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Processo: Compras 
Nome do Processo: Grades de distribuição 
 

Acesso 
Compras\Pedidos de Compras 
 

Motivação 
O recurso de Distribuição de Grades é usado por empresas que têm várias filiais e fazem a distribuição das compras 
entre elas. É possível criar várias grades de distribuição e, na inclusão do pedido, selecionar a distribuição a ser feita 
para cada item. No pré-faturamento do pedido as quantidades de cada item serão distribuídas de acordo com o 
percentual informado na grade. Dessa forma, é possível informar ao fornecedor quais os itens, quais as quantidades 
e quais as filiais onde deverão ser entregues os itens dos pedidos. 

O processo de redistribuição é um recurso que permite alterar manualmente as quantidades distribuídas pelo 
sistema, de acordo com o cadastro de grades de distribuição, e somente poderá ser executado se os pedidos de 
compras ainda não estiverem pré-faturados. 

Atenção! Ao digitar novos percentuais na redistribuição, não serão alteradas as grades de distribuição cadastradas 
no sistema. Quando forem utilizadas novamente, o sistema obedecerá aos percentuais que estiverem cadastrados. 

 
Ajuste realizado no processo 
O ajuste realizado foi para que, na tela de redistribuição, o sistema mostre apenas as filiais selecionadas na grade de 
distribuição cadastrada em vez de mostrar todas as filiais da empresa, deixando a tela meio poluída e podendo 
causar erros durante a alteração das quantidades. 
 

Parâmetros 
Ter grades de distribuição cadastradas no sistema, em Logística\Estoque\Grade de Distribuição 

Em Compras\Configurações Gerais\Pedidos de Compra: 

Ligar os flags Acessa Grade de Distribuição e Somente Filiais Grade de Distribuição 

Preencher o campo Tabela de Preço Grade de Distribuição 



 

 
 
 

 

 

 
 

Ter pedidos de compras distribuídos cadastrados no sistema e que não estejam pré-faturados. 

 

Entradas 
Redistribuir pedido de compra 
Faça uma consulta no cadastro de pedidos de compra e selecione o pedido a ser redistribuído. No link Ações, 
selecione a opção Redistribuir. 
O sistema abrirá a tela de redistribuição, onde serão visualizados os itens, as quantidades, as filiais e os percentuais 
distribuídos. 
Na grade dos itens, o usuário poderá digitar o novo percentual a ser distribuído entre as filiais. Mas atenção porque 
a somatória deverá ser sempre igual a 100%. 
A coluna Preço exibirá a média de acordo com a grade do produto e a tabela de preço selecionada nos parâmetros 
gerais do pedido de compra. 
 

 
 
Clique em Efetivar. 
 

Validações e Saídas 
 
No relatório 415 – Distribuição de Pedidos de Compra – O usuário poderá visualizar as distribuições feitas. 
Os pré-faturamentos serão gerados com base nas distribuições definidas na grade para cada filial. 
 

Opções da Operação 
Gerar pré-faturamentos automaticamente 



 

 
 
 

 

 

O usuário poderá redistribuir os pedidos de compras e, ao efetivar o processo, gerar os pré-faturamentos dos 
pedidos ligando o parâmetro Gera pré-faturamento de compras, encontrado na tela. 


