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Guia de Implantação EQUIVALÊNCIA DE PREÇO  

 
O objetivo deste GUIA é auxiliar os profissionais a implantarem e cadastrarem os             
produtos de EQUIVALÊNCIA DE PREÇO, recurso utilizado para facilitar precificação          
dos itens de mesma marca e gramagem que tem variedades de sabores, fragrâncias,             
cores e demais características.  
 
Utilizando esse recurso ao alterar o preço de um dos produtos automaticamente            
todos os outros que estiverem na equivalência de preço sofreram alteração conforme            
a parametrização do fator de preço. 
 

 
 

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 PREÇO selecione umas das opções : 
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● : dos produtos de equivalência de preço selecione qual será o pai,            
sugerimos que selecione o item que for mais tradicional e não seja uma edição              
especial, nesta parametrização é sempre UM PARA UM. 

 

 
 

● : O Sistema possibilita também no cadastro do produto pai          
ADICIONAR todos os filhos, ou seja, a parametrização é de UM PARA VÁRIOS.  

 
 

IMPORTANTE: 
O campo FATOR DE PREÇO é aplicado para precificação automatizada. Se o preço de              
VENDA de todos os itens forem o mesmo deixe com o fator de 1,000 que representa                
100% do valor, caso necessite agregar algum valor aumente ou se precisar reduzir o              
preço diminua o fator de preço. 

 
2. Precificação  

 
Menu de Acesso: Vendas → Administração de Preços → Precificação de Produtos  
 
Observe que ao carregar o produto pai na tela de precificação ele carrega agregando todos               
os produtos filhos, e alterando qualquer item em unidade que faz parte da equivalência de               
preço o Sistema automaticamente irá recalcular o preço de todos os itens conforme o fator               
informado em seu cadastro. 
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Checklist Implantação 

 
1. Cadastro de Produtos 
2. Precificação de Venda 

 
 
Documentações Auxiliares 

 
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/cadastro-de-produtos/14332 
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