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Processo: Vendas 

 

Nome do Processo: Customização de Manipulação de Preço 
 

Motivação 
Tornar mais rápido e fácil o processo de manipular preços para múltiplos produtos, quando existe a necessidade de 
criar promoções periodicamente.  

Acesso 
 Vendas/Formação de Preço/Preço 

 

Parâmetros 
Não há novos parâmetros criados que habilitam os recursos da customização. 

Novos Desenvolvimentos 
 No recurso já existente “Preço para Múltiplos Produtos” na tela de seleção dos parâmetros desejados foi 
adicionado o campo Tabela Custo, que permitirá ao usuário a seleção de uma tabela de custo para que o sistema a 
utilize como parâmetro de preço de custo. 

 

Entradas 
 Clicar no link Preço para Múltiplos Produtos. 

 Selecionar a tabela de preço e a tabela de custo.  O estoque dos produtos poderá ser visualizado separadamente 
por filial utilizando o campo, “Filiais para Estoque”. Clicar Próximo. 



 

 
 
 

 

 

 

 Na tela seguinte, o sistema apresentará os resultados da pesquisa feita na tela anterior nas colunas já existentes. 
As colunas Mark-up novo e Desconto apresentarão o resultado quando na coluna Novo Preço for digitado o preço 
promocional. 

 

 Preço do produto  

Exibe na coluna 001, o preço do produto de acordo com a tabela de venda selecionada na tela anterior. 
 

 Preço Custo  
Carrega o preço de custo do produto de acordo com a tabela de custo selecionada na tela anterior. 

  

 Estoque 
Exibe a quantidade de estoque de cada produto. Estoque exibido será fracionado no caso de matéria prima, 
como por exemplo, tecido. 

 

 Mark-up atual  
Será a divisão do preço de venda com o preço de custo; 

 

 Mark-up novo 
Será a divisão do valor do Mark-up atual pelo Novo Preço; 

 

 Desconto  
Exibe em percentual o desconto concedido entre o preço de venda antigo e o novo preço; 

 

 Novo Preço 
 Coluna editável para informar o novo preço do produto. 

 Para gravar as informações conforme definidas, clicar em Finalizar. 



 

 
 
 

 

 

Validação e Saída 
A partir do novo preço o sistema exibirá o desconto concedido e novo Mark-up. 

 

 


