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Acesso 
Vendas\Movimentações 
 

Motivação 
Controlar o pagamento de direitos autorais devidos aos autores, referente às vendas das obras publicadas. Na 
efetivação da venda, o sistema irá verificar o percentual de direito cadastrado para o autor e aplicará sobre o valor 
da venda do livro. 
No cadastro do produto (no caso, da obra), o usuário irá informar qual será o percentual a ser pago em cada título 
do autor. Em cada título é possível lançar vários percentuais, por exemplo: autor, coautor e tradutor. Sendo que para 
cada um poderá ser vinculado um percentual diferente a ser pago. 
Este recurso, também permitirá lançar um percentual diferenciado para um título específico. Digamos que um livro 

esteja indo para a 10ª edição, o usuário poderá cadastrar um percentual maior a ser pago para o autor apenas neste 
item e continuar pagando o mesmo percentual para os demais títulos do autor. 
Outra opção é cadastrar percentuais a serem pagos para vários fornecedores. O mesmo título poderá ter autor, 
coautor e tradutor sendo que todos deverão receber seus direitos. Neste caso, o usuário irá lançar os três 
fornecedores no cadastro do item e, na efetivação da venda, o sistema incluirá um título a ser pago para cada um 
deles. 
 

Parâmetros 
 Em Vendas, Força de Vendas, fazer o cadastro dos tipos de comissão, que, na verdade, será o percentual a 

ser pago referente aos direitos autorais da obra. 

 Em Compras, Cadastros, Fornecedores, inclua os autores no sistema. 

 Em Produtos e Serviços, Produtos, na guia Compras, preencher a Tabela de Fornecedores. 

 

Entradas 
Preenchimento da Tabela de Fornecedores 



 

 
 
 

 

 

No cadastro de cada título, o usuário deverá preencher a Tabela de Fornecedores com as informações referentes aos 
direitos a serem pagos. No exemplo abaixo, temos um livro cuja venda irá gerar direitos para o autor, um coautor e o 
tradutor da obra. 
Na coluna Fornecedor, selecione o autor. Na coluna seguinte, selecione o tipo de comissão definido para o livro. Se 
mais de um autor por livro, eles também deverão ser selecionados nesta tabela. Clique no botão de inserir e inclua 
nas linhas seguintes. 
 

 
 
Clique em OK para salvar os percentuais vinculados ao autor do livro e depois clique em efetivar para salvar a 
alteração feita no cadastro do livro. 
 

Movimentação de venda 
Neste exemplo de movimentação, temos a venda de um livro vinculado a um autor, um coautor, um tradutor e 
comissão de venda para um vendedor. O sistema gerou um título a pagar, referente a direitos autorais, para cada 
vínculo feito na tabela de fornecedores e um título a pagar referente à comissão do vendedor. 

 

 
 

Após a efetivação da movimentação de venda, o sistema irá gerar os títulos a pagar, de acordo com os tipos de 
comissão vinculados: 
10% para o representante, ou vendedor. 
18% para o autor (João) 
7% para o coautor (Lili) 
4% para o tradutor (Zico), sendo: 
      2% na emissão da venda 
      2% na liquidação do título pelo cliente, por isso este título é gerado como previsão. Como o vencimento do título 
do cliente é para 60 dias, os 2% a serem pagos na liquidação, tem a data de vencimento para 10/03/2016. 
 



 

 
 
 

 

 

 
 
 

Movimentação de venda com percentual diferenciado de direitos autorais 
Neste caso, o usuário poderá lançar um percentual diferenciado para o autor. O tipo de comissão permanece na 
tabela de fornecedores, porém o sistema deverá aplicar a porcentagem digitada na coluna à frente. 

 
 
Perceba na imagem abaixo que o sistema alterou o valor do título a pagar para o autor, de acordo com a coluna % de 
Comissão. 

 
 

 

Movimentação de venda com vários livros e vários autores 
 
Pedido de venda 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

Livro 1 

 
 
10% para o representante, ou vendedor, sendo 50% na emissão e 50% na liquidação. 
25% para o autor (João) 
7% para o coautor (Lili) 
4% para o tradutor (Zico), sendo: 
      2% na emissão da venda 
      2% na liquidação do título pelo cliente, por isso este título é gerado como previsão. Como o vencimento do título 
do cliente é para 30 e 60 dias, os 2% a serem pagos na liquidação serão divididos em duas parcelas. 
 
 
Livro 2 

 
 
10% para o representante, ou vendedor, sendo 50% na emissão e 50% na liquidação. 

18% para o autor (João) 
18% para a autora (Maria) 
4% para o tradutor (Zico), sendo: 
      2% na emissão da venda 
      2% na liquidação do título pelo cliente, por isso este título é gerado como previsão. Como o vencimento do título 
do cliente é para 30 e 60 dias, os 2% a serem pagos na liquidação serão divididos em duas parcelas. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

Livro 3 

 
 
10% para o representante, ou vendedor, sendo 50% na emissão e 50% na liquidação. 
18% para o autor (João) 
15% para a autora (Maria) 
18% para o autor (Paulo) 
4% para o tradutor (Zico), sendo: 
      2% na emissão da venda 
      2% na liquidação do título pelo cliente, por isso este título é gerado como previsão. Como o vencimento do título 
do cliente é para 30 e 60 dias, os 2% a serem pagos na liquidação serão divididos em duas parcelas. 
 
Evento de venda 

 
 
No evento de faturamento do pedido, foi lançado um desconto sobre o item 2 e o sistema deverá fazer o cálculo dos 
direitos sobre o desconto concedido na venda o item. 
 
Após a efetivação do evento de venda, foram gerados os títulos a pagar referentes às comissões a serem pagas. 
 

 



 

 
 
 

 

 

E dois títulos para o representante, conforme as datas de liquidação do título. 

 
 

Validações 
1. O sistema deverá aplicar o percentual definido no tipo de comissão sobre o valor da venda do livro e gerar 

um título a pagar em favor do autor selecionado na tabela de fornecedores. 
2. Se a coluna % de comissão estiver preenchida na tabela de fornecedores, o sistema deverá ignorar o 

percentual definido no tipo de comissão e aplicar a taxa que estiver na coluna. 
3. Se houver mais de um fornecedor selecionado na tabela, o sistema deverá gerar um título a pagar para cada 

um deles, referente ao percentual informado no tipo de comissão vinculada a eles. 
4. Ao gerar os títulos a pagar sobre direitos autorais, o sistema deverá obedecer à configuração das tabelas de 

datas de pagamento, ou seja, se o pagamento do autor será feito em relação à emissão ou liquidação do 
título do cliente. 

 

Saídas 
Inclusão dos títulos a pagar referentes às vendas dos livros de cada autor, de acordo com os direitos autorais 
definidos na Tabela de Fornecedores dos produtos. 
 


