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Guia de Implantação  PROCESSOS BÁSICOS 

 
O objetivo deste GUIA é auxiliar nas operações básicas do Sistema Bluesoft ERP:             
Cadastro de Produto Básico (Mercadoria para Revenda), Cadastro de Fornecedor,          
Contrato de Fornecimento, Linha de Compra, Negociação de Compra, Pedido de           
Compra e Bonificação, Recebimento de Mercadorias (Compra e Bonificação),         
Devolução de Fornecedor (Ato e Posterior), Devolução de Cliente (Cupom Fiscal),           
Descartes Estoque (Avarias, Deterioração e etc), Preço de Venda, Emissão de           
Etiqueta e Geração de Cargas. 
 

1. Cadastro de Produtos Básico (Mercadoria para Revenda) 
 
Menu de Acesso:  Compras → Cadastros → Produtos → Incluir  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/cadastro-de-produtos/14332 
 

IMPORTANTE: 
Para realizar o cadastro de produto é necessário que  Árvore de Produtos esteja já              
parametrizada no Sistema. 

 
Para saber mais:  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/arvore-de-produtos/1667  

 
Para cadastrar o produto, devemos seguir os seguintes passos: 
 
Acessar o menu    Compras → Cadastros → Produtos → Incluir: 
 

➔ Aba DETALHES 
Nesta aba contém as informações básicas do produto,  neste GUIA iremos tratar apenas             
MERCADORIA PARA REVENDA. 
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Os campos de preenchimento obrigatório são: 

● Tipos de Produtos:  Selecionar MERCADORIA PARA REVENDA. 
● Subgrupo:  São os subgrupos cadastrados no módulo Árvore de Produtos. 
● Descrição do Produto, Descrição de Gôndola e Descrição de Cupom: São as            

descrições que aparecerão nos respectivos lugares. 
● Margem: Percentual do lucro sobre o preço de venda. O cadastro de margem é feito               

por subgrupo no módulo Árvore de Produtos. 
● Codificação:  GTIN ou PLU. 

○ GTIN: É um acrônimo para Global Trade Item Number, um identificador para            
itens comerciais desenvolvido e controlado pela GS1. 

○ PLU:  
● Status do Produto: ativo, inativo, compra suspensa ou venda suspensa. Vamos           

selecionar ATIVO. 
● Embalagem: É importante o cadastro correto da embalagem (unidade, caixa, quilo,           

etc.), pois na Negociação de Compra com o fornecedor será baseada neste            
cadastro. Para o estabelecimento varejos deve se cadastrar na menor unidade           
aplicada na revenda do produto. 

● Quantidade de etiquetas: Defina a quantidade de etiquetas a serem impressas no            
ETQ para colocação da gôndola/prateleira. 
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➔ Aba SETOR DE COMPRAS 
 
Preenchimento obrigatório: 

● Pedido Mínimo, Ponto de Pedido e Pedido Máximo:  Informações de freqüência           
para efetuar pedidos do produto. Essas informações são usadas no módulo           
Relatório de Cobertura de Estoque e também gerar parâmetros para a sugestão de             
compra. 

 

 
 

● Também é possível informar a tolerância na quantidade do pedido, que é a tolerância              
máxima de quantidade do recebimento de mercadorias, entre o pedido e o            
recebimento. 

 
➔ Aba SORTIMENTO 

Defina as lojas que irão trabalhar com o produto. É importante preencher corretamente, pois              
o comprador só poderá emitir pedidos apenas para as lojas adicionadas ao sortimento do              
produto. 
Para fazer inserção selecione a loja do lado esquerdo e arraste até a lojas em linha ou                 

selecione a loja e clique no botão . 
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➔ Aba LOGÍSTICA 
Informe o peso bruto e líquido do produto. 

 
➔ Aba PDV 

Parametrizar exporta PDV como  SIM.  

 
➔ Aba FIGURA FISCAL  

 
Atualização:  15/02/2018 
Versão:  198.09 

5 



 
Al. dos Maracatins, 426   Moema 

São Paulo, SP, Brasil    
(11) 5543 5406 

 

Defina as tributações federais e estaduais do produto: 
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➔ Aba COMPRAS 
 
Na aba compras é possível incluir os fornecedores do produto (de venda unitária e de venda                
por caixa) e fabricante: 
 

 
 
Para parametrizar a forma de compra, devemos seguir os seguintes passos: 
 

Clicar no botão conforme ilustrado acima, o sistema carregará a tela para             
parametrização. 
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Nesta deveremos informar DESCRIÇÃO DE GONDOLA, CUPOM e BALANÇA, para isso           

utilize o recurso de replicação da descrição clicando no botão . 
 
Informe o tipo de embalagem de compra e se é um produto para exportar para balança. 
 
Preencha quantidade de unidades por embalagem e fator preço, quantidade de etiqueta e             
se permitirá a venda no PDV em caixa optando por exportar PDV como SIM. 
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Adicione o código do produto  e configure Peso Bruto e Líquido. 

 
 

Realizado os procedimentos acima clique no botão , o Sistema recarregará a            

tela de cadastro de produto e clique . 
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Após gravação retorne a aba de compra e clique no botão para referenciar o               
fornecedor.  

 
 

Vá até Fornecedores do Produto e clique no botão . 
 

 
Preencha o fornecedor, código do produto na NF e selecione o tipo de embalagem de               

faturamento. Para gravar a informação clique no botão . 

 
 
Confirme e salve o cadastro de produto. 
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➔ Aba BALANÇA 
A aba balança é usada para as rede varejistas que possuem integração com sistemas de               
balança. Os dados informados nesta aba são impressos nas etiquetas geradas pela            
impressora da balança. 
 

● Editar detalhes da balança:  
○ Exportar balança: Opção de exportar ou não 
○ Descrição Etiqueta Balança: Ao optar por ‘sim’ na exportação do produto, se            

faz necessário incluir uma descrição específica para o produto. 
○ Dias de validade após a pesagem: Os dias de validade são independentes            

entre o produto unitário de suas caixas. Se necessário, edite também os dias             
de validade de cada caixa. 

○ Tara padrão: informar tara padrão de peso do produto. Exemplo: 0,250g 
○ Tipo impressão etiqueta: Definir entre preço ou peso 
○ Divisor de preço em percentual e sua respectiva descrição 
○ Informação nutricional para produtos que possuem essa obrigatoriedade 
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● Setores por loja: 

○ Listagem de lojas onde o produto está cadastrado em pelo menos uma            
balança. Ao clicar em uma loja, é possível visualizar os setores onde o             
produto consta na balança. Para adicionar acesse para saber mais:          
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-varejo/setores-de-balanca/16033 

 
➔ Aba PRODUTOS ASSOCIADOS 

Neste guia iremos falar apenas do recurso  Equivalência de Preço, permite associá-lo à             
outros produtos similares, por exemplo SUCO EM PÓ SABOR LARANJA pode ser            
associado à todos os demais sucos em pó de outros sabores. Dessa forma, ao alterar o                
preço de um dos sucos em pó, todo os outros serão alterados automaticamente. 
 

 
 
Para uso das demais funcionalidades entre em contato com nossa área de serviço e solicite               
um treinamento e caso precise também disponibilizamos em nosso portal de ajuda Guias de              
Implantação e constantemente estamos disponibilizando novos materiais de apoio, objetivo          
destes documentos é sanar dúvidas e fornecer um roteiro para a implantação dos             
processos. 
Para acessá-los acesse  https://ajuda.bluesoft.com.br/categorias/guias-de-implantacao . 
 
 

➔ Aba COMPOSIÇÃO 
 
Entre em contato com nossa área de serviço e solicite um treinamento para implantação              
dessa funcionalidade e caso precise também disponibilizamos em nosso portal de ajuda            
Guias de Implantação e constantemente estamos disponibilizando novos materiais de          
apoio, objetivo destes documentos é sanar dúvidas e fornecer um roteiro para a implantação              
dos processos. 
Para acessá-los acesse  https://ajuda.bluesoft.com.br/categorias/guias-de-implantacao . 
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❖ Produção  

 
 

❖ Composição  

 
 

2. Cadastro de Fornecedor  
 
Menu de Acesso:  CRM → Cadastros → Pessoas ou Compras → Cadastros → Pessoas →               
Fornecedores 
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/cadastro-de-pessoas-fornecedores/981 
 
Para cadastrar o fornecedor, devemos seguir os seguintes passos: 

Acessar a tela de cadastro e clicar no botão . Na aba DADOS GERAIS,              

informe os dados cadastrais e clique no botão . A tela será            
recarregada e devemos selecionar na aba TIPO DE PESSOAS modalidade FORNECEDOR           

clicando no botão . 

 
Atualização:  15/02/2018 
Versão:  198.09 

13 

https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/cadastro-de-pessoas-fornecedores/981


 
Al. dos Maracatins, 426   Moema 

São Paulo, SP, Brasil    
(11) 5543 5406 

 

 

 
 
Vá até a aba FORNECEDOR e parametrize.  
 

 
 
 

3. Linha de Compra  
 
Menu de Acesso:  Compras → Linha de Compra  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/linha-de-compra-beta/21967 
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IMPORTANTE: 
Para parametrizar a linha de compra é o cadastro de  Comprador . 

 
 

 
 
Para saber mais:  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/cadastro-de-pessoas-comprador/1659 
 

 
Pela módulo de Linhas de Compra (Beta) é possível organizar os produtos que o setor               
Comercial compra para as lojas, determinando quais produtos referentes a quais           
fornecedores um determinado comprador será responsável, associando, assim, os mesmos          
ao comprador. 
 
Também é possível substituir o comprador temporariamente ( período de férias por            
exemplo) ou definitivamente. 
 
A linha de compra tem como objetivo definir quais fornecedores e quais produtos os              
compradores podem comprar através de Pedidos de Compra. 
 
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos: 
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Acessar o módulo Compras → Linha de Compra, informar o comprador e selecionar o              

Fornecedor Divisão e clicar no botão . 
 

 
 
Para adicionar um produto em todas as lojas que ele possua sortimento clique no checkbox               
ao lado do código do produto, para adicionar todos os produtos em uma determinada loja               
clique no checkbox na coluna da loja correspondente e para adicionar todos os produtos em               
todas as lojas selecione pelo checkbox da grid. 

Para completar a operação clique e . 
 
 

4. Contrato de Fornecimento 
 
Menu de Acesso:  Compras → Contratos de Fornecimento  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/contrato-de-fornecimento/1151 
 
Pela tela de  Contrato de Fornecimento é possível definir prazos de entrega, prazos de              
pagamento, cláusulas contratuais e outros acordos comerciais (Trocas e Acordos de           
Fidelidade, por exemplo) firmados entre a rede varejista e os fornecedores. 

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos: 

Primeiramente deverá ser feito as Cláusulas de Contrato de Fornecimento. Para maiores            
informações referentes as cláusulas, saiba mais:  

https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/clausulas-de-contrato/3927 

Para criar um novo Contrato de Fornecimento, devemos selecionar o botão           

. Neste guia iremos tratar das parametrizações básicas para         
requisição de compra e bonificação de mercadoria para revenda.  
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● Fornecedor:  Selecione a divisão fornecedor. 
● Tipo de Fornecimento: Define qual é o tipo do contrato com o fornecedor: definitivo,              

introdução ou temporário. 
● Tipo de Frete: Define o tipo de frete que o fornecedor deve destacar na emissão da                

Nota Fiscal. 
● Tipo de Pagamento: É a forma de pagamento que será acordada com o fornecedor.              

É a partir do tipo de pagamento que será gerada a duplicata no contas a pagar: 
○ Parcela única com prazo – A duplicata de pagamento será gerada com            

vencimento no prazo informado(Ex: 30 dia). 
○ Parcela única na data de vencimento – será aberto a opção Data de             

Vencimento(fixa) para informar uma data para pagamento. 
○ Livre de Débito (Bonificação) – Não será gerado duplicata de pagamento. 
○ Pagamento parcelado com prazo – As duplicatas de pagamento serão          

geradas conforme prazo informado(Ex: 30/60/90 dias). 
○ Pagamento Adiantado – A duplicata será gerada no fechamento do pedido de            

compras, ou seja, antes de receber a mercadoria. 
● Prazo de Pagamento:  É informado a quantidade de dias de pagamento e o             

percentual a pagar da fatura. 
● Status do Contrato: Ativo/Inativo/Aguardando Assinatura.Somente quando o       

contrato estiver ativo é que será possível criar negociação e pedidos de compra e              
lançar os itens nas trocas. 

● Data de Vigência Inicial:  Informar a data de emissão do contrato. 
● Data de Vigência Final:  Após a data de vigência final, não será possível criar              

pedido de compras para o fornecedor. Será necessário criar um novo contrato ou             
alterar a data. 
IMPORTANTE: No que se refere ao controle de trocas o contrato ativo mais recente              
é que será considerado, mesmo que esteja expirado. 

● Prazo de Entrega do Pedido: Quantidade de dias que o fornecedor irá entregar o              
pedido. 

● Intervalo de Visita:  Dias em que o vendedor visita a loja. 
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● Tolerância (atraso na emissão da nota):  Caso a Nota Fiscal do fornecedor seja             
faturada após Prazo de entrega do Pedido mais a quantidade de dias informado na              
tolerância da emissão da nota, será gerado a prorrogação do pagamento no contas             
a pagar. 

● Faturamento Mínimo: Informar o valor mínimo que o fornecedor poderá faturar na            
Nota Fiscal. 

● Condição de pagamento:  Informar a condição de pagamento para esse contrato. 
● Tipo de Recebimento: É a forma de recebimento que será acordada com o             

fornecedor referente a Notas Fiscais de devolução. É a partir do tipo de recebimento              
que será gerada a duplicata no contas a receber. 

● Prazo de Recebimento: nesse campo é informado a quantidade de dias de            
recebimento e o percentual a pagar da fatura. 

● Recebimentos: Informar a forma que o fornecedor fará os pagamentos de acordo            
com cada processo: Pagamento de Fidelidade, Pagamento de Aniversário,         
Resolução Devolução de Compra e Resolução Devolução de Troca. 

● Trocas:  Define se o fornecedor descarta ou retira os produtos para troca. 
Essas definições serão necessárias para o módulo Controle de Trocas. 

○ Descartar Trocas:  Selecionar esta opção quando o fornecedor não faz          
trocas, porém é possível definir se o fornecedor pagará de alguma forma            
pelos descartes. Há duas opções: 
Lançar na Conta do Fornecedor: Ao fazer o descarte o valor das trocas será              
enviado para a Conta do Fornecedor, para que seja cobrado posteriormente. 
Percentual sobre as Compras: Apenas para finalidade contratual, não altera o           
comportamento do sistema. 

○ Armazenar Trocas: Ao selecionar esta opção, as trocas serão armazenadas          
e será possível emitir nota fiscal de trocas para o fornecedor. É possível             
definir duas formas de retirada das trocas, porém essas informações são           
apenas para finalidade contratual: Autorização de retirada e Retira troca no           
ato da entrega. 
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Consulta de Contratos 
Após incluir um contrato de Fornecimento é possível consultá-lo utilizando os filtros:            
Fornecedor/Divisão, Vigência, Período de Vigência e Status. 

Ao realizar a busca também é possível realizar alguns processos: Visualizar Ocorrências,            
Editar o Contrato, Imprimir Contrato, Imprimir Acordo Comercial e Excluir Contrato para isso             

utilize o botão de . 

 
 
Para saber mais:  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/contrato-de-fornecimento/1151 
 

5. Negociação de Compra  
 
Menu de Acesso:  Compras → Consulta Negociação de Compra  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/negociacao/1166 
 

IMPORTANTE: 
Premissas para criar a negociação de compra: 

- O produto deve estar referenciado ao fornecedor. 

 
O módulo Negociação de Compra tem como finalidade, registrar os custos, tributações,            
acréscimos e descontos que a rede varejista terá ao adquirir as mercadorias do fornecedor.              
Além disso, também é possível definir o preço de venda. 
 
As negociações de compras são feitas a partir de um Contrato de Fornecimento, onde são               
definidos prazos de entrega e pagamento para o fornecedor. 
 
Para incluir uma nova negociação de compra devemos seguir os seguintes passos: 

Informe o fornecedor divisão e clique no botão . Os contratos de fornecimento              
serão apresentados na consulta.  

Clicar no ícone e selecionar a opção ao lado do contrato             
de fornecimento desejado. 
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Informe a descrição para nova negociação e clique no botão  para gravar. 

 
 
Após incluir a nova negociação, os itens do fornecedor serão apresentados na tela. Para              
informar o custo da mercadoria, tributação, descontos e preço de venda é necessário editar              

item a item clicando em cima da descrição do produto e depois no botão lápis para                 
edição. Também é possível buscar o produto através da descrição ou referência            
selecionando a lupa que fica acima da descrição dos produtos. 
 

 
 
Na tela de edição da negociação do produto, poderá ser informado custo, descontos,             
acréscimos, tributações e preço de venda, para gravar a informação clique no botão             

 . 
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6. Pedido de Compra e Bonificação  
 
Menu de Acesso:  Compras → Pedidos de Compra  → Incluir  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/incluir-pedidos-de-compra/13988 
 
Pela tela de  Incluir Pedidos de Compra é possível realizar a criação dos pedidos de               
compra que serão utilizados posteriormente no recebimento das mercadorias. 

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos: 

Acessar o menu, informe o fornecedor e clique em , será listados os contratos de               

fornecimento ativos, selecione o contrato a ser utilizado e clique para inserir um novo               
pedido. 
 

 
 
Necessário preenchimento  das seguintes informações: 
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● Tipo de Pedido:  De acordo com o definido, o módulo de Recebimento de             
Mercadorias irá identificar o CFOP da Nota Fiscal. Os tipos de pedidos são: Pedido              
de Compra, Bonificado e Bonificado Altera Custo, Consignação, Entrega Futura de           
Produto Indefinido, Compra Kit e Cestas, Baixa de Custo em Acordos. 

○ Nesta guia iremos tratar as operações de  COMPRA e BONIFICAÇÃO ,          
selecione uma dessas naturezas de operação. 

● Tipo de Distribuição:  Define como DSD - Direto nas Lojas. 
● Número de Entregas:  É permitido até 6 entregas. 
● Usar Sugestão de Compra: Ao selecionar a opção “sim”, a quantidade sugerida            

será adicionada automaticamente na quantidade do produto. 
● Escolher Itens: Casa queira fazer uma pré seleção de produtos a ser listados no              

pedido de compra defina como SIM, caso deixe como NÃO todos os produtos que              
estiverem referenciado ao fornecedor e na linha de compra do comprador serão            
listados.  

● Data Limite Digitação:  Limitar o prazo para digitação das quantidades dos itens no             
pedido.  

● Tipo de Finalidade Pedido:  Selecionar a razão da compra do pedido, essa            
finalidade é cadastrada e parametrizada em Compras → Cadastros → Finalidades           
de Pedidos de Compra. Para saber mais:  

https://erp.bluesoft.com.br/treinamento/erp-app/areas/core/ajuda-erp/ajuda-erp.index.jsp#/aj
uda-erp/1080 

● Estatística de Venda: Caso seja selecionado “sim” no campo “usar sugestão de            
compra”, é possível definir como o sistema irá calcular a sugestão para preencher             
automaticamente a quantidade do produto. Há duas opções: 1-utilizar um período           
definido ou 2- a melhor semana entre as 6 últimas semanas. 

● Opções (desprezar dias em oferta): Não considerar no cálculo o período em que o              
produto foi vendido com preço promocional. 

● Exibir Pendências: Caso esteja marcado exibirá a tela de pendencias do           
fornecedor. 

● Lojas:  Selecione a(s) loja(s). 
Atenção: No bloco Lojas, à direita, serão exibidas apenas as lojas que tiverem a              
opção “Habilitar operações de loja” selecionada. Essa opção fica no cadastro de            
pessoas, na aba Loja. 
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Para dar continuidade na inserção do novo pedido de compra clique no botão             

. 
 

 
 
O próximo passo é a definição dos produtos e a quantidade para cada loja.  

Após definir a quantidade dos produtos, clicar no para iniciar o processo de fechamento              
do pedido. 
 
O Sistema te direciona para tela de manutenção das datas e local de entrega. Por padrão,                
os dados apresentados são: uma semana para entrega a partir da data de emissão do               
pedido, e a própria loja como local de entrega. Estes dados podem ser alterados. 
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Para finalizar clique ,  o Sistema possibilitará o envio por e-mail ou            
impressão de relatórios. 
 

 
 
Para efetuar operações como reabrir, excluir, imprimir pedido, acessar o módulo Pedidos de             
Compra vá em Compras → Pedido de Compra → Consultar.  
Para saber mais acesse:  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/pedidos-de-compra-consultar/1519 
 

7. Recebimento de Mercadoria (Compra e Bonificação) 
 
Menu de Acesso:  Estoque e NF-e → Recebimento de Mercadorias → Consulta            
Processamento de NFe 
 
A  Consultar Processamento da NF-e tem como finalidade listar todas as Notas Fiscais             
Recebidas pelo Sistema ERP através dos XMLs enviados pelo fornecedor ou até mesmo o              
XMLs onde o upload foi feito manualmente. 

Segue abaixo o passo-a-passo utilização da tela de Consulta: 

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos: 
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Acessar o menu, informa os dados para filtragem e clicar no botão . 
 

 
 
Localizando a nota fiscal a selecione para realizar o lançamento.  
 

 

O Sistema carregará o cabeçalho, clique no botão . 
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Será apresentada a tela com os totalizadores do documento fiscal, clique no botão             

.  
 

 
 
Será carregada a tela de transporte, caso esteja preenchido clique no botão para LIMPAR              

CAMPOS e continue em . 
 

 
Selecione o pedido correspondente para fazer o vínculo.  
 

 

Após vinculado clique no botão . 
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Na tela de itens da nota fiscal, faça um conferência e clique no . 

 
Será apresentado a tela de totalização e verificação de diferenças/divergências, se estiver            

tudo correto clique no botão . 
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Realize preenchimento do romaneio e . 
 

 

 
O lançamento será concluído e o Sistema apresentara as duplicatas geradas para o             
processo e Nota Fiscal foi recebida com sucesso.  
 

8. Devolução de Fornecedor (Ato e Posterior) 
 

❖ ATO 
Menu de Acesso:  Estoque e NF-e → Recebimento de Mercadorias → Consulta            
Processamento de NFe 
 
Ao finalizar o recebimento da NF caso tenha algum desacordo comercial, fiscal que não              
tenha aprovação via divergência on-line pelo departamento responsável e/ou divergência na           
contagem física do produto (romaneio) será gerado a NF de Devolução de Fornecedor.  
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ou 

 
Ao prosseguir para finalizar o recebimento da NF, após dada a tratativa de recusa ou ciência                
da diferença no romaneio o Sistema redireciona para tela de faturamento da NF.  
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Para emitir a NF clique no botão . 
Além de emitir nota fiscais de devolução, efetivar o recebimento das mercadorias, o Sistema              
gerará os dados financeiros a pagar e receber e possibilitará emissão da NF. 
 

 
 

 
 

❖ POSTERIOR  
 

IMPORTANTE: 
No contrato de fornecimento a parametrização de Armazenar Trova deve estar setado            
como SIM. 
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a) Cadastro Motivos de Troca  

 
Menu de Acesso:  Estoque e NF-e → Cadastros → Motivos de Trocas  
Os motivos de trocas são frases utilizadas como lembretes e justificativas dos lançamentos             
de trocas dos produtos. 
 

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos: 

Acessar o menu  , clicar no botão . 

 

Informe a nome do motivo de troca e caso necessite pode adicionar observação adicional e               

clique no botão . 

 
b) Trocas 

 
Menu de Acesso:  Estoque e NF-e → Trocas → Controle 
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulos-estoques-e-nf-e/controle-de-trocas/1146 
 
Pela tela de Controle de Trocas é possível incluir os produtos para troca ou descartá-los do                
estoque. A opção de armazenar ou descartar deve ser previamente definida no Contrato de              
Fornecimento do fornecedor de troca que foi definido no cadastro do produto. 
 
Frisando que o destino da troca, isto é, se será armazenada ou descartada, é definida pelo                
contrato de fornecimento, sendo que o contrato que será utilizado, será o mais recente (de               
maior número) que esteja com status ativo. 
 
Sendo assim, mesmo que o contrato mais recente esteja com data de vigência expirado,              
caso ele esteja ativo, será considerado no lançamento de trocas. Deve ser assim pois, o               
fato de um contrato com um fornecedor não estar mais vigente, não quer dizer que a                
mercadoria recebida, enquanto ele estava vigente, não tenha estoque ainda para ser            
lançado nas trocas. Então, se o contrato ativo mais novo (ainda que expirado) estiver              
informando que o destino das trocas é o armazenamento, o sistema armazenará as trocas,              
mas se estiver informando que o destino é o descarte então o sistema descartar as trocas. 
 
Desta forma, quando houver mais de um contrato para o fornecedor sendo que os mais               
antigos estão ativos e em vigor, e o mais novo está ativo mas não mais vigente, ainda assim                  
é este mais novo (ainda que expirado) que será considerado para definir o destino do               
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lançamento de troca. 
 
Caso não tenha nenhum contrato de fornecimento ativo para o fornecedor de troca, o              
lançamento nesta tela será para descarte. 
 
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos: 

Acesse o menu, deverá selecionar a loja onde será realizada a Troca e clicar : 
 

 
 
Informe o CÓDIGO INTERNO DO PRODUTO OU GTIN, a quantidade da troca e selecione              
o motivo. 
 

 

E após clicar no botão . Como estamos tratando de um produto de             
armazenagem ele será apresentado no grid correspondente, conforme ilustrado abaixo: 

 
Atualização:  15/02/2018 
Versão:  198.09 

32 



 
Al. dos Maracatins, 426   Moema 

São Paulo, SP, Brasil    
(11) 5543 5406 

 

 

 

Para concluir a operação clique no botão . 
 

 
 
 

c) Emissão NF  
 
Menu de Acesso:  Estoque e NF-e → Notas Fiscais → Devoluções → Devolução de              
Compra Após o Recebimento (Troca)  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulos-estoques-e-nf-e/devolucao-de-compra-apos-o-recebi
mento-troca/14408 
 
Pela tela de Nota Fiscal de Devolução de Compra Após Recebimento (Troca) é possível              
realizar a emissão de notas fiscais de devolução de produtos previamente lançados no             
módulo de trocas. 
 
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos: 
 
Acesse o menu e para emissão deste tipo de nota fiscal devemos preencher antes alguns               
filtros: 
 

● Loja: Neste filtro o usuário informará a qual loja pertence o estoque de trocas para               
emissão da nota fiscal. 

● Tipos de Produtos:  
○ Mercadorias: Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuírem          

produtos que estejam em seu cadastro o tipo VENDA. 
○ Consumo:  Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuírem          

tens de consumo que não controla estoque. 
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○ Bens:  Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuírem          
produtos do tipo ATIVO. 

● Fornecedor:  Neste campo o usuário informar para qual fornecedor a nota fiscal será             
emitida. 

● Divisões:  Neste campo o usuário informar qual a divisão do fornecedor a nota fiscal              
será emitida. 

● Emissão da Nota Fiscal de Origem:  Neste campo é possível informar o período de              
entrada da nota fiscal de origem a ser mencionada na nota fiscal de devolução. Por               
padrão o período de busca é de 6 meses a partir da data de devolução. 
 

Após informado os filtros clique no botão . 
 

 
 
Serão listados os produtos e a última nota fiscal recebida para o produto da troca.  
 

 
 
Selecione os produtos que deseja incluir na nota fiscal e a quantidade a devolver e clique no                 

botão  o Sistema direciona ao faturamento de nota fiscal. 

Para emitir a NF clique no botão . 
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Além de emitir nota fiscais de devolução o usuário pode Enviar para conta do fornecedor os                
valores referentes aos produtos selecionados. 
 

9. Devolução de Cliente (Cupom Fiscal) 
 
Menu de Acesso:  Estoques e NFe → Notas Fiscais → Devoluções → Devolução de Cupom  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulos-estoques-e-nf-e/nota-fiscal-de-devolucao-de-cupom/1
4411 
 
Pela tela de Nota Fiscal de Devolução de Cupom é possível realizar a emissão da nota                
fiscal de devolução de vendas com cupom. 
 
O intuito é que com a emissão desta nota fiscal todas as operações realizadas no momento                
da venda sejam estornadas como estoques, impostos, etc. 
 
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos: 
 
Acessar  menu  e informar os filtros: 
 

● Loja:  Neste filtro o usuário informará qual a loja que pertencem os cupons de              
devolução para emissão da nota fiscal. 

● Remetente: Quando CLIENTE a nota fiscal será emitida para o cliente informado no             
cupom ou informado no próprio módulo de de escolha de cupons. 
A nota só deverá ser emitida usando a loja como remetente, somente quando não              
for possível obter os dados do cliente. (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°, e Convênio de                

 
Atualização:  15/02/2018 
Versão:  198.09 

35 

https://ajuda.bluesoft.com.br/modulos-estoques-e-nf-e/nota-fiscal-de-devolucao-de-cupom/14411
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulos-estoques-e-nf-e/nota-fiscal-de-devolucao-de-cupom/14411


 
Al. dos Maracatins, 426   Moema 

São Paulo, SP, Brasil    
(11) 5543 5406 

 

15-12-70 – SINIEF, arts. 54 e 56, na redação do Ajuste SINlEF-3/94, cláusula             
primeira, XII) 

● Data da devolução:  Define a data da emissão da devolução de cupom a qual              
deseja emitir a nota fiscal. 

 

 

 
 

❖ Faturamento de nota fiscal remetente CLIENTE: 
Após escolher os filtros de loja, remetente e data da devolução, ao prosseguir o              
usuário deve informar para qual cliente a nota fiscal deve ser faturada: 

 
❖ Faturamento de nota fiscal remetente LOJA: 

Após escolher a loja para listar os cupons fiscais de devolução, quando escolhida a              
opção remetente LOJA, a nota fiscal será faturada contra a própria loja: 

 
Ao clicar em prosseguir o usuário será enviado para o faturamento de nota fiscal. 
 

10. Preço de Venda  
 
Menu de Acesso:  Vendas → Administração de Preços → Precificação de Produtos 
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-vendas/precificacao-de-produtos/24037 
 
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos: 

Na tela de  Precificação de Produtos , temos os seguintes campos e botões: 

● Produto : Campo para inserir informações do produto para a pesquisa. Neste campo            
pode ser informado a descrição do produto, descrição do subgrupo, código do            
produto, produtos com custo teórico, GTIN/PLU, fornecedor, linha indefinida, preços          
alterados no dia, entrada de produtos no dia, produtos sem preço. 

● Status : Opções entre Inativos, Ativos e Todos (status do cadastro do produto). 
● Regiões / Lojas : Lista as regiões ou as lojas que o usuário deseja precificar o             

produto. 
● Departamento:  Lista de departamentos cadastrados no ERP. 
● Seção:  Seção dos departamentos informados no campo anterior. 
● Grupo:  Grupo da seção informada no campo anterior. 
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● Subgrupo  Subgrupo pertencente ao grupo informado no campo anterior. 
● Exibir/Ocultar Colunas : Botão utilizado para personalizar a visualização de         

colunas, de forma que fiquem ocultas ou não na tela. 
● Buscar : Botão para efetuar a busca do produto conforme informado nos campos            

anteriormente. 

Quando o usuário selecionar as opções,  Preços alterados no dia ou  Entrada de produtos              
no dia , será disponibilizado dois novos filtros:  Comprador:  Lista todos os compradores            
cadastrados no sistema e  Setor de compras: Opção para informar qual setor de compras o               
produto que será precificado pertence. 

Após informar o produto e clicar em o será listado o produto separado por               
Loja. 

 
Após informar os preços dos produtos na coluna VENDA, será necessário informar em qual              

data este novo preço entrará em vigor e clicar em . 

 
11. Emissão de Etiqueta  

 
Menu de Acesso:  Varejo → Impressão de Etiquetas de Preço  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-varejo/impressao-de-etiquetas-de-preco/13712 
 

IMPORTANTE: 
- Através dessa tela é possível fazer a impressão das etiquetas de gôndola            

previamente inseridas e configuradas no Sistema.  

Para saber mais dos modelos pré definidos acesse: 

https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-varejo/cadastro-de-modelo-de-etiqueta-de-gondola-e
-impressao/9873 

Para criar um novo modelo disponibilizamos um guia de implantação de como cadastrar e              
configurar uma etiqueta ZPL, acesse: 

https://ajuda.bluesoft.com.br/categorias/guias-de-implantacao-operacoes 
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Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos: 

Selecionando este botão, será possível configurar uma impressora e um modelo de            
etiqueta padrão. 

 

 

 
 
Na tela de impressão de etiquetas temos os seguintes Filtros: 
 

● Loja:  Onde deverá ser selecionada a loja, para que seja exibido o preço do produto               
referente a loja selecionada. 

● Descrição do Produto:  Onde é possível informar a descrição do produto. Obs.            
Serão exibidos todos os GTIN’s caso o produto tenha mais de um cadastrado. 

● Cód. de GTIN/PLU:  Onde é possível informar o GTIN/PLU para impressão da            
etiqueta, nesse caso só será exibido um produto. 

● Caixa/Unitário:  Onde é possível listar separadamente os produtos por caixas dos           
produtos unitários. 

● Modelo de etiqueta:  Através deste campo será possível buscar os produtos           
vinculados ao modelo de etiqueta cadastrado no sistema. 

● Modelo de etiqueta oferta:  Informando um modelo de etiqueta de oferta neste            
campo, será possível filtrar todos os produtos que possuem este modelo como            
padrão de etiqueta de oferta. 

● Buscar por (Preço Atual ou Preço a vigorar no dia):  Na consulta por preço atual               
será exibido o preço que o produto está no dia da consulta, já na consulta por preço                 
a vigorar no dia, será exibido um calendário para que possa ser selecionado o dia               
em que o preço irá vigorar.  

○ Exemplo:  Ao selecionar o dia 01/10/2015, serão exibidos os produtos que o            
preço irá mudar nessa data, pode ser preço de venda normal ou oferta, se              
não for exibido nenhum produto, significa que não existe nenhuma alteração           
para esta data e loja. 
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● Departamento:  Onde é possível fazer a busca do produto por departamento. 
● Seção:  Onde é possível fazer a busca do produto pela seção do departamento. 
● Grupo:  Onde é possível fazer busca do produto pelo grupo da seção. 
● Subgrupo:  Onde é possível fazer busca do produto pelo subgrupo do grupo. 
● Impressão automática após consulta por GTIN/PLU: Com esta opção habilitada o           

sistema irá imprimir a etiqueta, assim que o usuário informar o GTIN/PLU do produto              
e pressionar enter, ou logo após de efetuar a leitura do código de barras do produto                
através de um leitor. 

● Selecionar produtos em oferta: Dispõe de duas opções entre Não e Sim (por             
padrão a opção Não já vem informada de início na tela). Com a opção Não, o                
sistema não irá permitir que o usuário imprima etiquetas de produtos que estão com              
o período de oferta em vigência, evitando assim que se imprima um modelo de              
etiqueta que não seja o adequado para os produtos em ofertas. Já a opção Sim,               
permitirá que o usuário selecione e imprima as etiquetas dos produtos selecionados            
para a impressão.  

○ Exemplo:  Um produto está em oferta vigente, e caso houver alteração de            
preço normal do produto na tela de impressão será exibido como produto            
com preço alterado, mas não habilita a impressão por estar em oferta). 

Após informado os dados no filtro clique no botão para listar os resultados dos              
produtos com base nas opções de filtragem informadas nos campos anteriores. 

 

 
Para fazer impressão das etiquetas dos produtos selecionados conforme ilustrado na           

imagem acima no quadro de resultado da busca efetuada clique no botão . 

 
12. Geração de Carga  

 
Menu de Acesso:  Varejo → Exportação → Geração de Arquivos para Frente de Caixa e               
Periféricos  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-varejo/geracao-de-arquivos-para-atualizacao/16005 
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Pela tela de  Geração de Arquivos para Atualização é possível criar arquivos com dados              
do sistema para serem importados em sistemas de frente de caixa, de forma agendada ou               
manual. 

Pela tela existe a opção de gerar arquivos de PDVs, Balanças, Terminais de Consulta,              
Promoção Ganhe Pontos, Clientes, Etiquetas, Vendedor ou Mídia Indoor; 
 
Ao selecionar a opção Cliente: Somente com número de fidelidade, apenas os clientes que              
possuírem esse número cadastrado serão enviados para o PDV. 
Também existe a opção de agendamento de geração de arquivos, onde é possível iniciar a               
geração dos arquivos de atualização para frente de caixa de acordo com a data informada               
nos campos destacados. 
 
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos: 

Acessar a tela e selecionar os arquivos necessários e as lojas e clicar . 

 
 
Após geração acessar o  Bluesoft Drive  onde constam todos os arquivos gerados. Para             

acessar pode utilizar o atalho clicando no botão ou via menu em             
Ferramentas → Bluesoft Drive. 
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Checklist Implantação 

 
1. Cadastro do Produto 
2. Cadastro de Fornecedor  
3. Linha de Compra  
4. Contrato de Fornecimento  
5. Negociação de Compra  
6. Pedido de Compra e Bonificação  
7. Recebimento de Mercadoria (Compra e Bonificação) 
8. Devolução de Fornecedor (Ato e Posterior) 
9. Devolução de Cliente (Cupom Fiscal) 
10. Preço de Venda 
11. Emissão de Etiqueta  
12. Geração de Carga 
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