
MANUAL LÓGICA

CADASTRO DE PRODUTOS
E

LANÇAMENTO DE ESTOQUE

Neste módulo você vai aprender a como cadastrar produtos no sistema e como lançar
estoque de mercadoria. Vamos começar com o cadastro de produtos.

CADASTRO DE PRODUTOS

Para efetuar o cadastro de produtos vai depender de qual o módulo de sistema você
utiliza, vamos começar com o cadastro nos dois módulos básicos do sistema:  NFC-e e
NF-e. Vamos lá!

CADASTRO DE PRODUTO – NFC-e

Abra o seu sistema  NFC-e, clique na  LUPA GRANDE,  que está no centro da tela em
cima. Conforme a figura abaixo:

Após clicar, vai abrir uma janela com todos os produtos que já estão cadastrados no seu
sistema. Para cadastrar um novo produto, clique em INCLUIR – F4. Em seguida vai abrir
uma  janela  com  o  cadastro  para  o  novo  produto.  Tenha  em  mãos  as  seguintes
informações:  Nome  do  produto (descrição),  Código  de  barras (se  houver),  NCM
(Código  obrigatório  da  Receita  Federal  –  Normalmente  é  encontrado nas suas notas
fiscais de compras de produtos),  Preço de Custo e de Venda, Códigos de Tributação:
CSOSN, ICMS e CFOP). Agora preencha as informações. Conforme a imagem a seguir.



Na aba TRIBUTAÇÃO:

Depois clique em GRAVAR – F8. Pronto, seu produto estará cadastrado.



CADASTRO DE PRODUTO – NF-e (DANFE)

Abra o seu sistema MENU SG MASTER e clique em NF-e, clique em NOVO - F4, que
está no lado direito da tela. Conforme a figura abaixo:

Quando abrir uma Nova Nota Fiscal, preencha alguns dados para dar acesso à parte de
cadastro de produtos, tais como:  Funcionário,  Vendedor e  Destinatário / remetente.
Para incluí-los na nota clique na LUPA correspondente ao campo desejado.

Depois de preencher os dados assinalados, desça a página e busque a opção:  Dados
dos produtos / Serviços



Clique em INCLUIR – F4, o sistema vai abrir a opção de cadastrar produtos. Clique no
botão INCLUIR – F9 para cadastrar um novo produto. Conforme a imagem a seguir.



Após clicar, vai abrir uma janela com todos os produtos que já estão cadastrados no seu
sistema. Para cadastrar um novo produto, clique em INCLUIR – F4. Em seguida vai abrir
uma  janela  com  o  cadastro  para  o  novo  produto.  Tenha  em  mãos  as  seguintes
informações:  Nome  do  produto (descrição),  Código  de  barras (se  houver),  NCM
(Código  obrigatório  da  Receita  Federal  –  Normalmente  é  encontrado nas suas notas
fiscais de compras de produtos),  Preço de Custo e de Venda, Códigos de Tributação:
CSOSN, ICMS e CFOP). Agora preencha as informações. Conforme a imagem a seguir.

Na aba TRIBUTAÇÃO:

Depois  clique  em  GRAVAR –  F8.  Pronto,  seu  produto  estará  cadastrado.  Depois  de
cadastrar os produtos que desejar, feche todas as janelas, se não desejar emitir uma nota
fiscal.



CADASTRO DE PRODUTOS – SISTEMA COMPLETO – MASTER

Se você possui o sistema completo, que inclui as opções administrativas, sua forma de
cadastro é mais simples e completa. Vamos conhecer algumas formas de cadastro de
produtos.

Abra o sistema no  MENU SG MASTER,  em seguida clique em  ESTOQUE,  vão abrir
embaixo os produtos que estão cadastrados no sistema.

Nesta opção temos duas formas de cadastro de produtos, vamos à mais simples. Procure
um produto já cadastrado,  clique em cima dele com o BOTÃO DIREITO DO MOUSE.
Vai abrir uma janela, clique em DUPLICAR PRODUTO



Ao clicar em DUPLICAR PRODUTO, vai abrir uma janela preenchida com os dados do
produto que você clicou em cima, agora, basta apagar o NOME do produto e colocar o
nome do produto que você deseja cadastrar. Altere Custo e Venda e clique em GRAVAR-
F8. Neste método de cadastro, você não precisará preencher NCM nem TRIBUTAÇÃO.

A segunda forma de cadastro de produto é você clicar em NOVO – F4 e cadastrar o
produto do zero. Em seguida vai abrir uma janela com o cadastro para o novo produto.
Tenha em mãos as seguintes informações:  Nome do produto (descrição),  Código de
barras (se  houver),  NCM (Código  obrigatório  da  Receita  Federal  –  Normalmente  é
encontrado nas suas notas fiscais de compras de produtos), Preço de Custo e de Venda,
Códigos  de  Tributação:  CSOSN,  ICMS e  CFOP).  Agora  preencha  as  informações.
Conforme a imagem a seguir.

Na aba TRIBUTAÇÃO:

Depois clique em GRAVAR – F8. Pronto, seu produto estará cadastrado.



DADOS ADICIONAIS SOBRE CADASTRO DE PRODUTOS

Agora vamos falar um pouco sobre cada campo do cadastro de produtos para que você
possa  primorar  o  seu  cadastro  com  informações  importantes  para  a  sua  gestão  de
estoque de produtos.

Código de Barras = Se você trabalhar com códigos de barras, pode incluir nesse campo
o código de barras referente ao produto que está cadastrando, esse código pode ser
digitado manualmente ou lido por um leitor de códigos de barras. Se o cliente não possuir
um código de barras e você quiser que o sistema gere um personalizado para que possa
imprimir etiquetas, clique no botão que se assemelha a um código de barras ao lado do
campo.

Referência = Código numérico ou alfanumérico que permite identificar um produto ou um
grupo de produtos para facilitar a busca do mesmo.

Código/Unidade  comercial =  Unidade  na  qual  o  produto  será  vendido.  Exemplo:
Unidade, metro, kilo, etc. Para escolher sua unidade clique na lupa.

Aplicação do produto = Só altere se for cadastrar um SERVIÇO, caso contrário não
altere.

NCM = Código da Nomenclatura Comum do Mercosul, código obrigatório da fiscalização
que identifica o produto junto a Secretaria de Fazenda do seu estado. Para encontrar o
código adequado ao seu produto, busque na sua nota fiscal de compra de mercadoria. Ou
se preferir, clique na LUPA ao lado do campo do NCM, você abrirá a tabela de NCM,
busque pelo nome do produto. Se preferir pergunte ao seu profissional contabilista. 

CEST =  Código  para  utilização  de  identificação  de  produtos  com  ST  (Substituição
tributária de Impostos). Normalmente aparece automaticamente quando o NCM identifica
um produto que atue pelo regime de ST. Se não aparecer, pode deixar em branco.

Obs:  Os impostos  ao lado direito  são preenchidos automaticamente pelo sistema em
função do NCM lançado. Quando você fizer a importação de nota fiscal por XML de nota
de compra essas informações de NCM e CEST virão automaticamente. 



Fornecedor padrão = Você pode vincular um produto a um Fornecedor para facilitar a
gestão de compras (temos um módulo de geração de Pedidos de Compras), basta clicar
na LUPA e clicar em cima do nome do fornecedor, se não estiver cadastrado, clique em
INCLUIR F4 e cadastre um. Quando fizer importação de Nota Fiscal de compra ele será
cadastrado automaticamente. (Campo opcional)

Grupo = Neste campo, você pode agregar um produto a um grupo de produtos, como um
setor  de  mercadorias.  Exemplo:  num  mercado,  Bebidas,  Descartáveis,  Produtos  de
Limpeza, etc. (Campo opcional)

Subgrupo = Neste campo, você pode agregar um produto a um subgrupo de produtos,
como  um  setor  de  mercadorias,  dentro  de  um  Grupo  de  Produtos.  Exemplo:  num
mercado; Bebidas (subgrupo: Refrigerantes, sucos, etc), Descartáveis (subgrupos: Copos,
pratos, etc), Produtos de Limpeza (subgrupos: detergentes, desinfetantes, etc.) (Campo
opcional)

Marca =  Cadastra  a  marca  de  um  determinado  produto  para  facilitar  a  busca  e
classificação de produtos. (Campo opcional)

Tabela de preço = permite atribuir uma tabela de preços ao produto, para opções de
cadastro de preços específicos no momento da venda. 



No  quadro  QUANTIDADES,  você  tem  opções  de  marcações  de  quantidades  para
controle de estoque e sugestões de compra. 

Quantidade inicial = permite a colocação no momento do cadastro de um produto, da
quantidade inicial no estoque.

Quantidade Atual Física = permite a colocação da posição do estoque no momento do
cadastro do produto ou posteriormente em qualquer momento. Importante: a quantidade
colocada  aqui  NÃO  ACRESCENTA  À  QUANTIDADE  QUE  ESTÁ  MARCADA  NO
ESTOQUE,  ela  somente  SUBSTITUI  a  quantidade  que  está  constando  pela  que  for
digitada.  Este campo pode ser usado em qualquer módulo do sistema, para controlar
estoque. 

Quantidade em produção PA/MP = Específico para quem utiliza o módulo de Controle de
produção. (Obs: Para utilizar este módulo consulte o suporte)

Quantidade Pedido de Venda/Compra = Específico para quem utiliza o s  módulos de
Pedidos de Venda/Compra. (Obs: Para utilizar este módulo consulte o suporte)

Quantidade  Reservada  =  Específico  para  quem  utiliza  os  módulos  de  Condicional  e
Aluguel. (Obs: Para utilizar este módulo consulte o suporte)

CAMPOS DE TRIBUTAÇÃO

Para que seus cupons fiscais e notas fiscais sejam emitidos corretamente, estes campos
são fundamentais. Portanto muita atenção a essas informações.

Na aba tributação, a área de ICMS precisa ser preenchida. Essas informações são de
responsabilidade exclusiva do seu profissional  contabilista  (seu contador).  Mas vamos
passar as principais informações, as mais usadas para lhe facilitar.



Como preencher essas informações? A tabela a seguir, pode lhe ajudar, ela se baseia em
como vêm a tributação nas suas notas fiscais de compra, veja:

Quando o produto
chegar na sua nota

fiscal de compra
com esse CSOSN

ou CST

Você vai colocar no
cadastro do produto

o CSOSN:

Você vai colocar no
cadastro do produto

o ICMS:

Você vai colocar no
cadastro do produto

o CFOP:

101
102
400

102 20 5102

201
500 500 - 5405

ATENÇÃO: Lembramos que esta é uma sugestão, as informações corretas devem ser
passadas pelo seu contador, em função de sua condição de tributação. Acima estão as
informações para empresas do SIMPLES NACIONAL.

DADOS ADICIONAIS

No nosso sistema, temos mais opções de informações e configurações para cadastro de
mercadorias. Vamos ver algumas delas.

Foto do produto = permite que coloque fotos para identificação do produto, inclusive na
loja virtual (e-commerce). 

Em OUTROS DADOS, vemos algumas informações importantes:

Controlar validade = permite identificar, lote e validade de produtos, principalmente para
medicamentos.

Pesado  na  venda =  todos  os  produtos  que  devem  ser  enviados  para  balanças
etiquetadoras precisam estar marcados para que possam ser enviados.

Disponibilizar online = apenas produtos marcados aqui vão aparecer na loja virtual MEU
SG



PRODUÇÃO PRÓPRIA

Se você em sua empresa, fabricar produtos e quiser controlar os insumos, basta marcar
essa  opção e  lançar  a  COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS,  o  sistema poderá  dar  baixa
automática nos itens lançadas como insumos.

Basta lançar os insumos na aba a seguir:



GRADE OU SERIAL

Se você utilizar a GRADE DE PRODUTOS (cor e tamanhos, variações para o mesmo
produto) como no caso de lojas de roupas e sapatarias, poderá usar essa função, ela
permite cadastrar um único produto e dentro dela montar as variações de cor e tamanhos,
facilitando o controle de vendas. O mesmo se dá para produtos com número de série,
exemplo, celulares, peças, computadores, etc.



PROMOÇÕES

Você pode criar promoções vinculadas a preços especiais por quantidade vendida, de
acordo com sua necessidade. 



Para saber  mais informações sobre  essas funções,  você vai  perceber  que existe  um
pequeno  monitor ao  lado  das  opções,  esse  monitor  representa  uma  vídeo-aula
disponível na internet, clique no monitor e assista a aula.

Veja outras opções de estoque:



CONTAGEM DE ESTOQUE

Permite  o  lançamento  de  quantidades  no  estoque  de  todos  os  produtos,  ajustando
manualmente no estoque. Vaja como:

Clique em: CONTAGEM DE ESTOQUE, depois em 
INICIAR NOVA CONTAGEM DE ESTOQUE, depois 
lance as quantidades na coluna QUANTIDADE 
CONTADA, quando terminar de lançar todos os 
produtos clique em: LANÇAR QTDE E AJUSTAR O 
ESTOQUE – F5

Atenção às mensagens de alerta, leia elas antes de 
clicar!!! As alterações feitas nesse módulo não 
podem ser mudadas!!!!!!



ETIQUETAS

O sistema permite imprimir etiquetas em formato A4 ou modelos de gôndolas ou bobinas
de etiquetas para impressoras de etiquetas (Exemplo: ARGOX, ZEBRA, etc.)

Veja alguns modelos de impressoras compatíveis:

        ARGOX     ZEBRA ELGIN  BEMATECH

Para mais informações sobre nossos sistemas, entre em contato com o nosso suporte, ou
se quiser assistir aos nossos vídeos de treinamento acesse nosso site:

www.logicasistema.com

http://www.logicasistema.com/

