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Mapeamento da API 

 
Todo retorno da API exibe um parâmetro de resposta e uma mensagem de erro quando 

houver algo diferente de uma requisição realizada com sucesso. 

Parâmetros de Retorno:  

Parâmetro Descrição Tipo 

CodigoResposta Identificação numérica da resposta int 

MensagemErro Mensagem retornada pela API, quando há uma resposta 
diferente de OK 

string 

 

Detalhe do CodigoResposta: 

Valor Descrição 

100 A requisição foi realizado sem erros 

101 Houve um erro interno no servidor 

102 Parâmetros obrigatórios não foram passados na requisição 

103 Consumidor não foi encontrado no cliente autenticado pela API 

104 Usuário e senha são inválidos para gerar o token de autenticação para os demais 
endpoints. 

105 Prêmio vinculado a ação de pontuação não foi encontrado no cliente autenticado 
pela API 

106 Consumidor não possui pontos suficientes para trocar pelo prêmio escolhido. 

108 A pontuação já foi realizada para um consumidor com o mesmo verificador 
vinculado a pontuação 

109 O Cartão já está vinculado a outro consumidor. 

110 O Consumidor já está vinculado ao programa de fidelidade 

111 O e-mail informado já está vinculado a outro consumidor 

112 O estorno de pontos já foi realizado para a pontuação vinculado a um verificador 

113 O estorno de pontos é maior que o saldo do consumidor 

114 A operação de estorno não pode ser realizada sem o verificador da pontuação 

 
Na maior parte dos endpoints os parâmetros de requisição contém os atributos “cpf”, 

“token_externo”,”cartao” e ”telefone” é obrigatório informar somente 1 desses atributos, pois 

ele será o identificador do seu consumidor no programa de fidelidade 

 

 

 

 

 

 

 



Endpoints 
 

https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/CadastrarConsumido

r 
 

Utilizado para cadastrar novos consumidores ao programa de fidelidade. 

Clique aqui para baixar um exemplo de requisição via POSTMAN 

Método: POST 

Header: 

Chave Header Valor 

AuthToken Token de integração que está na sua plataforma de controle em 
Integrações > API da Fidelimax > Quero Integrar. 

 

Parâmetros: 

Parâmetro Descrição Tipo 

token_externo ID Único do consumidor no seu sistema, pode ser populado 
com o UUID, ID de autenticação do Facebook, LinkedIn etc. 

String * 

nome Nome do Consumidor String 

cpf CPF do Consumidor, o CPF é usado como chave para 
realizar a atualização 

String * 

sexo Sexo do Consumidor, Masculino e Feminino string 

nascimento Data de nascimento do Consumidor, formato dd/mm/yyyy string 

email E-mail do consumidor string 

telefone Telefone do Consumidor, formato (11)99999-9999 string * 

cartao Cartão que pode ser vinculado ao consumidor string * 

saldo Saldo em pontos inicial que o consumidor pode iniciar int 

 

Exemplo de como utilizar via POSTMAN:  

Retornos: 

 

Parâmetro Descrição Tipo 

cartao_duplicado Cartão já está vinculado para outro consumidor bool 

CodigoResposta Identificação numérica da resposta int 

MensagemErro Mensagem retornada pela API, quando há uma resposta 
diferente de OK 

string 

 

Exemplo: 

https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/CadastrarConsumidor
https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/CadastrarConsumidor
https://api.fidelimax.com.br/Documentacao/Endpoints/CadastrarConsumidor.rar


 

  



https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/AtualizarConsumidor 
 

Utilizado para atualizar as informações de um consumidor cadastrado no programa de 

fidelidade 

Método: POST 

Header: 

Chave Header Valor 

AuthToken Token de integração que está na sua plataforma de controle em 
Integrações > API da Fidelimax > Quero Integrar. 

 

Parâmetros: 

Parâmetro Descrição Tipo 

nome Nome do Consumidor string 

cpf CPF do Consumidor, o CPF é usado como chave para 
realizar a atualização 

string * 

sexo Sexo do Consumidor, Masculino e Feminino string 

nascimento Data de nascimento do Consumidor, formato dd/mm/yyyy string 

email E-mail do consumidor string 

telefone Telefone do Consumidor, formato (11)99999-9999 string 

cartao Cartão que pode ser vinculado ao consumidor string * 

 

Retorno: 

Parâmetro Descrição Tipo 

cartao_duplicado Cartão já está vinculado para outro consumidor bool 

CodigoResposta Identificação numérica da resposta int 

MensagemErro Mensagem retornada pela API, quando há uma resposta 
diferente de OK 

string 

 

Exemplo: 

 

 

  

https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/AtualizarConsumidor


https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/ConsultaConsumidor 
 

Consulta as informações do consumidor referente a pontuação do programa de fidelidade, 

como seu saldo em pontos atual, os pontos que irão expirar até o fim do mês e uma lista de 

prêmios que ele pode resgatar com sua pontuação atual. 

Clique aqui para baixar um exemplo de requisição via POSTMAN 

 

Método: POST 

Header: 

Chave Header Valor 

AuthToken Token de integração que está na sua plataforma de controle em 
Integrações > API da Fidelimax > Quero Integrar. 

 

Parâmetros: 

Parâmetro Descrição Tipo 

cpf CPF do Consumidor string * 

token_externo ID Único do consumidor no seu sistema, pode ser populado 
com o UUID, ID de autenticação do Facebook, LinkedIn etc. 

string * 

cartao Cartão que pode ser vinculado ao consumidor string * 

telefone Telefone do Consumidor, formato (11)99999-9999 string * 

 

Retorno: 

Parâmetro Descrição Tipo 

consumidor_existente Consumidor existe no programa de fidelidade bool 

saldo Saldo em pontos do consumidor int 

pontos_expirar Pontos a expirar até o fim do mês int 

produtos Array de objetos contendo informações dos prêmios 
que o consumidor tem saldo suficiente para resgatar 

array 

CodigoResposta Identificação numérica da resposta int 

MensagemErro Mensagem retornada pela API, quando há uma 
resposta diferente de OK 

string 

 

Produtos: 

Parâmetro Descrição Tipo 

nome Nome do prêmio string 

descricao Descrição detalhada do prêmio string 

foto Url em que a foto do prêmio está armazenada string 

identificador Identificador vinculado ao prêmio string 

pontos Pontos necessários para resgatar o prêmio decimal 

https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/ConsultaConsumidor
https://api.fidelimax.com.br/Documentacao/Endpoints/ConsultaConsumidor.rar


Exemplo: 

 

 

 

  



https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/RetornaDadosCliente 

 
Consulta dados pessoais do consumidor 

Clique aqui para baixar um exemplo de requisição via POSTMAN 

 

Método: POST 

Header: 

Chave Header Valor 

AuthToken Token de integração que está na sua plataforma de controle em 
Integrações > API da Fidelimax > Quero Integrar. 

 

Parâmetros: 

Parâmetro Descrição Tipo 

cpf CPF do Consumidor string * 

token_externo ID Único do consumidor no seu sistema, pode ser populado 
com o UUID, ID de autenticação do Facebook, LinkedIn etc. 

string * 

cartao Cartão que pode ser vinculado ao consumidor string * 

telefone Telefone do Consumidor, formato (11)99999-9999 string * 

 

Retorno: 

Parâmetro Descrição Tipo 

nome Nome do consumidor string 

sexo Sexo do consumidor string 

data_nascimento Data de nascimento do consumidor date 

email E-mail do consumidor string 

telefone Telefone do consumidor string 

data_cadastro Data de cadastro do consumidor date 

data_ultima_compra Data da última pontuação creditada no extrato do 
consumidor 

date 

CodigoResposta Identificação numérica da resposta int 

MensagemErro Mensagem retornada pela API, quando há uma 
resposta diferente de OK 

string 

 

Exemplo: 

https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/RetornaDadosCliente
https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/RetornaDadosCliente
https://api.fidelimax.com.br/Documentacao/Endpoints/RetornaDadosCliente.rar


 

 

 

  



https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/DeletarConsumidor 

 
Deletar um consumidor do programa de fidelidade 

Clique aqui para baixar um exemplo de requisição via POSTMAN 

 

Método: POST 

Header: 

Chave Header Valor 

AuthToken Token de integração que está na sua plataforma de controle em 
Integrações > API da Fidelimax > Quero Integrar. 

 

Parâmetros: 

Parâmetro Descrição Tipo 

cpf CPF do Consumidor string * 

token_externo ID Único do consumidor no seu sistema, pode ser populado 
com o UUID, ID de autenticação do Facebook, LinkedIn etc. 

string * 

cartao Cartão que pode ser vinculado ao consumidor string * 

telefone Telefone do Consumidor, formato (11)99999-9999 string * 

 
Retornos: 

 

Parâmetro Descrição Tipo 

CodigoResposta Identificação numérica da resposta int 

MensagemErro Mensagem retornada pela API, quando há uma resposta 
diferente de OK 

string 

 

  

https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/DeletarConsumidor
https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/DeletarConsumidor
https://api.fidelimax.com.br/Documentacao/Endpoints/DeletarConsumidor.rar


https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/ListarConsumidores 

 

Utilizado para retornar uma lista de consumidores já cadastrados no programa de fidelidade 

Clique aqui para baixar um exemplo de requisição via POSTMAN 

Método: POST 

Header: 

Chave Header Valor 

AuthToken Token de integração que está na sua plataforma de controle em 
Integrações > API da Fidelimax > Quero Integrar. 

 

Parâmetros: 

Parâmetro Descrição Tipo 

novos Retorna mais recentes consumidores cadastrados no 
programa de fidelidade 

boolean 

skip Quantidade de registros para pular int 

take Quantidade de registros para retornar, quantidade máxima 
são 50 registros 

int 

 

Retornos: 

 

Parâmetro Descrição Tipo 

CodigoResposta Identificação numérica da resposta int 

MensagemErro Mensagem retornada pela API, quando há uma resposta 
diferente de OK 

string 

total Quantidade total de consumidores cadastrados no 
programa de fidelidade 

int 

consumidores Array de objetos contendo as informações dos 
consumidores 

array 

 

Consumidores: 

 

Parâmetro Descrição Tipo 

nome Nome do consumidor string 

sexo Sexo do consumidor string 

data_nascimento Data de nascimento do consumidor string 

email E-mail do consumidor string 

telefone Telefone do consumidor string 

pontuacoes Array de objetos contendo o saldo dos consumidores por 
franquia/loja 

array 

 

Pontuacoes: 

https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/ListarConsumidores
https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/ListarConsumidores
https://api.fidelimax.com.br/Documentacao/Endpoints/ListarConsumidores.rar


 

 

Parâmetro Descrição Tipo 

saldo Saldo do consumidor na loja int 

loja Nome da loja string 



 

  



https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/IndicacaoAmigos 
 

Utilizado para indicar amigos pela API 

 

Método: POST 

Header: 

Chave Header Valor 

AuthToken Token de integração que está na sua plataforma de controle em 
Integrações > API da Fidelimax > Quero Integrar. 

 

Parâmetros: 

Parâmetro Descrição Tipo 

cpf CPF do Consumidor string * 

token_externo ID Único do consumidor no seu sistema, pode ser populado 
com o UUID, ID de autenticação do Facebook, LinkedIn etc. 

string * 

cartao Cartão que pode ser vinculado ao consumidor string * 

telefone Telefone do Consumidor, formato (11)99999-9999 string * 

amigo_nome Nome do amigo a ser indicado a se cadastrar no programa 
de fidelidade 

string * 

amigo_email E-mail do amigo a ser indicado a se cadastrar no programa 
de fidelidade 

string * 

amigo_celular Celilar do amigo a ser indicado a se cadastrar no programa 
de fidelidade no formato (11)94444-4444 

string 

 

Retorno: 

Parâmetro Descrição Tipo 

amigo_participa_programa SAmigo indicado já participa do programa de 
fidelidade 

boolean 

CodigoResposta Identificação numérica da resposta int 

MensagemErro Mensagem retornada pela API, quando há uma 
resposta diferente de OK 

string 

 

  

https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/IndicacaoAmigos


https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/ExtratoConsumidor 
 

Consulta o histórico de pontuações que o consumidor tem no programa de fidelidade. 

Recebe como parâmetros obrigatórios o CPF ou o Token do consumidor. 

Clique aqui para baixar um exemplo de requisição via POSTMAN 

 

Método: POST 

Header: 

Chave Header Valor 

AuthToken Token de integração que está na sua plataforma de controle em 
Integrações > API da Fidelimax > Quero Integrar. 

 

Parâmetros: 

 

Parâmetro Descrição Tipo 

cpf CPF do Consumidor string * 

token_externo ID Único do consumidor no seu sistema, pode ser populado 
com o UUID, ID de autenticação do Facebook, LinkedIn etc. 

string * 

cartao Cartão que pode ser vinculado ao consumidor string * 

telefone Telefone do Consumidor, formato (11)99999-9999 string * 

dias_filtro Quantidade de dias que será realizado o filtro int 

skip Quantidade de registros para pular int 

take Quantidade de registros para retornar Int 

 

Retorno: 

Parâmetro Descrição Tipo 

total Quantidade de registros no extrato completo do 
consumidor 

int 

saldo Saldo em pontos do consumidor int 

extrato Array de objetos contendo informações do extrato array 

CodigoResposta Identificação numérica da resposta int 

MensagemErro Mensagem retornada pela API, quando há uma resposta 
diferente de OK 

string 

 

Extrato: 

Parâmetro Descrição Tipo 

credito Pontos creditados no saldo do consumidor int 

debito Pontos debitados no saldo do consumidor int 

premio_nome Nome do prêmio resgatado pelo consumidor string 

premio_identificador Identificador vinculado ao prêmio do consumidor string 

voucher Voucher vinculado em cada resgate de prêmio string 

voucher_resgatado Voucher já foi resgatado pelo consumidor bool 

https://api.fidelimax.com.br/Documentacao/Endpoints/ExtratoConsumidor.rar


data_pontuacao Data em que a pontuação foi realizada dateTime 

data_expiracao Data em que a pontuação irá expirar dateTime 

verificador Verificador associado a uma pontuação de crédito string 

tipo_compra Descrição do tipo de crédito associado a pontuação string 

loja Nome da loja em que foi realizada a operação de 
pontuação 

string 

tipo_pontuacao Tipo de pontuação int 

 

Tipo de Pontuação: 

Valor Descrição 

201 Pontuação referente ao consumidor participar do programa de fidelidade 

202 Pontuação referente a regra de indicação de amigos 

203 Pontuação referente a um cupom de vale pontos 

204 Pontuação referente a responder uma pesquisa de satisfação 

205 Pontuação referente a um crédito de pontos normal 

206 Pontuação referente a um resgate de prêmio 

207 Pontuação referente a um estorno de pontos 

 

Exemplo: 



 

  



https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/ResgataPremio 
 

Realiza o resgate de um prêmio para um consumidor, debitando a pontuação correspondente 

do seu saldo atual. 

Recebe como parâmetros obrigatórios o CPF ou o Token do consumidor. E o Identificador do 

prêmio que é cadastrado na plataforma, quando um prêmio é cadastrado. 

Clique aqui para baixar um exemplo de requisição via POSTMAN 

Método:  POST 

Header: 

Chave Header Valor 

AuthToken Token de integração que está na sua plataforma de controle em 
Integrações > API da Fidelimax > Quero Integrar. 

 

Parâmetro:  

Parâmetro Descrição Tipo 

cpf CPF do Consumidor string * 

token_externo ID Único do consumidor no seu sistema, pode ser 
populado com o UUID, ID de autenticação do 
Facebook, LinkedIn etc. 

string * 

cartao Cartão que pode ser vinculado ao consumidor string * 

telefone Telefone do Consumidor, formato (11)99999-9999 string * 

premio_identificador Identificador customizado pelo cliente string * 

 

Retorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/ResgataPremio
https://api.fidelimax.com.br/Documentacao/Endpoints/ResgataPremio.rar


 

https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/PontuaConsumidor 

 
Realiza o crédito de pontos para um consumidor 

Recebe como parâmetros obrigatórios o CPF ou o Token do consumidor. E o preço em reais 

que será convertido para a regra de pontuação do programa. 

Clique aqui para baixar um exemplo de requisição via POSTMAN 

Método:  POST 

Header: 

Chave Header Valor 

AuthToken Token de integração que está na sua plataforma de controle em 
Integrações > API da Fidelimax > Quero Integrar. 

 

Parâmetro:  

Parâmetro Descrição Tipo 

cpf CPF do Consumidor string * 

token_externo ID Único do consumidor no seu sistema, pode ser 
populado com o UUID, ID de autenticação do Facebook, 
LinkedIn etc. 

string * 

cartao Cartão que pode ser vinculado ao consumidor string * 

telefone Telefone do Consumidor, formato (11)99999-9999 string * 

pontuacao_reais Pontuação feita em reais(R$) decimal * 

tipo_compra Descrição do tipo da compra que será vinculado a 
pontuação 

string 

verificador Verificador que será vinculado a compra, com o 
verificador a pontuação só pode 

string 

estorno Realizar operação de estorno, para realizar um estorno é 
necessário enviar o verificador 

bool 

 

Retorno: 

Parâmetro Descrição Tipo 

saldo Saldo do Consumidor decimal 

pontuacao_resgatar Consumidor possui pontos suficientes para resgatar 
um prêmio 

bool 

pontos_expirar Pontos expirar até o fim do mês decimal 

estorno Operação de estorno foi realização bool 

CodigoResposta Identificação numérica da resposta int 

MensagemErro Mensagem retornada pela API, quando há uma 
resposta diferente de OK 

string 

 

 

https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/PontuaConsumidor
https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/PontuaConsumidor
https://api.fidelimax.com.br/Documentacao/Endpoints/PontuaConsumidor.rar


 

 

Exemplo: 

 

  



https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/ListaProdutos 

 

Consulta todos os produtos que o programa de fidelidade disponibiliza para seus 

consumidores. 

Clique aqui para baixar um exemplo de requisição via POSTMAN 

Método:  GET 

Header: 

Chave Header Valor 

AuthToken Token de integração que está na sua plataforma de controle em 
Integrações > API da Fidelimax > Quero Integrar. 

 

Retorno: 

Parâmetro Descrição Tipo 

produtos Array de objetos contendo informações dos prêmios 
cadastrados no programa de fidelidade 

array 

CodigoResposta Identificação numérica da resposta int 

MensagemErro Mensagem retornada pela API, quando há uma 
resposta diferente de OK 

string 

 

Produtos: 

 

Parâmetro Descrição Tipo 

nome Nome do prêmio string 

descricao Descrição personalizada do prêmio string 

foto Url em que a foto foi adicionada string 

identificador Identificador que o cliente usa para identificar o 
prêmio para fazer o resgate via API 

string 

pontos Quantidade de pontos necessários para resgatar o 
prêmio 

decimal 

qtd_resgatados Quantidade de resgates realizados deste prêmio int 

qtd_estoque Quantidade ainda em estoque deste prêmio int 

 

Exemplo: 

https://api.fidelimax.com.br/api/Integracao/ListaProdutos
https://api.fidelimax.com.br/Documentacao/Endpoints/ListaProdutos.rar


 


