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Cadastrando os Produtos e Serviços  

O cadastro de produtos é fundamental para uma boa gestão da sua empresa, pois é 

através dos produtos que você poderá manter o controle de estoque, definição de preços, 
extrair relatórios de vendas, criar um planejamento de compras, identificar os produtos 

mais vendidos e também definir as informações fiscais para que ocorra tudo bem na emissão 

das Notas Fiscais. 

Aqui você irá cadastrar tanto os produtos vendidos, como os serviços oferecidos pela 

sua empresa. Para acessar a listagem de produtos e serviços clique em Cadastro Base > 

Produtos ou Menu Estoque > Produtos, são dois caminhos que dará acesso a mesma tela. 
Veja nas imagens abaixo: 

 

O sistema já trás um “Produto EXEMPLO” e um “Serviço EXEMPLO” em seu cadastro, 

os quais você pode editar ou até mesmo excluir (só será possível a exclusão se ainda não foi 

realizada nenhuma operação com o produto ou serviço, como por exemplo, venda, 
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movimentação de estoque, nota fiscal, etc.) Para cadastrar um Novo Produto ou Serviço, 
basta clicar no botão “Novo” no canto superior direito da tela, ou através do Menu Cadastro 

Base > Novo Produto, então exibirá a tela abaixo: 

 

 Nome do Produto: Informe o nome do novo produto ou serviço que esta sendo 

cadastrado. Este nome é único, portanto o sistema não cadastrará produtos ou serviços 
como mesmo nome. 

Tipo do Produto: Este campo possui duas opções que podem ser escolhidas: 

Simples: Para produtos com características únicas. Quando se tratar de um produto 

simples basta deixar este campo como está. 

Variável: Para produtos que possuem o mesmo nome porém podem conter 

características variadas, como numeração, tamanho, cor, etc. Ao selecionar esta opção será 

exibida uma nova aba chamada “Variações” conforme imagem abaixo: 
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Ao cadastrar um produto o qual possui variações, então você deverá acessar a aba 

“Variações” e primeiramente cadastrar as características, clicando no botão “Cadastro de 

Características” conforme imagens  abaixo: 

Após clicar será exibida a tela de cadastro, onde você informará a(s) 

características(s) variáveis deste produto. No exemplo abaixo cadastramos 03 

características: Tamanho, COR e Tamanho Roupa. Para criar novas características basta 
digitar e clicar no botão “Adicionar” após concluir o cadastro clique em “Fechar”. Veja na 

imagem abaixo: 

 

 



 

4 

Após o cadastro, basta localizar a característica já cadastrada anteriormente e clicar 

no botão “Adicionar Característica”. Vamos adicionar a característica: “Tamanho” conforme 

imagem abaixo: 

 

Após adicionar a característica será exibido um novo campo, para que você adicione 
os valores desta característica. 

Vamos utilizar como exemplo a Característica “Tamanho”  e vamos adicionar os 

valores: PP – P – M – G e GG. Veja na imagem como irá ficar: 
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A grande vantagem de cadastrar as variações com suas características e valores, é 

que o sistema quando utilizar mais de uma característica, por exemplo: Tamanho e Cor, o 

próprio sistema irá criar todas as variações possíveis deste produto, e tornara cada produto 

independente, podendo gerar um código de barras para cada um deles, assim conseguirá 

controlar facilmente o estoque destes produtos. Veja exemplo abaixo utilizando as 
características Tamanho e Cor, onde este produto terá todos os tamanho em todas as cores 

disponibilizados. Após gerar todas as variações basta clicar no botão “Salvar” no canto 

superior direito da tela. 

 

Agora continuaremos a ver os demais campos do cadastro de produtos e serviços: 

Tipo/Gênero: Selecione qual o tipo ou gênero do produto. Será este campo que irá 

definir se o produto é Mercadoria para Revenda, Matéria-Prima, ou Serviço. Caso seja 

escolhida a opção de serviço, automaticamente as definições de estoque são ignoradas. 
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Fornecedor: Informe a empresa responsável por fornecer o produto ou serviço para 

a sua empresa. 

Marca: Selecione aqui a marca do seu produto, esta informação referente a marca 

deverá ser previamente cadastrada através do menu Estoque > Marcas e botão Nova, 

dessa forma estarão disponíveis aqui para seleção. 

Categoria: Selecione aqui a categoria do produto, esta informação deverá ser 

previamente cadastrada através do menu Estoque > Categorias e botão Nova, dessa forma 

estarão disponíveis aqui para seleção. 

Ocultar nas Vendas: Se você marcar esta opção, o produto ou serviço não será 

exibido na tela de vendas, ou seja, você não conseguirá vender este item. Esta opção pode 

ser utilizada em produtos com vendas sazonais ou produtos que saíram de fabricação. 

Visível no Catalogo: Se marcada essa opção, seu produto ou serviço estará visível 

no catálogo de produtos. 

Depois desses dados iniciais, você terá outras seções para preenchimento. Você verá um 
pouco mais de cada uma abaixo. 

 

 

Seção “Custo e Precificação” 
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Preço Custo (R$): Informe o valor que foi pago na aquisição do produto.  

Frete pago na Compra (%): Informe a porcentagem de frete pago na compra do 

produto. Este valor irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: (MVA) Lucro 

R$ - (MVA) Lucro % ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como “fixado” não 
será alterado. Também será alterado automaticamente o campo “Preço de Custo com 

Acréscimos”. 

Seguro pago na Compra (%): Insira a porcentagem de seguro pago na compra do 

produto. Este valor irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: (MVA) Lucro 
R$ - (MVA) Lucro % ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como “fixado” não 

será alterado. Também será alterado automaticamente o campo “Preço de Custo com 

Acréscimos”. 

IPI (%): Informe a porcentagem de IPI pago na compra do produto. Este valor irá 

alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: (MVA) Lucro R$ - (MVA) Lucro % 

ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como “fixado” não será alterado. Também 
será alterado automaticamente o campo “Preço de Custo com Acréscimos”. 

ICMS (%): Informe a porcentagem de ICMS pago na compra do produto. Este valor 

irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: (MVA) Lucro R$ - (MVA) Lucro 

% ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como “fixado” não será alterado. 
Também será alterado automaticamente o campo “Preço de Custo com Acréscimos”. 

Despesas Operacionais (%): Informe a porcentagem de despesas incidentes sobre 

o produto. Este valor irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: 

(MVA) Lucro R$ - (MVA) Lucro % ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como 

“fixado” não será alterado. Também será alterado automaticamente o campo “Preço de 

Custo com Acréscimos”. 

Preço de Custo com Acréscimos: Este campo é bloqueado para edição, servindo 

somente para consulta, ele exibirá a soma dos valores dos seguintes campos: Preço 

Custo (R$) + Frete pago na Compra (%) + Seguro pago na Compra (%) + IPI (%) + 

ICMS (%) + Despesas Operacionais (%), dessa forma poderá consultar o valor de custo 

com os acréscimos informados acima. 

Preço Mínimo Para Venda (R$): Defina um valor mínimo para a venda deste 

produto. Com este campo informado, o sistema não deixará que o produto seja vendido por 

um preço abaixo do mínimo. O campo preenchido com o valor 0 (zero) informa que não há 

valor mínimo. Veja mensagem exibida pelo sistema: 
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(MVA) Lucro R$: Informe a margem de lucro em reais desejada, com isso os campos: 
(MVA) Lucro % e Preço Venda (R$) serão calculados automaticamente pelo sistema, e o 

campo (MVA) Lucro R$ ficará com a descrição “Fixado” , isto significa que este campo não 

será alterado, ou seja, se outro campo como Preço Custo (R$) for alterado, o campo MVA 

Lucro R$ permanecerá fixo e somente os campos (MVA) Lucro % e Preço Venda (R$) 

serão atualizados. Veja imagem abaixo: 

 

(MVA) Lucro %: $: Informe a margem de lucro em porcentagem (%) desejada, com 

isso os campos: (MVA) Lucro R$ e Preço Venda (R$) serão calculados automaticamente 
pelo sistema, e o campo (MVA) Lucro % ficará com a descrição “Fixado” , isto significa que 

este campo não será alterado, ou seja, se outro campo como Preço Custo (R$) for alterado, 

o campo MVA Lucro % permanecerá fixo e somente os campos (MVA) Lucro R$ e 

Preço Venda (R$) serão atualizados. Vej aimagem abaixo: 
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Preço Venda (R$): Informe o valor do preço de venda do produto, com isso os 

campos: (MVA) Lucro R$ e (MVA) Lucro % serão calculados automaticamente pelo 

sistema, e o campo Preço Venda (R$):  ficará com a descrição “Fixado” , isto significa que 
este campo não será alterado, ou seja, se outro campo como Preço Custo (R$) for alterado, 

o campo Preço Venda (R$) permanecerá fixo e somente os campos (MVA) Lucro R$ e 
MVA Lucro % serão atualizados. Veja imagem abaixo: 

 

Comissão Vendedor (R$): Informe o valor de comissão que o vendedor receberá ao 

vender este produto. Este valor irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: 

(MVA) Lucro R$ - (MVA) Lucro % ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como 

“fixado” não será alterado. 



 

10 

Comissão Vendedor (%): Informe a porcentagem de comissão que o vendedor 

receberá ao vender este produto. Este valor irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes 

campos: (MVA) Lucro R$ - (MVA) Lucro % ou Preço Venda (R$) apenas o campo 

marcado como “fixado” não será alterado. 

Comissão Representação (%): Informe a porcentagem de comissão que o 

representante receberá ao vender este produto. Este campo não irá alterar nenhum outro 

campo, e será utilizado apenas quando for realizada uma venda e o campo “Origem da 

Venda” estiver como: Venda Tipo Representação. 

Seção “Informações Adicionais” 

 

Nesta área você poderá adicionar informações referentes ao produto, como 

especificações técnicas. Estas informações servirão para consulta dos vendedores, para 

integrantes da empresa e até para os novos colaboradores. Além disso, estas informações 

poderão ser impressas no pedido, para que o cliente tenha maiores detalhes sobre o 

produto.  

Seção “Estoque” 

Estoque para Compra: Informe aqui um valor para que possa programar a compra 

deste produto sem deixar ele ficar zerado no estoque, poderá fazer isso com base na 
entradas e saídas deste produto. Essa informação será exibida e, Relatórios > Estoque > 

Previsão de Compras. 
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Unidade de Estoque: Informe a unidade de medida utilizada na venda do seu 

produto. O sistema já trás cadastrada as Unidades: “UN” e “PÇ”, caso utilize outra unidade de 

medida para seu produto, por exemplo: pacote, quilo, metro, etc, basta digitar e depois clicar 

na opção “Criar Novo”, conforme mostra na imagem abaixo.  

 

Número de Série: informe o número de série único para os produtos, se todas as 

unidades tiverem o mesmo número de série. 

Prateleira: informe a localização física do produto no depósito, conforme a prateleira. 

Peso (KG): informe o peso do produto em quilo, esta informação auxilia, por 

exemplo, na precificação do frete por parte da transportadora. 

Tamanho/Dimensões: Selecione o tamanho do produto, essa informação deverá ser 

cadastrada anteriormente no menu Estoque > Tamanho depois botão “Novo”. 

Estoque de risco: Defina qual a quantidade de risco para este produto no estoque. 

Ou seja, aquela quantidade que pode impossibilitar que este produto seja vendido em um 

único pedido, essa informação ajudará a verificação através do menu Relatórios > Estoque 

Critico 

Grade: Essa ferramenta era utilizada antes de possuirmos a ferramenta “Tipo do 

Produto” e provavelmente será descontinuada futuramente. 

Não emitir alertas e permitir vendas com estoque negativo: Marque esta opção 

se você não deseja controlar o estoque deste item, e o mesmo poderá ser vendido com 

estoque negativo.  
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Cada unidade do produto possui um número de série: Marque esta opção se 

cada unidade do produto que será vendido terá um número de série específico. Com isso, 

em cada movimentação do estoque(Entrada ou Saída) será necessário informar um número 

de série para cada unidade deste produto. 

Produto Controlado por Lote: Marque essa opção caso seu produto seja 

controlado por lote. Ao realizar a movimentação deste produto poderá também informar se o 

mesmo é controlado por data de validade. 

Código de Barras: Neste ícone será exibida uma pré - visualização da imagem do 

código de barras do produto, após o mesmo ser salvo. 

Seção “Campos Personalizados” 

Nesta seção estarão os campos os quais foram criados através do menu 

Configurações > Atributos e depois botão “Novo” escolher no campo “Tipo” a opção 

“PRODUTO” dar um “Nome” para o campo e depois “Salvar”. Ao criar um campo 

personalizado para o produto, automaticamente na tela de listagem dos produtos, em 

Cadastro Base > Produtos, serão disponibilizados 02 novos campos para filtro com os 

nomes: “Atributo” e “Valor Atributo” o qual facilitará a busca de um determinado produto. 

Seção “Similares” 

Nesta seção você poderá adicionar informações de outros produtos os quais são 

Similares do produto em questão, podendo informar o Código destes produtos Similares, 

bem como o fabricante o Modelo e a Marca, basta clicar no botão “Adicionar” preencher os 

campos e depois clicar em “Salvar”. 

Aba Saldo Depósitos/Nº de Série 

Na aba Depósitos você poderá consultar o nome do (s) Depósito (s) bem como o 
respectivo saldo do produto em questão. 
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Além disso, você também poderá definir duas informações diferenciadas por depósito, que 
são: 

Limite de Venda por Cliente: Defina uma quantidade limite para vendas deste 
produto por cliente, realizadas no depósito em questão, dessa forma o sistema não permitirá 
uma venda em uma quantidade maior do que a informada, caso não tenha limite, deixe este 
campo com o valor zero, conforme imagem acima. 

Estoque Mínimo: Defina um estoque mínimo para o depósito. Assim, o sistema 
bloqueará vendas que coloquem a quantidade de produtos no estoque abaixo do mínimo 
definido. 

Aba Fotos 

 

Na aba Fotos do Produto você poderá adicionar as fotos dos seus produtos. Para 

adicionar, clique na opção “Escolher arquivo” e localize a foto dentro do seu computador. 

 As dimensões para que a foto não fique distorcida são: 200 x 270 pixels. Os 

formatos recomendados são: JPG, JPEG e PNG. 

Aba Fiscal 

As informações da aba Fiscal são fundamentais para a emissão das Notas Fiscais de 

venda dos produtos. Veremos agora cada um destes campos, lembrando que o auxílio de seu 

contador será essencial para informar corretamente estes dados fiscais e ajudar a manter 
seus produtos com preços competitivos diante da concorrência. 
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Grupo Tributário: Selecione o grupo tributário dos itens. Esta informações deverá 

ter sido criada anteriormente no Menu Fiscal > Grupos Tributários, e fará a ligação entre o 

produto e as Operações Fiscais. 

CFOP Padrão: Selecione um código de CFOP padrão para o item. Para que você 

selecionar, a CFOP já teve ter sido anteriormente informada em alguma das “Operações 

Fiscais” (Menu Fiscal > Operações Fiscais). 

Código NCM: Informe o NCM do produto, com 8 dígitos e somente números. Esta 

informação será utilizada na nota fiscal para calcular o valor aproximado de tributos 

conforme a Lei da Transparência Fiscal. O Sistema possui uma tabela atualizada 

freqüentemente com os NCMs mais utilizados. 

Código CEST: Informe o Código Especificador da Substituição Tributária, que é um 

código de 7 dígitos numéricos, que irá uniformizar e identificar as mercadorias em que 

incidem a Substituição Tributária e antecipação de ICMS. Lembrando que a ajuda do seu 

contador é fundamental, pois um NCM poderá ter mais de um código CEST. 

EAN - Código de Barras: Informe o código de barras GTIN (antigo código EAN) do 

produto que esta sendo cadastrado. Você deve informar um código EAN válido, pois essa 

informação será validade na emissão da NF-e na nova versão 4.0. 

Unidade Comercial: Informe a unidade comercial do produto. Este campo deve ser 

preenchido em função da unidade de medida comumente utilizada comercialmente pela sua 

empresa. 

Origem da Mercadoria: Selecione a origem da mercadoria que esta sendo 

cadastrada. Esta informação é fundamental para emissão de Notas fiscais, pois ela fará parte 

da Situação do ICMS. 

Produzido em Escala Não Relevante: Os bens e mercadorias relacionados no Anexo 

XXVII serão considerados fabricados em escala industrial não relevante quando produzidos 

por contribuinte que atender, cumulativamente, as condições descritas no Convênio ICMS 

52/2017 Cláusula XXIII 

Fabricante: Este campo é de preenchimento obrigatório quando a opção “Produzido 

em Escala Não Relevante” for marcada, o Fabricante deverá estar previamente cadastrado 
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em Cadastro Base > Pessoas e com o rótulo de “Fabricante” e com o seu CNPJ informado 
corretamente. 

Código de Benefício Fiscal:  O preenchimento deste campo  "Não é obrigatório", 

somente quando possui "Exigência"do Estado (UF). Conforme o convênio 52/2017 cláusula 
23 item IV, refere-se ao credenciamento na unidade federada de destino da mercadoria. O 

contribuinte deverá verificar com a Secretaria da Fazenda do Estado, se é obrigatório para 

seu Estado (UF) e qual a Tabela vigente. 

 

 

Situação Tributária IPI: Selecione a situação do IPI para o produto que esta sendo 
cadastrado. Se você selecionar uma situação que exige uma alíquota do imposto, abrirão 

outros campos para preenchimento. Se ne cessário peça auxílio para o setor responsável 

pela parte contábil da sua empresa. 

EX TIPI: Código da regra de exceção da TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre 

Produtos Industrializados) . Ao utilizar a regra de exceção, o item informado constará uma 

tributação da alíquota do IPI diferenciada para o grupo de NCM a qual pertence. 

 

Configurações Fiscais Avançadas: 

 

EAN Unidade Tributável diferente de Unidade Comercial:  Ao marcar essa opção 

serão exibidos novos campos, conforme imagem acima. Veremso como preencher estes 
campos: 

Fator de Conversão:  Neste campo você informará quantas Unidades Comerciais 

compõe cada Unidade Tributável. Exemplos: 

Unidade Comercial = KG e Unidade Tributável = TON então Fator Conversão = 1000 
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Unidade Comercial = TON e Unidade Tributável = KG então Fator Conversão = 0,001 

 

Unidade Comercial = CM e Unidade Tributável = MT então Fator Conversão = 100 

Unidade Comercial = MT e Unidade Tributável = CM então Fator Conversão = 0,01 

EAN Unidade Tributável: Informe o código de barras GTIN (antigo código EAN) do 

produto tributável, ou seja, a unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição 
Tributária.  

Unidade Tributável: Informe em que unidade a mercadoria será tributada. Este 

campo deve ser preenchido em função da unidade de medida padronizada pela legislação 
para este produto. 

Produto Possui Informações de Combustível: Esta opção deverá ser marcada 

quando o produto em questão esteja enquadrado como combustível. Ao marcar essa opção 

serão exibidos 02 novos campo, conforme imagem abaixo: 

Código ANP: É o código dos produtos combustíveis e lubrificantes padronizado e 

controlado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e que possui 9 dígitos. È uam 

informação obrigatória para emissão de NFe e NFCe  que contenha produtos combustíveis e 
lubrificantes. A ANP disponibiliza uma tabela com os códigos a serem utilizados, chamada de 

Tabela SIMP ANP. 

Descrição ANP do produto: Esta informação também está disponível na Tabela 

SIMP ANP e assim como o Código, ela também é obrigatória para emissão de NFe e NFCe 

utilizando Combustíveis e Lubrificantes. 

De acordo com as novas regras fiscais  prevista na versão 4.0 da NFe, para que os 

varejistas comercializem combustíveis, passa a ser indispensável a informação de 

percentuais de misturas GLP e a descrição do código ANP. 

Percentual do GLP: Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de 

Petróleo no produto, valores de 0 a 100; 
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Percentual do GLP Nacional: Informar em número decimal o percentual do Gás 

Natural Nacional para o produto, valores de 0 a 100; 

Percentual do GLP Importado: Informar em número decimal o percentual do Gás 

Natural Importado no produto, valores de 0 a 100; 

A soma dos campos acima ter como resultado o valor de 100, caso contrário a 

Nota Fiscal será rejeitada ela SEFAZ. 

Valor de Partida do GLP: Deve ser informado neste campo o valor por quilograma 

sem o ICMS. 

É uma arma de fogo: A legislação possui um  rigoroso controle sobre a 

comercialização do de armas do fogo no Brasil, precisando inserir algumas informações para 
este tipo de produto. Ao marcar esta opção serão exibidos 02 novos campo, conforme 

imagem abaixo: 

Tipo de Arma: Escolher ente “Uso Permitido” e “Uso Restrito”; 

Descrição completa da arma: Descrição completa da arma compreendendo: calibre, 

marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam 

a sua perfeita identificação. 

Aba Composição 
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Na aba de Composição poderão ser definidas as matérias primas que fazem parte da 

composição do produto que você fabrica, ou então cadastradrar os kits (conhunto de 

produtos) vendidos por sua empresa. 

Para isso, selecione o depósito de onde o produto (Matéria Prima) da composição irá 

sair quando o produto for fabricado ou quando o kit for vendido. Depois, no campo Produto, 

procure a matéria-prima, selecione a mesma e clique em Adicionar Item. 

Depois de adicionar o item, você poderá informar os seguintes campos: 

Consumo: Informe a quantidade de matéria prima que será necessária para produzir 

o item. 

Outros Custos: Informe o valor adicional de despesa com o item, se necessário. 

Incidir Impostos Pagos?: Marque esta opção (checkbox) caso queira somar o 

percentual de IPI e ICMS pago na compra da matéria prima ao custo do produto final. 

Observação: Adicione alguma observação para o item, se houver. 

Além disso, você terá outros dois campos em forma de checkbox que irão interferir no 
cadastro deste produto. São eles: 

Kit de Produtos: Caso você esteja cadastrando um kit, marque esta opção. Então, 
quando você adicionar o kit em uma venda, será apresentada a composição do kit e não o 

próprio kit para alteração de quantidade e/ou preços. A formaçao do Kit serve apenas para 
agrupar produtos, impossibilitando informar um valor diferenciado para a venda do KIT, 

pois ele irá somar os preços de venda dos produtos que fazem parte do KIT. Na emissão da 
Nota, serão listados todos os produtos. Caso seja um produto acabado que você fabrica, 

deixe esta opção desmarcada, e então será vendido o produto acabado e não sua 
composição. 

Calcular Custo do Produto Automaticamente: Marque esta opção caso você deseje 

que o valor de custo do produto acabado seja calculado a partir da soma dos custos da 
composição informada. Neste caso, o campo Preço de Custo da aba Dados ficará bloqueado 

para edição, sendo ele a soma da sua composição. Essa regra não se aplicará para o KIT, pois 
o sistema irá somar o preço de venda dos produtos. 
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Aba Qualidade 

A aba de Qualidade / Check List permitirá o cadastro das características que deverão 

ser avaliados nos produtos que serão produzidos pela empresa. Essa lista será exibida na 

Ordem de produção deste produto, através do menu PCP > Nova Ordem Produção. 

Para gerar a ficha de qualidade do item, deverão ser preenchidos os seguintes 

campos: 

Nível Complexidade: Selecione o nível de complexidade para executar a ação 

necessária para a produção do produto, quanto maior o nivel, mais complexo. 

Nível Prioridade: Selecione o nível de prioridade da tarefa. O quanto é importante 

esta verificação para que o produto seja aprovado para venda. 

Descrição: Faça a descrição da característica a ser verificad no produto, para que ele 
seja aprovado na avaliação de qualidade. 

Ordenação: Informe a ordem em que os requisitos devem ser analisados. As 

características fundamentais devem ser analisadas primeiro. 

Após preencher todos os dados, clique em Adicionar. Você poderá adicionar quantas 

tarefas forem precisas para garantir a qualidade do item.  Após preenchidos todos os 

campos, você pode clicar na opção de Salvar, que será o botão verde no canto superior da 
tela. 

Aba Arquivos  
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Utilizando a aba Arquivos você poderá anexar arquivos relacionados ao novo produto 
que está sendo cadastrado, para consultar no momento que for necessário. O sistema 
permite inserir arquivos em vários formatos como: .txt .docx .xls . png .jpg .pptx .html .pdf. O 
Sistema não permite arquivos .rar e .zip. 

A opção Anexar aos e-mails só terá efeito para o cadastro de empresas. 

O Sistema também registrará a data e hora do Upload (quando foi anexado o 

arquivo), permitirá você baixar (realizar o download) o arquivo a qualquer momento e 
também Remover o arquivo, caso não utilize mais o documento ou necessite alterar por um 

documento atualizado. 

Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar, no canto superior. 

Você será direcionado então a tela de listagem de produtos e serviços, onde poderá 
editar ou excluir algum item. 

Aba Últimas Movimentações 

Nesta aba você encontrará as informações referenre às Últimas 30 Movimentações do 

produto, onde exibirá uma tabela com as principais informações, conforme imagem abaixo: 

As informações contidas nesta tabela são: 

Tipo: Informará se foi uam Movimentação de Entrada ou Saída do estoque; 

Depósito: Informará de qual Depósito ocorreu a Movimentação; 

Data: Exibirá a data e hora da Moviemntação; 

Movimentação: Informará o Tipo de Movimentação (Movimentação Interna, Venda, 

Compra, etc); 

Quantidade: Exibirá a quantidade do produto que foi movimentado no estoque; 
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Obersações: Descreverá detalhes sobre a Moviemntação, como o número do Pedido 

e também o número do lançamento financeiro atrelado ao pedido (quando a venda for 

parcelada, informará o código do primeiro lançamento). 

Exibir Todas as Movimentações: Exibirá uma lista com o histórico completo de 

todas as movimentações deste produto. 

 

 


