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Guia de Implantação EQUIVALÊNCIA DE ESTOQUE 

 
O objetivo deste GUIA é auxiliar os profissionais a implantarem e cadastrarem os             
produtos de EQUIVALÊNCIA DE ESTOQUE, recurso utilizado para associar produtos          
que tem as saídas em cortes ou formas diferentes, como exemplo podemos citar os              
FRIOS e os itens de AÇOUGUE que ocorre a entrada da mercadoria em peça KG, mas                
as saídas ocorre em fatias KG, cubos KG, ralado KG, moído KG e pedaço KG. 
 
IMPORTANTE: Não deve ocorrer entradas de mercadoria em produtos filhos (cortes)           
da equivalência, somente em produtos pai (peça). 
 

    

                 

         
 
 

 
1. Cadastro de Produtos 

 
Menu de Acesso: Compras → Cadastros → Produtos  
 
Na tela de cadastro de produto na ABA PRODUTOS ASSOCIADOS, na opção de             
EQUIVALÊNCIA DE ESTOQUE selecione umas das opções : 
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● : dos produtos de equivalência de estoque de corte diferenciado          
associe o produto PAI (peça) que ocorre a entrada da mercadoria. Nesta            
parametrização é sempre UM PARA UM. 

 

 
 

● : O Sistema possibilita também no cadastro do produto pai          
ADICIONAR todos os filhos, cortes (peça, cubo, fatia, ralado e etc). A            
parametrização é de UM PARA VÁRIOS.  

 

 
 

IMPORTANTE: 
● FATOR ESTOQUE: deve ser preenchido a quantidade a ser debitada do produto            

pai ao efetuar a saída do produto filho. Se a saída for proporcional deixe o fator de                 
1,000 que representa 100%, caso necessite agregar algum valor aumente ou se            
precisar reduzir diminua o fator de preço. 

● FATOR CUSTO: O fator custo (opcional) será considerado na demonstração do           
custo do produto filho na administração do preço de venda. Ele deve ser usado              
quando a intenção é considerar um fator diferente do fator estoque no custo do              
produto filho. 
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