado via POST os dados da transação ao endereço: 
https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp . 
 

 Exemplo do POST para consulta: 

- ASP: consultaItau.html 
- PHP: consultaItau.html 
 

 Exemplo da captura do XML da consulta: 

- ASP: consultaItauXML.asp 
- PHP: consultaItauXML.php 
 
* Arquivos disponibilizados juntamente com o Kit de Integração. 
 

Os parâmetros que deverão ser passados são: 
 

PARÂMETRO FORMATO TAMANHO DESCRIÇÃO 
identificacao Num 30 Código do seviço de Comércio Eletrônico 

junto à Locaweb. 

ambiente Alfa 10 Define o tipo de ambiente (teste ou 
producao). 

modulo Alfa 15 Nome do módulo de pagamento utilizado. 
ITAUSHOPLINE 

operacao Alfa 15 Define a ação que será executada. Utilizar 
“Consulta” para processar o retorno da 
transação. 

pedido Num 8 Número do pedido. 

formato Num 1 Formato do retorno da consulta. Utilize: 0 – 
HTML e 1 – XML. 

 
Os parâmetros de retorno da consulta são: 
 

PARÂMETRO FORMATO TAMANHO DESCRIÇÃO 
codEmp Alfa 26 Código de empresa do estabelecimento. 

pedido Num 8 Número do pedido. 

valor 9999999999,99 10 Valor da compra. 

tipPag Num 2 Tipo de pagamento escolhido na transação. 

sitPag Num 2 Situação de pagamento. 

dtPag DDMMAAAA 8 Data de pagamento. 

codAut Alfa 6 Código de autorização. Somente quando for 
cartão Itaucard. 

numId Alfa 40 NSU da transação. Somente quando for 
cartão Itaucard. 

compVend Alfa 9 Número do comprovante de venda. 

tipCart Num 1 Tipo de cartão Itaucard utilizado para 
pagamento. 

 
 
O campo “sitPag” pode possuir os seguintes parâmetros: 
 

Valor Significado 
00 Pagamento efetuado 

01 Situação de pagamento não finalizada (tente novamente) 

02 Erro no processamento da consulta (tente novamente) 

03 Pagamento não localizado (consulta fora de prazo ou pedido não 
registrado no banco) 

04 Boleto emitido com sucesso 

05 Pagamento efetuado, aguardando compensação. 

06 Pagamento não compensado 

 
O campo “tipCart” pode possuir os seguintes parâmetros: 
 

Valor Significado 
M Cartões REDECARD (bandeira Mastercard ou Diners) 

V Cartões VISANET (bandeira Visa) 

 

https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp

