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Em qualquer tipo de negócio, é de suma importância 
a presença de um programa de controle do estoque. 
Ter ciência dos produtos que entram e saem da sua 
empresa é tão importante quanto saber qual foi o 
lucro ou quanto foi vendido. 

Com um controle de estoque ei ciente e seguro, sua 
empresa é capaz de prever quanto será necessário 
comprar no próximo pedido, o que terá disponível em 
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estoque, além de obter informações precisas sobre 
suas vendas.

O Sistema JOTEC também permite a coni guração 
dos impostos com informações i scais que facilite 
seus processos de venda. 

Com estes controles os gestores e usuários 
acompanham suas movimentações e volume em 
tempo real.

ESTOQUE
COMERCIAL

ROTINAS EM DESTAQUE 
• Gerenciamentos de Cadastros dos Produtos

• Métodos Quantitativos de Gestão de Estoque

• Inventário de Produtos para SPED FISCAL

• Composição de Preço de Venda

• Reajustes dos Preços de Vendas

• Controle de Descontos Máximo/Mínimo/
Comissão

• Criação de Kits para a Venda

• Controle dos Grupos de Produtos

• Relacionamento Produto Interno x 
Produto do Fornecedor

• Análise de Lucratividade por Produtos

• Emissão de Etiquetas

• Análise de Movimentação de Compra e 
de Venda

• Geradores de Relatórios Padrão JOTEC
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ESTOQUE COMERCIAL

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

Estatísticas e Grái cos

Compras

Estoque

Faturamento

Centro de Custo

Gestor

Fiscal

Produção

Compras

E.L.P.R

Gestão de Serviços

Importador

Entre outros

ROTINAS PRINCIPAIS

MÉTODOS QUANTITATIVOS DE GESTÃO DE 
ESTOQUE

ETCOPMQGE

ESTOQUE REAL

Consiste em calcular automaticamente a quantidade disponível 
em estoque. O sistema calculará mediante as reservas de 
venda, de produção e análise de inspeção de qualidade, assim        
torna-se possível controlar a quantidade existente em estoque.

ETCODETRL

ESTOQUE COM MARGEM DE SEGURANÇA 
(MÍNIMO)

Trata-se da quantidade mínima que deve existir no estoque.  
Ela é necessária para amenizar impactos de reposição por 

parte do fornecedor, e tem a i nalidade de garantir que o 
produto não faltará para possíveis vendas.

ETCOPETMN

ESTOQUE MÁXIMO

Consiste na quantidade que a empresa comporta em estoque, 
para que não permita ultrapassar o limite de armazenagem, 
evitando o acumulo de quantidades, mantendo o giro do 
estoque.

ETCOPETMX

PONTO DE RUPTURA (ESTOQUE ZERADO)

Indica que o estoque está zero, isto ocorre quando o consumo 
de materiais chegou ao nível zero. Para evitar tal situação o 
sistema permite a coni guração do Estoque de Segurança 
(Mínimo), assim o estoque nunca i cara zero e possibilitará o 
poder de barganha;

ETCOPETZR

ESTOQUE DE RESERVA

Ao realizar uma venda, criar uma Ordem de Fabricação, aplicar a 
Inspeção de Qualidade ou gerar Ordens de Serviços, o sistema 
gerenciará todas as reservas em estoque. Desta forma ele não 
incidirá sobre o estoque atual e mostrará o disponível.

ETCAPETRS

TEMPO DE RESSUPRIMENTO

É o intervalo de tempo entre a emissão da ordem de compra 
(Necessidade de Compra) e o recebimento de mercadorias 
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oriundas dos fornecedores. Ele é composto por tempos 
internos e externos de movimentação dos estoques.

ETEMPTMRE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE VENDA

Nas empresas que necessitam gerar seu valor de venda 
mediante a: custo de compra, fretes, impostos e descontos, 
o sistema permite a composição do preço a ser usado na 
venda, atualizando a tabela de preço, localizada no cadastro 
de produtos.

ETCAPCPPV

FCI

Para as empresas que trabalham com produtos importados, os 
itens de venda devem sair da empresa contendo o número de 
importação, este número é denominado como FCI (Ficha de 
Conteúdo de Importação), pois de acordo com a numeração, o 
cliente que adquire o produto identii ca as peculiaridades que 
o diferem de um produto nacional.

ETCAPFC00

PREÇOS DE VENDAS

No cadastro de produtos o Sistema JOTEC disponibiliza, uma 
tabela para inserção de Preços de Vendas (a tabela de preço 
pode ser vinculada ao cliente, onde é possível gerenciar os 
preços de acordo com o cliente e o tipo da empresa) nesta 
mesma tabela as empresas que trabalham com exportação 
de produtos, poderão inserir os preços relacionados a moeda 
estrangeira.

ETCAAPV00

REAJUSTES DOS PREÇOS DE VENDAS

Quando a tabela de preço de venda está preenchida o Sistema 
possibilita o reajuste dos preços disponibilizando a rotina de 
atualização dos preços para venda.

A empresa poderá dei nir a forma de reajuste, por exemplo, 
usando o custo médio do produto como base para corrigir os 
preços da venda, ou adicionar valores de markup nas correções 
de preços. Nesta tela existe uma diversidade de opções para 
realizar as seguintes atualizações:

ETCAARJPV

Correção por custo médio de entradas
Utilizando o custo médio do produto a empresa tem a opção 
de reajustar seus preços de venda tanto para mais, quanto 
para menos. Para que o reajuste ocorra é necessário informar 
o coei ciente. Ex.: Para corrigir em 10%, será informado 1,10. 

ETATACRCM

Correção de valores unitários
Utilizando a rotina de correção unitária, o sistema permite a 
atualização de todos os preços unitários, mediante a inserção 
de markups, custo médio ou valores de compras realizadas.

ETATACRVU

Correção de markup de produtos
Considerando que o markup foi inserido por dados 
complementares nos produtos, a correção de markup 
poderá ser realizada de forma automática, sobrepondo ao 
cadastro realizado no produto, adicionando custos gerados, 
disponibilizando um preço de venda ajustado.

ETATACRMK

Inserção de markup
Para corrigir todos os dados complementares de uma única 
vez, a rotina permite a inserção de um novo coei ciente do 
markup que poderá ser aplicado sobre o grupo de produto ou 
apenas em um produto.
Dicas: texto técnico, tem que abordar a correção por % de 
reajuste para obtenção de lucro.

ETATAMK00

CONTROLE DE DESCONTOS MÁXIMO/MÍNIMO/
COMISSÃO

Para as empresas que trabalham com controles de descontos 
e comissões, o sistema oferece as parametrizações destes 
controles, desta forma o sistema criticará o que ultrapassar e 
apurará automaticamente as comissões.

ETATPCTDS

G
E

ST
Ã

O
 E

M
P

R
E

SA
R

IA
L



ESTOQUE COMERCIAL

48

CRIAÇÃO DE KITS PARA A VENDA
As empresas de comércio tem a opção de criar Kits para a 
realização de venda, ou seja, se o cliente vende um produto 
vinculado a outros, sem modii car o código, ele poderá criar o 
Kit para a realização da venda, e controlar as movimentações 
do mesmo.

ETCAIKTVD

CONTROLE DOS GRUPOS DE PRODUTOS

As empresas que trabalham com família de produtos, podem 
gerenciar seus controles de almoxarife através de “grupos”. 
Para outros tipos de empresa numa situação atípica, é 
possível criar relacionamentos, informando no grupo o código 
de fornecedor do produto para um controle interno.

ETCAPGPPR

RELACIONAMENTO PRODUTO INTERNO X 
PRODUTO DO FORNECEDOR

Todos os produtos ao dar entrada no sistema através do 
Modulo E.L.P.R., possibilita a criação de relacionamentos dos 
produtos do fornecedor ao produto interno da empresa. Se o 
cliente estiver com estes relacionamentos em uma planilha, é 
possível realizar a importação através do módulo Importador, 
como também o cliente poderá cadastrar os relacionamentos 
manualmente.

ETCAIRLPR

ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE POR PRODUTOS

O sistema armazena todas as movimentações realizadas nas 
entradas registrando os custos do produto. Ao efetuar a venda 
o sistema comparará o valor de custo de entrada sobre o valor 
de venda efetuado, informando o percentual e o lucro do 
produto. Desta forma o cliente poderá analisar a lucratividade 
de compra ou venda do produto. Podendo ser i ltrado com a 
base de cálculo do lucro (por custo médio ou por 7 tabelas de 
preços diferentes).

ETREPLCPR

INVENTÁRIO DE PRODUTOS

A cada mês o cliente necessita gerar o Inventário de Produtos 
para fechamento do SPED FISCAL, desta forma o Inventário 
analisa as movimentações de seus produtos e monta o “Bloco 
H010” no SPED FISCAL. Este mesmo relatório é utilizado nas 
auditorias aplicadas na empresa, para controles de estoque 
atual.

ETREPIVPR

EMISSÃO DE ETIQUETAS

Para todos os produtos o sistema disponibiliza diversas 
etiquetas personalizadas padrões JOTEC de acordo com a 
necessidade do cliente, podendo gerar etiquetas com código 
de barras com a opção de inserir o código GTIN13 e o GTIN14 
ou etiquetas com apenas informações dos produtos.

ETEMIEQ00

ANÁLISE DE PRODUTOS MAIS MOVIMENTADOS

Para todos os gestores que desejam analisar qual o produto 
mais movimentado em seu estoque, o relatório de produtos 
mais movimentados, extrai de forma sintética os dados para 
análise.

ETREPPMMV

ANÁLISE DE PRODUTOS NÃO MOVIMENTADOS

O relatório disponibiliza dados para informar quais produtos 
não estão vendendo ou sendo comprados. Desta forma o 
mesmo identii ca quais i cam parados em estoque.

ETREPPNMV

CADASTROS

CADASTRO DE FORNECEDORES

Gerencia todos os dados dos fornecedores. No estoque a 
empresa localiza todos os dados de pré-cadastro, neste 
cadastro em especíi co pode-se parametrizar as formas 
de pagamentos, ramos de atividade, tipos de empresa e 
características que especii cam o fornecimento.

ETCAIFO00
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CADASTRO DE CATEGORIA

Os cadastros de categoria são destinados para empresas 
que realizam separações de tipos de clientes e tipos de 
fornecedores. Muito utilizado para quando o cliente realizar o 
envio de mala direta, separando-os para envio de promoções e 
demais critérios de separação.

ETCAICI00

CADASTRO DE CARGO

Para empresas que trabalham com hierarquia, o JOTEC, 
disponibiliza o cadastro de cargo, onde pode ser dei nido 
quem é o operador e o que o mesmo faz dentro da empresa, 
facilitando ao enviar um e-mail, ou pedidos, pois o sistema 
possibilita a escolha de quem receberá o e-mail.

ETCAICG00

CADASTRO DE REGIÃO

Quando a empresa necessita realizar provisionamentos de 
entrega por período, o sistema disponibiliza um cadastro que 
vincula a região que ocorrerá a entrega e quais dias da semana 
que será realizado a entrega nestas regiões, de forma que 
possa controlar quando a mercadoria chegará ao cliente.

ETCAIRG00

CADASTRO DE RAMO DE ATIVIDADE

As empresas possuem um tipo de característica própria, 
denominada como ramo de atividade, neste cadastro o usuário 
dei nira o tipo da empresa e ao cadastrar um cliente ou 
fornecedor haverá a opção de localizar o ramo do cliente. 

ETCAIRA00

CADASTRO DE CLIENTE

O sistema permite a criação e a importação de dados 
relacionados ao cliente. Se os cadastros estão previamente 
no sistema, com todas as informações pertinentes a uma 
venda, torna-se extremamente prático a realização de 
movimentações independente de quais sejam, por exemplo, 
produção, devolução, ordem de serviços e outros tipos de 
movimentações. E o Sistema JOTEC disponibiliza diversos 
relatórios que rastreiam o produto de acordo com cada cliente.

ETCAICL00

CADASTRO DE GRUPOS

O gerenciamento de produtos, podem ser realizados através 
de grupos. O cliente criará famílias dos produtos, para que ele 

possa controlar os tipos de familia dos produtos por intermédio 
das famílias de produtos por intermédio de grupos.

ETCAIGP00

CADASTRO DE ENDEREÇO DE COBRANÇA

As empresas que trabalham com variedade de endereços de 
cobrança e entrega, possuem esta opção de cadastro, vincular 
ao cadastro de cliente.

ETCAIEC00

CADASTRO DE UNIDADE DE MEDIDA

Neste cadastro o usuário irá inserir todas as unidades de 
medidas que utiliza dentro da empresa, possibilitando controlar 
qualquer tipo de unidade.

ETCAIUM00

CONVERSÃO DE UNIDADE DE MEDIDA

A empresa que vende com uma determinada unidade de 
medida, mas compra o produto com outro tipo de unidade, 
dentro do sistema o usuário poderá cadastrar a conversão para 
facilitar os processos de entradas e saídas e os controles de 
quantidades em estoque.

ETCAICNUM

CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)

Para facilitar as entradas e as vendas realizadas na empresa, 
cadastre seus impostos previamente, para que os processos 
de entradas e saídas, ocorram de forma automática e prática. 
Estes dados e relacionamentos de Classii cação Fiscal, podem 
ser solicitados para a contabilidade e importados ao sistema.

ETCAICF00
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CADASTRO DE PRODUTOS

Permite o cadastramento de qualquer tipo de produto, para 
atender os diversos ramos de atividade. Os recursos do 
cadastro são extremamente intuitivos e completos:

• Cada produto pode ser cadastrado com duas opções: uma 
curta, exibida como “menos dados”, exigindo os principais 
preenchimentos para uso do produto nas rotinas do 
sistema e uma mais completa para adicionar características 
aos produtos, por nome de “mais dados”;

• Controla as validades do produto, mediante a informação 
inserida na entrada, desta forma produtos vencidos, não 
saem da empresa, visando a qualidade do produto e a 
credibilidade da empresa;

• Permite diversos meios para localizar os produtos 
cadastrados, como por exemplo: busca por códigos, tipos de 
destinação, pesquisas por palavras, pesquisa por descrições 
e também por família de produtos (grupos);

• Pode-se informar o custo e o percentual de impostos 
incidentes em cada produto, para emissão de Nota Fiscal e 
relatórios de lucratividade;

• Pode-se inserir fotos e anexos aos produtos, consultar em 
tela e em relatórios especíi cos;

• É possível cadastrar o código de barras de cada produto. 
Para cada cadastro efetuado, o cliente preenche o GTIN13 
e o GTIN14 e ao emitir a etiqueta seu código de barras é 
gerado;

• Pode-se compor os preços a partir de um índice diário para 
correção de preços, ou seja, um coei ciente de correção 
para aumento do valor de venda ou aplicação de descontos 
(ex: dólar, markup, comissão);

• Permite inserir aonde o cliente localizará o produto em seu 
almoxarifado. Exemplo: prateleira X3;

• Visualiza estoques reservas, atuais, vendidos e a vender. 
Disponibilizando a visualização do seu estoque em tempo 
real;

• Permite que o cliente confi gure qual o tipo do produto 
dentro da empresa. Exemplo: Matéria Prima, Mercadoria 
para Revenda, Embalagem, Ativo Imobilizado etc;

• Disponibiliza a tabela de Preços para inserção de 7 preços 
de venda, e a parametrização de características próprias da 
empresa para estes preços;

• Controla quantidades de vendas para promoção. Quando 
o produto estiver em promoção, o usuário pode dei nir a 
quantidade que poderá ser vendida deste produto. Com 
essa dei nição, os vendedores terão bloqueios caso 
ultrapasse a quantidade de venda;

• Atribui fornecedores aos produtos, permitindo um 
fornecedor padrão ou pode adicionar diversos fornecedores 
ao mesmo produto;

• Permite cadastrar a forma de inspeção de qualidade do 
produto na entrada da Nota Fiscal, assim quando o cliente 

der a entrada e analisar que o produto não tem avarias 
para uma revenda ou uma produção, ele poderá fazer a 
devolução da mercadoria;

• Para os clientes que trabalham com receita, no cadastro de 
produtos, existe um link de atalho para a criação da receita, 
sendo assim o cliente não precisa sair da tela do cadastro 
de produto, para cadastrar ou consultar as receitas(Kits).

ETCAIPR00

CADASTRO DE PRODUTOS SUBORDINADOS

Quando a empresa possui peculiaridade em seus produtos, 
por exemplo, variadas cores, variados tamanhos para um único 
produto, o Sistema JOTEC, disponibiliza o subordinado para 
caracterizar o produto, desta forma que ele controla o mesmo 
código+subordinado do código.

ETCAIPRSB

CADASTROS DE RECEITAS

Para as empresas que trabalham com Kits de produtos, o 
cadastro de receitas possibilita esta criação de Kits, exemplo: 
Kits de Perfume, Kits de Beleza, Kits Alimentícios. Possibilita a 
venda de todas as matérias primas de acordo com a descrição 
do Kit.

ETCAIRC00

CADASTRO DE EMBALAGEM

O cadastro de embalagem no sistema permite a administração 
de todos os tipos de embalagens e como o usuário pode 
disponibilizar seu produto dentro das mesmas, de forma que ao 
inserir o produto o sistema calculará quais embalagens devem 
sair, e a quantidade de produto a ser dado baixa no estoque.

ETCAIEB00
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CONSULTAS EM TELA

CONSULTA DE CLIENTES

Permite consultar todas as informações no cadastro de 
clientes, não permitindo alteração dos dados.

ETCODCL00

CONSULTA DE FORNECEDORES

Permite consultar todas as informações no cadastro de 
fornecedores, não permitindo alteração dos dados.

ETCODFO00

PRODUTOS COM FOTOS

Possibilita visualizar em tela os produtos com fotos em JPEG 
e PNG.

ETCODFT00

PRODUTOS PARA COMPRA

Consulta um produto em especíi co, onde são apresentadas 
somente informações relacionadas a compra (tabelas de 
preços, estoque disponível, estoque reserva, peso líquido, foto 
e entre outros detalhamentos do cadastro).

ETCCDPRCO

PRODUTOS PARA VENDAS

Consulta um produto com destinação de mercadoria para 
venda, disponibilizando consulta em tela de (tabelas de preços, 
estoque disponível, estoque reserva, peso líquido, foto e entre 
outros detalhamentos do cadastro). 

ETCODPRVD

ANÁLISE DE MOVIMENTAÇÃO DE COMPRA E DE 
VENDA

ETCOPMVCP

Informa em tela, quais foram as movimentações dos produtos, 
separando-as por compra e venda:

• Para a compra: informará o total para cada fornecedor 
que foi feito a compra do produto, quantas vezes foi 
comprado com o mesmo fornecedor, a quantidade total que 
foi comprada e o valor médio do produto que foi comprado 
para o mesmo.

ETCOPCO00

• Para a venda: informará o total de cada cliente que foi 
feito a venda do produto, quantas vezes foi vendido para 
o mesmo cliente, a quantidade vendida e o valor médio 
vendido para o mesmo.

ETCOPVD00

ANÁLISE DE MOVIMENTAÇÃO GERAL

Realiza análise geral sobre os produtos, informando todas 
movimentações de compra e venda, trazendo as seguintes 
informações (valor compra/venda; valor devolução compra/
venda; valor.

ETCOPMV00

VALOR DE PRODUTOS NAS FORMAS DE 
PAGAMENTO

Consulta um produto em especíi co, escolhendo até 3 formas 
de pagamentos diferentes, onde serão simulados os valores e 
suas parcelas conforme cada forma de pagamento cadastrada.

ETCAIVPFP

LISTA DE PREÇOS

Apresenta em tela os valores das 7 tabelas de preços de cada 
produto, acompanhado de outras informações, tais como: 
estoque atual, grupo do produto, unidade de medida, preço X 
(preço em moeda estrangeira), etc.

ETCOILTPR

PRODUTOS POR FORNECEDORES

Consulta em tela um fornecedor especíi co mostrando todos 
os produtos que foram comprados com ele, informando o total 
geral da compra de todos os produtos, o código do produto, 
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descrição do produto, quantidade comprada, valor unitário, 
valor total, nº do pedido de compra e data da última compra) 
podendo pesquisar por data ou por produto.

ETCOPPRFN

PRODUTOS POR CLIENTES

Consulta em tela um cliente especíi co mostrando todos os 
produtos que foram vendidas para ele, informando o total geral 
das vendas de todos os produtos para este cliente especíi co, o 
código do produto, descrição do produto, quantidade vendida, 
valor unitário, valor total, nº do pedido de venda e o nº do 
pedido do cliente, o nº da Nota Fiscal e a data da última venda, 
podendo pesquisar por data ou por produto.

ETCOPPRCL

PREVISÃO DE MOVIMENTOS FUTUROS

Consulta em tela a previsão de movimentos que o(s) produto(s) 
terão, tanto de compra quanto de venda, mostrando o saldo 
anterior das previsões e o saldo i nal com as previsões, 
indicando qual medida deverá ser tomada (para evitar saldos 
negativos).

ETCOPPRMF

RELACIONAMENTO DE PRODUTO INTERNO X 
PRODUTO EXTERNO

Podendo ser trabalhado com o código do fornecedor 
relacionando com o código interno da empresa sem precisar 
cadastrá-lo novamente. Isto facilitará e agilizará os processos 
internos da empresa. Que será visualizada em tela os produtos 
vinculados nas entradas de compras, quem foi o fornecedor do 
produto, trazendo as seguintes informações (produto externo 
do fornecedor, código do fornecedor, código e descrição do 
produto interno da empresa e estoque atual do produto).

ETCAPRLPR

AUDITORIA DO SISTEMA

Tem a função de averiguar todos os procedimentos feitos pelos 
usuários, sejam de riscos e/ou fora das normas da empresa, 
com a i nalidade de monitorar as atividades da empresa pelo 
usuário e data/hora.

ETAUPAU00

GERADORES DE 
RELATÓRIOS PADRÃO 
JOTEC

GERA RELATÓRIO POR FORNECEDORES

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, 
contendo todas as informações pertinentes a fornecedores, 
podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF ou 
impressão padrão matricial.

ETGEPREFO

GERA RELATÓRIO POR CLIENTES

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, 
contendo todas as informações pertinentes a clientes, 
podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF ou 
impressão padrão matricial.

ETGEPRECL

GERA RELATÓRIO POR PRODUTOS

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, 
contendo todas as informações pertinentes aos produtos, 
podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF ou 
impressão padrão matricial.

ETGEPREPO

GERA RELATÓRIO POR PRODUTOS 
SUBORDINADOS

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, 
contendo todas as informações pertinentes aos produtos 
subordinados, podendo ser emitido em formato de arquivo-
texto, PDF ou impressão padrão matricial.

ETGEPREPS


