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Apresentação 

Objetivo 
Este manual tem por objetivo descrever o processo de Controle de transações onde envolvam 
processos de transferência de mercadoria entre empresas. Essas transações são especiais pois 
mesmo a mercadoria não estando fisicamente na empresa proprietária ela continua pertencendo a 
mesma até o final do processo. Os controles efetuados são referentes a parte fisica de estoque, 
fiscal de documentos de entrada e saída e custos. São cobertos os processos de: 

�  Consignação; 

�  Industrialização; 

�  Embalagem; 

�  Conserto; 

�  Demonstração; 

�  Triangulação. 

A quem se destina 
Aos profissionais (sejam do suporte técnico ou consultores de implantação) ligados a todos os 
módulos do Mega Empresarial.  

Pré-Requisitos 
Para a leitura deste material, é pré-requisito que tenha conhecimento geral de todo Mega e seja 
especialista nos modulos Manufatura, Materiais, Distribuição e Tributos, tão quanto ter claramente 
os conceitos que envolvem esse assunto. 
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Sobre este Manual 
O intuito deste material é somente servir como referência para o acompanhamento durante a 
operacionalização dos módulos envolvidos nesse projeto. Nele, você encontrará uma breve 
descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de 
exemplos. O objetivo deste manual não é auxiliá-lo no processo de implantação do sistema. Para 
isso, entre em contato com a área de consultoria da Mega Sistemas e/ou da Unidade que efetuou 
a implantação/venda do sistema. 
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Convenções Adotadas 
Um sinal de adição ( + ) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas 
simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” signi�ca que você deve manter a tecla ALT 
pressionada enquanto pressiona TAB. 

Quando o texto estiver em itálico, indica o nome de um componente do Windows, por exemplo: 
check box, combo box, etc. 

Já quando o texto estiver em negrito, indica o nome de um componente do Mega Empresarial, por 
exemplo: Nome Usuário, Pasta Geral, etc. 

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste 
material:  
 

Ícone Indica que o texto é: 

�  Uma observação importante 

�  Uma dica ou sugestão útil 

�  Um exemplo 

 Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do 
cadastro citado. 

 Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados. 
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Configurações 

Global 

Código de Ação 
No cadastro do código de Ação foi inserida uma nova Aba chamada “Material de Terceiro”. Através dela 
podemos fazer toda a parametrização das operações. A seguir estaremos explicando cada campo para 
facilitar o entendimento: 
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Tipo da Operação: Através deste Cadastro, será definida qual operação de terceiro podemos utilizar 
para controle, dentro as quais estão disponíveis: 

 
�  Consignação: processo no qual é realizada a transferência de material para outro agente que 

realizará a venda do mesmo; 

�  Industrialização: processo no qual se envia ou recebe via remessa um determinado material que 
sofrerá uma transformação ou processamento antes de ser retornado ao solicitante do serviço; 

�  Embalagem: processo semelhante ao da Industrialização; 

�  Conserto: processo no qual se envia ou recebe via remessa um determinado produto que será 
consertado antes de ser retornado ao solicitante do serviço; 

�  Demonstração: processo no qual se envia ou recebe via remessa um determinado produto que 
ficará em estoque de terceiro até que seja retornado ao agente original; 

�  Triangulação: onde é controlado o processo dentre 3 (três) pontas de serviço: 

� Uma delas é o cliente que solicita uma operação de terceiro;  

� O fornecedor de serviços que executará o trabalho de terceiro; 

� E o fornecedor de terceiro, que enviará parte do material solicitado pelo cliente 
diretamente para o fornecedor de serviços. 

�  Nenhuma Operação Definida: servirão para os códigos de ação tradicionais, que não envolvam 
processos de terceirização. 

 

Perfil da Operação: o Per�l da Operação de�ne o “lado” ou a “ponta” em que se deseja atuar dentro de 
um processo de terceirização. O Mega Empresarial poderá trabalhar tanto como o agente que realizará a 
terceirização como o agente que solicitará um serviço de terceirização. De�nimos como “lado” ou “ponta” 
cada uma das operações definidas a seguir: 
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�  Cliente: Códigos de Ação configurados dessa maneira identificarão que o documento em 
questão acionará a utilização de processo de terceirização, ou seja, o cliente é aquele que 
pedirá a outro um serviço de terceirização; 

�  Fornecedor de Serviço: Códigos de Ação configurados dessa maneira identificarão que o 
documento em questão receberá de alguém um pedido de terceirização, ou seja, o fornecedor 
de serviço é aquele que irá prestar o serviço de terceirização; 

�  Fornecedor de Matéria-Prima: existirão casos em que o cliente solicitará a um fornecedor de 
serviços um processo de terceirização, porém determinados materiais utilizados no processo 
serão entregues por outros fornecedores. Nesse caso o Fornecedor de Matéria-Prima fará o 
papel de entregar um determinado material solicitado por um Cliente diretamente para um 
Fornecedor de Serviço. Esse processo é utilizado nos casos de Tipo de Operação de 
Triangulação. 

 

Tipo de Nota Fiscal: Onde temos 2 (duas) opções:  

�  Nota Mestre: configurar assim os códigos de ação da nota de remessa; 

�  Nota Detalhe: configurar as notas que irão baixar/faturar uma remessa feita anteriormente; 

�  Só é necessário preencher esse campo para os Códigos de Ação de Nota Fiscal (RECEB, 
NFVEN e NFENT). 

 

Baixa Automática de Notas Fiscais: Quando escolhemos esta opção, o sistema irá sugerir 
automaticamente os registros a serem baixados, não será apresentada nenhuma interface para o 
usuário escolher qual documento/item a baixar. 

 

Tipo de Movimento de Retorno Simbólico: Para os casos de Devolução Simbólica (baixa do saldo de 
terceiro), devemos informar neste local qual será o tipo de movimento que será utilizado para que o(s) 
item(ns) seja(m) baixado(s) do estoque de Terceiros. Nesse caso, sempre será um movimento de saída. 

 

Tipo de Movimento de Retorno Normal (Sobra): Para fazer a Devolução de Sobra (baixa do saldo de 
terceiro e entrada no próprio saldo) é necessário definir os 2 (dois) tipos de movimentos, pois será feita a 
transferência de material do local de terceiro para o próprio local (Natureza Disponível). 
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�  Ambas as configurações de Tipo de Movimento serão acionadas conforme CFOP (Código Fiscal 
de Operação e Prestação) utilizado no Recebimento de Materiais. Vide configuração de 
Cadastro de CFOP neste manual. 

�  Os Tipos de Movimento só precisam ser configurados nas Notas de Retorno, tanto do 
Recebimento (Lado Cliente) quanto da Nota Fiscal (Lado Fornecedor). 
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Regra de Busca do Preço da Remessa: Para fazer uma Nota Fiscal de Remessa, será necessário 
definir de qual local o sistema buscará o preço do Item que será remetido. No Código de Ação, podemos 
definir as seguintes buscas: 

�  Lista de Material (Solic./PDC): quando esse valor estiver marcado, o sistema buscará o Valor do 
Item da Remessa da Aba Lista de Materiais da Solicitação ou do Pedido de Compra; 

�  Tipo de Documento: Nesse caso, o sistema buscará o preço do Item da Remessa conforme o 
Tipo de Documento da Nota Fiscal de Remessa. No Cadastro de Tipo de Documento, Aba 
Geral, é possível de�nir valor para o campo “Utilizar Preço Unitário de”, onde será de�nida a 
busca ou pela Tabela de Preço do Módulo de Distribuição ou pelo Custo de Produto (Kardex); 

�  Ambos: Nesse caso, o sistema tentará busca o valor da Lista de Materiais do Pedido de Compra 
ou da Solicitação e, caso o valor esteja zerado, o sistema buscará o valor do Tipo de 
Documento. 

�  Esse campo só precisa ser marcado para Códigos de Ação de Nota Fiscal, quando este utiliza 
Per�l da Operação “Cliente”.  
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Administração de Materiais 

Almoxarifado 
Na Tela de Cadastro de Almoxarifado foi criada uma aba chamada “Agente”, conforme figura a seguir. 
Através dela será possível cadastrar os Almoxarifados por Agente, ou seja, todos os almoxarifados que 
serão usados por terceiros facilitando todo o controle do estoque nos processos. 

Sempre que uma movimentação de estoque gerar Saldo por Agente, estes parâmetros serão 
consultados. Caso o Almoxarifado/Local configurado não esteja amarrado ao Agente do Documento será 
exibida uma mensagem de erro. Isso é necessário para termos a segurança de que apenas 
Almoxarifados/Locais corretos estarão sendo utilizados durante os controles de terceirização. 

 

�  Para controle de material de terceiro este cadastro é obrigatório. Para demais almoxarifados esta 
informação não precisa estar preenchida. 

Caso a informação correta de Almoxarifado, Localização, Natureza e Agente não esteja preenchida no 
Cadastro de Almoxarifado, o sistema emitirá a seguinte mensagem de erro: 
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�  Para saídas de itens de terceirização realizada pelo Módulo de Distribuição poderá aparecer a 
mesma mensagem mostrada anteriormente, porém sem mostrar valores para Almoxarifado e 
Localização. Isso acontece porque a saída neste caso irá selecionar o primeiro Almoxarifado e 
Localização encontrada para o Agente na Natureza definida. 

�  Quando/onde deve ser utilizado: antes de realizar uma movimentação em estoque terceiro:  

� Notas Fiscais de Remessa (Módulo de Distribuição e Módulo de Materiais); 

� Notas Fiscais de Retorno / Faturamento (Módulo de Distribuição e Módulo de Materiais); 

� Pedidos de Venda de Terceiro que geram reserva; 

� Apontamento de Ordem de Terceiro do Lado Fornecedor; 

� Controle de Notas de Terceiro. 
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Natureza 
Na tela de Cadastro de Natureza, para facilitar o controle da movimentação de Estoque foram inseridas 
novas opções de registros para o Tipo de Natureza, referenciando os tipos para Material de Terceiro, 
conforme figura a seguir: 

 

�  Quando/onde deve ser utilizado: antes de realizar uma movimentação em estoque terceiro:  

� Notas Fiscais de Remessa (Módulo de Distribuição e Módulo de Materiais); 

� Notas Fiscais de Retorno / Faturamento (Módulo de Distribuição e Módulo de Materiais); 

� Pedidos de Venda de Terceiro que geram reserva; 

� Apontamento de Ordem de Terceiro do Lado Fornecedor; 

� Controle de Notas de Terceiro. 
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Lista de Materiais 
No cadastro de Lista de Materiais na aba de itens, foi adicionada a opção “Controla Material de Terceiro”. 
Esta opção serve para determinar se este item da lista será enviado para terceiro, junto à solicitação que 
for criada. No caso de empresas que possuam o Modulo de Manufatura é obrigatório que uma operação 
seja amarrada, ao checar esta opção. Esta obrigatoriedade se dá para os processos de ordem x 
solicitação. 

 

�  Quando deve ser utilizado: para os processos de industrialização onde haja necessidade de 
enviar uma remessa (Item da Lista) que esteja pré-configurado. 

�  Onde deve ser utilizado:  
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� Ordem para Terceirização (Lado Cliente e Lado Fornecedor); 

� Solicitação de Serviço de Terceirização (Lado Cliente); 

� Pedido de Compra de Serviço de Terceirização (Lado Cliente); 

� Explosão pela Lista no Pedido de Venda (Lado Fornecedor); 
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Cadastro de Produtos 
No Cadastro de Produtos na Aba Tributação foi inserido um novo campo para controlar qual Código de 
Aplicação será utilizado como padrão para um Recebimento de Item de Terceiro. Na figura abaixo é 
possível visualizar o novo campo chamado Código de Aplicação de Material de Terceiro a seguir: 

 

�  Quando/onde deve ser utilizado: no momento de receber uma nota de retorno (Lado Cliente). 
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Distribuição 

Tipo de Documento 
Aba Aplicação 
No Cadastro de Tipo de Documento foi adicionada uma nova Aba chamada “Aplicação”, conform e figura 
a seguir. Através dela conseguimos vincular determinadas aplicações a um tipo de documento, como já 
é possível fazer no cadastro de Itens. Para este caso temos a seguinte regra: 

�  Se no Tipo de Documento estiver vinculada alguma aplicação na pasta Aplicação o sistema só 
poderá atribuir a aplicação que estiver vinculada ao tipo de documento. 
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Aba Estoque / Configuração de Filtros de Estoque 
No cadastro de Tipo de Documento, foi adicionada uma nova opção na Aba Configurações de 
Saídas/Entradas, onde, caso o Código de Ação vinculado ao Tipo de Documento seja de Industrialização 
(Lado Cliente), será possível definir os dados de destino de Material de Terceiro: 

� Almoxarifado/Localização Padrão será carregado conforme cadastro do Almoxarifado onde o 
Agente do Pedido/Nota Fiscal participa; 

� Natureza de Estoque sempre será PT – Poder de Terceiro; 

� Tipo de Movimento para realizar a Entrada no estoque do terceiro. 

 
Caso o Tipo de Documento seja para devolução na mesma nota (Doc. Entrada com Código de Ação 
NFENT e que seja de terceirização), os campos para movimentação aparecerão de forma invertida: na 
origem será possível definir apenas o tipo de movimento de saída e na entrada será possível configurar 
todas as informações para movimentação: 
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Nota Fiscal 
Na tela de Nota Fiscal (Entrada/ Saída), ao definir o Tipo de Documento, se no cadastro do mesmo tiver 
sido informada a aplicação, apenas as aplicações vinculadas a ele ficarão disponíveis para escolha. 
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Orçamento 
Na tela de Orçamento, ao definir o Tipo de Documento, se no cadastro do mesmo tiver sido informada a 
aplicação, apenas as aplicações vinculadas a ele ficarão disponíveis para escolha. 
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Pedido / Pedido Simples 
Na tela de Pedido ou de Pedido Simples, ao definir o Tipo de Documento, se no cadastro do mesmo tiver 
sido informada a aplicação, apenas as aplicações vinculadas a ele ficarão disponíveis para escolha. 
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Tributos 

CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) 

 

Caracteriza o tipo do 
controle de terceiro do 
item do documento 

Define o prazo de 
devolução do item 
do documento 

Define o Tipo de 
Devolução: Normal (com 
sobras) ou Faturamento 
(simbólica) 
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No cadastro de CFOP para o código que for utilizado para itens de documento que gere ou baixe saldo 
de documento ou de estoque de terceiro, devemos configurar os seguintes campos: 

�  Controle de Terceiro: configura o tipo de controle de terceiro do item do documento que utiliza 
este código de operação fiscal. Os possíveis valores são: 

�  N – Não se Aplica: o item do documento não controla material de terceiro; 

�  D – Devolução: o item do documento controla saldo de material de terceiro e realiza uma 
devolução de terceiro. Deve ser usado nas Notas Fiscais de Recebimento de Retorno (Lado 
Cliente), nas Notas Fiscais de Devolução na mesma Nota pelo Módulo de Distribuição (Lado 
Cliente) e pelas Notas Fiscais de Retorno pelo Módulo de Distribuição (Lado Fornecedor); 

�  F – Faturamento: o item do documento controla saldo de material de terceiro para 
faturamento de terceiro. Deve ser usado para controlar o faturamento de uma Consignação; 

�  R – Remessa: o item do documento controla saldo de material de terceiro para remessa de 
terceiro. Deve ser usado nas Notas Fiscais de Remessa pelo Módulo de Distribuição (Lado 
Cliente) e pelas Notas Fiscais de Entrada de Remessa pelo Módulo de Materiais (Lado 
Fornecedor); 

�  Tipo de Devolução: para os casos de CFOP com Controle de Terceiro configurado para 
Devolução, será necessário definir se a mesma será: 

�  N – Normal: devoluções normais realizando transferência de estoque (saída do material do 
poder de terceiro e entrada do material no local próprio). Também poderá ser chamada de 
Devolução de Sobras. Deve ser usado sempre que o material de terceiro não foi utilizado ou 
incorporado ao serviço; 

�  F – Faturamento: devoluções apenas simbólicas, onde será realizada a baixa do material em 
poder de terceiro, mas como o material foi efetivamente consumido não haverá a devolução 
física do material. Deve ser usado sempre que o material for incorporado ao serviço. 

�  Nº Dias para Devolução: configura o prazo máximo para devolução de material de terceiro em 
poder da empresa e para devolução de material da empresa em poder de terceiro. Valores 
numéricos maiores que zero (0); 

A configuração do material de terceiro no cadastro de CFOP permite que o usuário possa fazer um 
documento com itens que controlem material de terceiro e com itens que não controlem material de 
terceiro.  

�  Vale lembrar que a configuração principal se o documento controla terceiro está no Código de 
Ação, o qual configura todo o documento. 
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 Com a configuração do CFOP pode-se emitir um documento de saída com um item de devolução de 
material de terceiro e outro item com uma venda de produto acabado que não controla saldo de terceiro. 

 

Aplicação do Produto 

 
No cadastro de aplicação foram inseridos alguns novos campos a fim de facilitar a parametrização.  

Na aba Geral, Opção Total do Documento existem 2 (dois) novos parâmetros: 

�  Inclui Mão de Obra: Informar neste campo se a mão de obra deve ser acrescido no Total do 
Documento, inclusive na composição do Custo de Aquisição. 
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�  Inclui Mercadoria Empregada: Informar neste campo se a mercadoria empregada deve ser 
acrescido no Total do Documento, inclusive na composição do Custo de Aquisição. 

Nas Abas ICMS/ IPI/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 

1. Inclui Mercadoria Empregada – Quando setado configura-se que o campo deve compor a Base 
de Cálculo do ICMS/ IPI/ Substituição Tributária: 

 

Esse campo estará 
presente nas Abas 
ICMS, IPI e Substituição 
Tributária 



Configurações / Manufatura 

 Manual Material de Terceiro        33 

 

Manufatura 

Operação 
No cadastro de operação passamos a utilizar o campo Operação Externa para controlar o envio de 
material para terceiro.  

 

�  A operação que for utilizada deverá conter informação sobre a especificação da mesma. Esta 
informação será inserida no campo especificação da solicitação. Pra inserir esta informação 
acesse o cadastro de Processo Produto -> Pasta Roteiro de Fabricação -> Seleciona a operação 
-> Editar -> Pasta Complemento Operação neste campo digite as informações necessárias. 

Quando deve ser utilizado: para os processos de industrialização configurados a partir de uma Ordem 
de Terceiro. Nesse caso, há movimentação de estoque para as Demandas de Terceiro e a operação da 
Ordem configurada como externa deve ser a última operação da Ordem. 
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Atividade de Produção 
No Cadastro de Atividades de Produção será definido se o Apontamento de Ordem de Terceiro (Tela de 
Baixa Ordem/Recebimento) será realmente de terceiro para os itens vinculados a uma Ordem. 

 

�  Ao marcar a opção “Utiliza Material de Terceiro”, os campos “Editar atributo Ordem / Operação”, 
“Editar atributo Quantidade”, “Editar atributo Tipo de Movimento” e “Utiliza Pasta Baixa de 
Componentes”  ficarão marcados e desabilitados. 

�  O campo “Editar atributo Ocorrência de Refugo” �cará desabilitado, mas não será marcado. 

Quando deve ser utilizado: no Apontamento de Ordem/Operação de Terceirização: Tela de Baixa 
Ordem/Recebimento para o Lado Cliente e tela de Apontamento para o Lado Fornecedor. 

Definirá se o Apontamento  
atualizará os dados de 
Terceiro para a Ordem 
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Tipo de Ordem 
No cadastro de tipo de ordem, uma Ordem de terceiro deve ser definida com a opção Tipo de Processo 
“TER”  - Terceirização. 

 
 

Apenas nesta opção será habilitado o Flag “Envia Material de Terceiro” n a Aba Material de Terceiro, 
onde serão as feitas demais configurações para o processo de ordens: 
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Após clicar no �ag “ Controla Material de Terceiro” os seguintes campos �carão habilitados:  

�  Atividade: Somente as Atividades que possuem a opção “Utiliza Material de Terceiro” f icarão 
disponíveis para seleção; 

�  Tipo Movimento: Esse parâmetro deverá ser configurado como sendo o tipo de movimento 
principal de um conjunto de tipos de movimento da ordem e o mesmo deve estar configurado 
para ser do tipo “Ordem – Entrada” e controlar material de te rceiro; 

�  Os tipos de movimento abaixo dele serão automaticamente usados pelo sistema no momento de 
fazer o Apontamento de uma Ordem com Terceirização. 

�  Perfil da Operação: Assim como no Código de Ação é possível de�nir em qual “lado“ ou “ponta” 
a ordem irá atuar. Pode ser um Cliente ou Fornecedor de Serviços. 

Quando deve ser utilizado: no Apontamento de Ordem de Terceirização: Tela de Baixa 
Ordem/Recebimento para o Lado Cliente e tela de Apontamento para o Lado Fornecedor. 
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Tipo de Movimento de Ordem 
Os Tipos de Movimento da Ordem também devem ser diferenciados quando se tratar de movimento de 
terceiro. Sempre que uma devolução de recebimento baixar uma Ordem de Terceiro, deverá ser definido 
um Tipo de Movimento de Ordem que Controle Material de Terceiro para que o item consiga ser 
devolvido (seja devolução simbólica ou de sobra). 

Caso exista uma “cadeia de Tipos de Movimento”, deverão ser de�nidos todos os tipos de movimentos 
possíveis de terceiro: Demanda – Saída, Ordem – Entrada e Demanda – Entrada (para os casos de 
exclusão do Apontamento). 

 

�  Para que a “cadeia de Tipos de Movimento” funcione corretamente, basta amarrar um Tipo de 
Movimento principal no Tipo de Ordem -> Aba Material de Terceiro, conforme mostrado 
anteriormente. 

Quando deve ser utilizado: no Apontamento de Ordem de Terceirização: Tela de Baixa 
Ordem/Recebimento para o Lado Cliente e tela de Apontamento para o Lado Fornecedor. 
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Processo x Produto 
No Cadastro de Processo x Produto, dentro do Roteiro de Fabricação, será possível definir um item 
padrão para remessa, que será vinculado na Lista de Materiais de uma Solicitação gerada a partir de 
uma Operação marcada para terceirizar. 

 
Quando/onde deve ser utilizado: na edição da Programação de uma Ordem de Produção comum 
onde, ao marcar para terceirizar, é obrigatório definir um item para remessa. Esse processo deve ser 
executado na Industrialização – Lado Cliente. 
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Controle de Qualidade 

Parâmetro da Administração de Materiais 
Na aba Inspeção de Qualidade, sub-aba “Parâmetros para Transferência de  Inspeção”, foi criado um 
novo campo para realizar a transferência de itens de terceiro, esse campo é o Código de Ação de 
Terceiro e será utilizado para fazer a saída do almoxarifado de recebimento e a entrada do item no 
almoxarifado de inspeção, já considerando o agente de terceiro envolvido. 

 

�  Caso a informação de Código de Ação de Terceiro não esteja preenchida, será impossível 
realizar o Recebimento do item com transferência de inspeção. 
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Resultados da Qualidade 
 

No Cadastro de Resultados da Qualidade, para o item do Resultado, deverá ser informado o Código de 
Ação de Terceiro. Este Código de Ação será utilizado para fazer a saída do almoxarifado de inspeção e 
a entrada do item no almoxarifado de inicial do recebimento, já considerando o agente de terceiro 
envolvido. 

 
 

Importante: Caso a informação de Código de Ação de Terceiro não esteja preenchida, será impossível 
realizar o Laudo de Inspeção. 

�  Uma inspeção de itens de terceiro só acontecerá do “lado” Fornecedor de Serviço que é quando 
o Material chega para sofrer a terceirização. Do “lado” Cliente, a devolução de sobra fará a 
movimentação para o estoque normal antes de realizar a inspeção. 
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Alterações Gerais 

Tela de Recebimento – Nota Fiscal de Entrada 

Recebimento 
Para o Recebimento de Mercadoria controlar o saldo de terceiro o sistema obedece aos parâmetros do 
Código de Ação e do cadastro do CFOP do Item. Para os documentos com código de ação configurado 
para controlar saldo de material de terceiro, o sistema carrega os procedimentos do banco de dados. A 
rotina do banco de dados carrega os itens com CFOP configurados para controlar Material de Terceiro e 
aplica as regras de saldo de documento salvando os movimentos e os saldos do documento nas tabelas: 
EST_MATTDOCUMENTO, EST_MATTITEMDOCUMENTO e EST_MATTBAIXADOCUMENTO. 

Lado Fornecedor: Para realizar os recebimentos de mercadorias de remessa proveniente de clientes, o 
sistema “gera” saldo para o documento e para o ag ente que receberá a mercadoria. 

Lado Cliente: Para os recebimentos de mercadorias provenientes de retornos de material em poder do 
cliente, o sistema realiza a “baixa” do saldo do documento e do agente que estava com a mercadoria. 

Para consultar se o saldo de terceiro foi atualizado corretamente utilizar as rotinas de consulta de saldos 
de estoque e de saldos de documento de terceiro(Follow-Up de Material de Terceiro). 

Nessa tela, foram inseridos os campos de Vl.Mercadoria Empregada e Vl. Mão de Obra Aplicada, nas 
Abas Itens (Grid), Edição Itens e Totais Documento. Também através do Módulo de Tributos, Cadastro 
de Aplicação, na Aba Geral, é possível configurar se ambos os campos totalizam o Total do Documento, 
assim também é afetado o Custo de Aquisição. Na Aba ICMS é possível configurar se os mesmos 
campos compõem a base de Calculo de ICMS. Esse mesmo conceito existe na Aba IPI e na aba de 
Substituição Tributária. 
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Na aba Totais do Documento, caso tenha sido informado valor para os campos Mão de Obra Aplicada 
e/ou Mercadoria Empregada o sistema apresentará a seguinte pergunta: “Deseja refazer o s rateios 
conforme os percentuais já informados?” Se escolher opção Sim o sistema irá ratear os valores 
informados para os itens da nota inseridos.  

�  Cuidado: Pois se informar valores para esses campos nos itens e depois informar zero na Aba 
Totais e escolher a opção Sim o sistema irá ratear o valor zero para os itens. 

Valor de Mão de 
Obra aplicada 

Valor da Mercadoria 
Empregada 
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Tela de Pedido de Compra 

Pedido de Compra 
Na Tela de Pedido de Compras foram inseridos os campos de Vl. Mercadoria Empregada e Vl. Mão de 
Obra Aplicada nas Abas de Itens e Edição. Através do Módulo de Tributos, Cadastro de Aplicação, na 
Aba Geral, é possível configurar se ambos os campos totalizam o Documento, assim também é afetado 
o Custo de Aquisição. Na Aba ICMS é possível configurar se os mesmos campos compõem a base de 
Cálculo de ICMS. Esse mesmo conceito existe na Aba IPI e na aba Substituição Tributária. 

 

Valor de Mão de 
Obra aplicada Valor da Mercadoria 

Empregada 
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Tela de Nota Fiscal de Saída 
É utilizado o mesmo conceito do Módulo de Materiais para tratamento dos campos: Mão Obra Aplicada e 
Mercadoria Empregada. Toda a configuração destes campos para Totalizar Documento, compor Base de 
Cálculo de ICMS/ IPI/ Substituição Tributária é feita na Tela de Aplicação do Módulo de Tributos. 

Nota Fiscal Saída 
Na Tela de Nota Fiscal Saída/Entrada do módulo de Distribuição, sempre que utilizado um código de 
ação que opera Material de Terceiro, no título da tela será apresentado “Nota Fiscal – Material de 
Terceiro” para facilitar o processo ou impedir qualquer problema de usar código de ação incorreto.  

Além disso, temos as informações que ficam do lado do campo Cód. Ação, que informa o título do código 
de ação e a operação definida para que o Material de Terceiro opere o processo.  
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Tela do Pedido de Venda 

Pedido de Venda 
Na tela de Pedido de Venda repete-se o mesmo processo citado anteriormente na Tela de Nota Fiscal 
Saída / Entrada. O Código de Ação definirá como ficará o título da tela, se opera material de terceiro ou 
não. Sendo assim, também temos a informação do código de ação e a operação definida para o 
processo de Material de Terceiro. 

 

Pedido de Venda Simples 
Na tela de Pedido de Venda Simples ocorre o mesmo processo citado anteriormente. 
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 Processos de Terceirização 

Como visualizar 
Para visualizar e compreender cada Processo de Terceirização existente no Mega algumas 
configurações foram criadas  e serão apresentadas nesse manual da seguinte forma: 

Ind-Cli 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de INDUSTRIALIZAÇÃO, lado CLIENTE. 

Ind-For 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de INDUSTRIALIZAÇÃO, lado 
FORNECEDOR. 

Dem-Cli 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de DEMONSTRAÇÃO, lado CLIENTE. 

Dem-For 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de DEMONSTRAÇÃO, lado 
FORNECEDOR. 

Cns-Cli 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de CONSERTO, lado CLIENTE. 

Cns-For 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de CONSERTO, lado FORNECEDOR. 

Emb-Cli 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de EMBALAGEM, lado CLIENTE. 



Processos de Terceirização / Como visualizar 

 Manual Material de Terceiro        47 

 

Emb-For 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de EMBALAGEM, lado FORNECEDOR. 

Con-Cli 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de CONSIGNAÇÃO, lado CLIENTE. 

Con-For 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de CONSIGNAÇÃO, lado FORNECEDOR. 

Tri-Cli 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de TRIANGULAÇÃO, lado CLIENTE. 

Tri-For 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de TRIANGULAÇÃO, lado FORNECEDOR. 

Tri-FMat 
Esta sigla indica que a tela ou o processo apresentado trata de TRIANGULAÇÃO, lado FORNECEDOR 
DE MATÉRIA-PRIMA. 
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“Ind-Cli” – Processo de Remessa 

Conceito 
O processo de Industrialização, lado Cliente, tem como objetivo o Cliente enviar uma remessa para o 
Agente de Terceiro industrializar e, após esse terceiro realizar o serviço de industrialização, o sistema irá 
fazer a devolução simbólica ou normal do que foi enviado e fará o faturamento do serviço. 

O processo de remessa pode iniciar nos seguintes pontos: 

�  Geração de uma Ordem de Terceirização; 

�  Geração de uma Ordem com Operação de Terceirização; 

�  Solicitação de Serviço de Terceirização com Lista de Material; 

�  Pedido de Compra de Serviço de Terceirização com Lista de Material; 

�  Pedido de Venda com configuração de Terceirização, lado Cliente; 

�  Nota de Remessa direta configurada para Terceirização, lado Cliente. 
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Ordem 
Se o processo utilizar o Módulo de Manufatura, quem iniciará a industrialização é uma Ordem de 
Terceirização ou uma Ordem com Operação de Terceirização. A diferença entre os dois processos é que 
no primeiro caso a Ordem tem que ter sido definida desde o início como sendo de terceirização – lado 
cliente e, no segundo caso, uma operação da ordem pode ser definida como terceirizável em qualquer 
momento do processo de produção. 

 

Geração de uma Ordem de Terceirização 
As configurações que serão mostradas abaixo têm que ser feitas antes da criação da Ordem para que o 
processo possa ser feito corretamente: 

�  Tipo de Ordem: campo Tipo de Processo deve estar marcado como Terceirização; 

�  Tipo de Ordem: deve integrar com Pedidos de Compra para permitir a geração da Solicitação; 

�  Tipo de Ordem: obrigatoriamente deve ser de transferência para controlar as movimentações da 
demanda para o estoque de terceiro; 

�  Tipo de Ordem: campo Perfil da Operação deve estar marcado como Cliente; 

�  Tipo de Ordem: preencher os dados relativos à Atividade e Tipo de Movimento para que no 
Apontamento da Operação Externa (Tela Baixa Ordem/Recebimento) os mesmos já venham 
preenchidos; 

�  Programação da Ordem: a última operação dessa Ordem deve ser uma Operação Externa. 
Poderão existir outras operações que serão apontadas pela tela padrão de Apontamento no 
Módulo de Manufatura; 

�  Demanda da Ordem: deve possuir ao menos uma demanda configurada para Controlar Material 
de Terceiro (Item da Lista de Material). É necessário vincular uma Operação na Demanda que 
seja a mesma Operação Externa existente na Programação da Ordem. 

Para inserir uma Ordem de Terceirização, os passos são os mesmos de uma Ordem comum. Após 
gravá-la, a única diferença é que as demandas podem ser marcadas para serem enviadas para um 
terceiro ou não. 

�  O funcionamento das Demandas que serão enviadas para Terceiro está descrito no Tópico 
Demanda. 
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A Ordem poderá sofrer alterações de quantidade e datas enquanto estiver com a situação anterior a 
Liberada e Programada. Após a Programação da Ordem, se houver uma Demanda que controle material 
de terceiro, a mesma será vinculada em uma Solicitação de Serviço. 

�  Verificar o processo de Solicitação em “Ind -Cli” – Processo de Remessa. 

�  No Cadastro de Ordens, não será possível alterar ordens Programadas que tenham uma Origem 
de Solicitação e controlem material de terceiro. 

�  Não será possível Abrir essas Ordens pelo Botão Processos do Cadastro de Ordens. A mesma 
será aberta automaticamente após a Aprovação do Pedido de Compra. Vide processo de Pedido 
de Compra do Serviço logo em seguida. 

 

O fluxo da operação para manutenção de Ordens / Demandas nesse processo será o seguinte: 

Ordem -> Inserir 

Escolhe item que carrega demandas com itens de lista pré-definidos; 

Escolhe tipo de ordem que seja de terceirização – lado cliente; 

Ordem –> Processos -> Programar 

Sistema gera uma Solicitação contendo o Item Principal da Ordem como Item principal e os 
itens da lista contendo as demandas marcadas como controla material de terceiro. 

� Exemplo: Ordens de Terceirização, lado Cliente com uma Operação Externa; 

Tipo de Ordem com tipo processo “TER” e campo  “Controla Material Terceiro” =S im; 

Item Demanda com campo “Controla Material de Terceiro” = S im; 

Operação com campo “Externa” = S im; 

Item Demanda com operação externa vinculada; 

Especificação da Operação no processo (opcional). 
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Geração de uma Ordem com Operação de Terceirização 
Diferentemente do processo anterior, onde a maioria das configurações tinha que ser feitas antes da 
inclusão da Ordem, no processo de Operação de Terceirização é possível configurar a qualquer 
momento uma operação para terceirizar. 

Esse processo consiste em marcar uma operação para terceirizar e vincular as demandas que serão 
remetidas, ou seja, o controle do processo é feito na Programação da Ordem e não no próprio cadastro 
da Ordem. 

Qualquer Ordem pode ter uma operação marcada para terceirizar, ou seja, não é necessário nenhum 
pré-requisito para isso. Obviamente isso só não será permitido se a situação da Ordem ou da 
programação da Ordem estiver Cancelada ou Encerrada. 

Ao editar a Programação de uma Ordem, existe um novo flag chamado Terceirizar Operação que 
disponibilizará uma nova aba para a programação da ordem e nessa aba será possível o item para 
remessa (obrigatório) e as demandas que serão enviadas para remessa (opcional): 
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Caso exista um Item Padrão de Remessa cadastrado no Cadastro de Processo x Produto desse 
Item/Operação, o mesmo será sugerido no campo Cód. Item para Remessa. Caso contrário, será 
obrigatório informar um Item nesse campo. Em seguida, será necessário configurar uma quantidade para 
o item da remessa. 

Logo abaixo, é possível marcar quais demandas serão enviadas em remessa. Caso não haja nenhuma 
demanda para ser remetida, não marcar qualquer opção na grid: 
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�  Ao gravar uma Programação da Ordem marcada para Terceirizar o sistema irá automaticamente 
gerar uma Solicitação de Compra de Serviço no Módulo de Materiais. Nessa Solicitação o Item 
principal da Ordem será também o Item principal da Solicitação e a Lista de Materiais da 
Solicitação será composta pelo Item de Remessa e pelas Demandas marcadas para serem 
remetidas. 

�  Somente as Demandas sem apontamento (quantidade requisitada igual a zero) e que não 
estejam marcadas como controla material de terceiro poderão ser escolhidas na tela acima. 
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�  Automaticamente o sistema também fará um vínculo entre a Ordem e a Solicitação através da 
Aba de Origem no Cadastro de Ordens. 

�  Uma Demanda reservada será automaticamente liberada quando a mesma for marcada remeter. 

Após gravar a Programação da Ordem como terceirizável, a grid contendo os dados dessa programação 
ficará com os dados do item de remessa e a quantidade que foi remetida. 

O sistema também disponibilizará uma nova sub-aba chamada Solicitação que mostrará algumas 
informações da Solicitação que foi gerada a partir dessa Programação: 

 

 

�  Não será possível realizar o Apontamento de uma Operação marcada para Terceirizar pela tela 
padrão de Apontamento. Nesse caso, o apontamento será feito pela tela de Baixa 
Ordem/Recebimento. 
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Demanda 
Na criação das Ordens, as demandas já estarão marcadas como “Controla M aterial de Terceiro” 
seguindo a pré-configuração criada na Lista de Materiais. 

Também é possível alterar as Demandas padrão que são enviadas para Terceiro ou incluir novas 
Demandas através do campo “Controla Material de Terceiro” existente no Cadastro de Demandas  
(dentro da Ordem). 

�  A manutenção das Demandas só habilitará o campo “Controla Material de Terceiro” quando a 
Ordem tiver um Tipo de Ordem com Tipo de Processo de Terceirização e o campo “Controla 
Material de Terceiro” do Tipo de Ordem  estiver marcado. 
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Existem 2 (duas) condições para envio de Material de Terceiro pela Demanda: 

�  A opção “Controla Material de Terceiro?” deve estar marcada;  

�  Uma operação externa deverá estar vinculada a essa demanda. 

Ao inserir / editar uma Demanda, é possível marcá-la para ser enviada para um terceiro, através do 
seguinte campo: 

 

�  Para realizar a Programação dessa Ordem, é necessário que as Demandas que sejam enviadas 
para Terceiro estejam marcadas e vinculadas a uma Operação. Por isso, é importante deixar a 
Programação da Ordem com operações incluídas, antes de fazer a manutenção das Demandas. 
Isso garantirá que a geração da Solicitação fique correta. 
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Solicitação 
Na criação de Solicitação do tipo Manual Consumo, dentro da aba Itens de Estoque foi criado um novo 
campo para atender a nova funcionalidade, chamado Controla Material de Terceiro. Ao ser marcado, a 
aba Lista de Materiais será exibida e, caso o item da solicitação possua itens filhos que controlam 
material de terceiro, estes serão exibidos na nova pasta. 

 
Quando a origem da Solicitação for Estoque Reposição, a tela a seguir que será exibida: 

 
Poderão ser inseridos novos itens na pasta Lista de Materiais, assim como alterados ou excluídos os 
existentes, desde que a Lista de Materiais não tenha sido gerada a partir de uma Ordem de 
Terceirização. 
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�  O processo de Terceirização, lado Cliente poderá ser iniciado da Solicitação, desde que a Lista 
de Materiais seja inserida. 

�  Os itens da Lista de Materiais das solicitações gerados pelo Módulo de Manufatura não poderão 
ser alterados devido às dependências com a Ordem de Terceirização. 

�  É possível inserir o Vlr. Unit. Remessa diretamente na Lista de Materiais da Solicitação, sendo 
que esse valor poderá ser usado como Valor do Item na Nota Fiscal de Remessa (vide 
configuração do Código de Ação). 

�  Vale lembrar que os Itens da Lista de Materiais serão enviados para um Terceiro na Nota de 
Remessa. O Item Principal da Solicitação NÃO é enviado, pois se trata do Item de Serviço. 
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�  Caso exista um contrato de fornecimento preferencial configurado para o item da solicitação, após 
a aprovação da mesma, o Pedido de Compra de Serviço de Terceirização será gerado 
automaticamente. 

 

Solicitação gerada a partir de uma Ordem 
No Cadastro de Solicitação, as solicitações que forem geradas pelo módulo de Manufatura, deverão 
obrigatoriamente conter informações dos itens de terceiros e/ou descrição no campo de especificação 
em caso de operação externa. 

�  Itens de demandas que possuam operação externa vinculada a ele, deverão obrigatoriamente 
conter a especificação da operação. 

� Exemplo: Ordem/Operação: 16219/62  

Especificação: 1 - Execute identificação com cor VERMELHA no tubo de alumínio a 30 mm 
referente a tratamento térmico.  

�  Nestes casos, a solicitação não poderá ser excluída. 

�  Solicitações de Terceiro, geradas pelo Módulo de Manufatura, só poderão ser desfeitas no 
momento da “Reabertura / Exclusão de Solicitação” dentro do Cadastro de Ordens, desde que a 
Solicitação não tenha Cotação ou Pedido de Compra vinculado a ela. 
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Cotação 
Ao inserir os Itens da Cotação utilizando a opção “Inserir Itens Solicitados”, será exibida uma nova Sub -
Aba dentro da Aba Itens Disponíveis. Essa aba, chamada Lista de Materiais será apenas para consulta e 
somente será exibida nos casos de Cotações geradas a partir de Solicitações que controlam material de 
terceiro. 

 
Dentro da pasta Dados Adicionais, também existirá uma nova Sub-Aba contendo a Lista de Materiais 
gerada a partir da Solicitação. 
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�  O Código de Ação do Pedido deve ser compatível com a Operação de Terceiro que estiver 
sendo realizada. Nesse caso, informar um Código de Ação de Pedido de Compra do Tipo 
Industrialização, Lado Cliente. 

Vale lembrar que não será possível iniciar o processo de terceirização diretamente na Cotação de 
Preços. Isso acontece porque a Cotação naturalmente não permitirá a inclusão de uma Lista de 
Materiais, pois esse não é o foco desse processo. 
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Pedido de Compra 
Edição do Item 
Na criação do Pedido de Compra, Aba Itens de Estoque, 2 (dois) novos campos foram criados para 
atender esta nova funcionalidade: 

�  Composição: Será necessário informar a composição do item para inserir os itens filhos na aba 
Lista de Materiais. 

�  Controla Material de Terceiro: Indica se o item controla material de terceiro e exibe a pasta Lista 
de Materiais para que os itens que serão enviados por remessa possam ser inseridos. 
Automaticamente os itens da Lista que já Controlam Material de Terceiro na Composição 
informada serão inseridos na pasta. 

�  Aplicação: a aplicação do produto tem algumas particularidades que são explicadas no Tópico 
Aplicação do Item do Pedido. 

 
Poderão ser inseridos, alterados ou excluídos os Itens do Pedido de Compra desde que a origem não 
seja através de uma Ordem. Caso o Pedido de Compra seja originado por uma Ordem será possível 
apenas editar o Item do Pedido de Compra e apenas alguns campos ficarão habilitados. 
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�  Para os Pedidos de Compra gerados através uma Ordem com Operação de Terceirização talvez 
seja necessário alterar a Aplicação do Item do Pedido de Compra, pois o sistema gerará a 
Aplicação com base no Cadastro do Item -> Aba Tributação e essa poderá não condizer com a 
aplicação de terceirização. 

�  O processo de Terceirização, Lado Cliente, poderá ser iniciado a partir do Pedido de Compra. 

�  Se o Pedido de Compra foi gerado a partir da Cotação, os Itens da Lista de Materiais, assim 
como, a Composição serão preenchidos automaticamente durante o encerramento da Cotação. 

�  Para o processo de Fornecimento Preferencial, onde a etapa de Cotação não é realizada, os 
Itens da Lista de Materiais no Pedido de Compra assim como a Composição também serão 
preenchidos automaticamente durante o encerramento da Solicitação. 

�  Após a Aprovação do Pedido de Compra – caso seja necessário aprovar – havendo uma Ordem 
de Terceirização vinculada ao Pedido, o sistema com que a mesma seja automaticamente 
Aberta pelo sistema. Todas as demandas que não controlam material de terceiro serão 
transferidas e reservadas conforme regra do Tipo de Ordem. 

�  Para cancelar um Pedido de Compra gerado pela Cotação será necessário Reabrir a Cotação. 

�  Pedidos de Compra gerados a partir de uma Ordem de Terceirização só poderão ser reabertos 
se não houver apontamento no Módulo de Manufatura. Caso a origem do Pedido de Compra 
seja uma Ordem com Operação de Terceirização, o mesmo poderá ser aberto a qualquer 
momento. Vale lembrar que, por regra já existente no sistema, Pedidos de Compra que possuam 
recebimento não poderão ser reabertos. 

 

Aplicação do Item do Pedido 
A Aplicação do Item do Pedido juntamente com o CFOP vinculado ao mesmo contém uma característica 
muito importante e que deve ser levada em conta no momento da edição do item do pedido. 

Essa característica se dá pelo fato de que o Item do Pedido de Compra contém uma Aplicação de 
Entrada que será a mesma usada para fazer o Recebimento do Serviço. Porém, a Lista de Materiais do 
Pedido de Compra não possui uma Aplicação definida e o sistema buscará a Aplicação para fazer a 
remessa com base na Aba Devolução definida no Cadastro de Aplicação. 
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� Exemplo: A aplicação do Item do Pedido de Compra para os casos de Industrialização deverá ter 
o sufixo de CFOP 124. 

No Cadastro dessa Aplicação, Aba Devolução, vincular uma Aplicação de Remessa que contenha 
o sufixo de CFOP 901. 

No Cadastro de Tipo de Documento, Aba Geral, a Aplicação Padrão deverá ser a mesma 
configurada na Aba Devolução. 
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Isso fará que com que ao gerar a Nota de Remessa o sistema sugira automaticamente o Tipo de 
Documento encontrado através dos vínculos pela Aplicação Padrão. 

 

Lista de Materiais 
É possível fazer qualquer manutenção na aba Lista de Materiais, onde basicamente é possível informar 
a quantidade a ser remetida para um determinado item e o valor unitário dessa remessa. Também é 
possível controlar se o item da lista será remetido ou não através dos controles existentes no botão 
Saldo/Vínculo Remessa que será explicado no Tópico Controle de Saldo de Remessa. 

Os campos existentes na Aba Lista de Materiais são os seguintes: 

�  Seq. Item Lista: sequência interna e única do item da Lista de Materiais. Número gerado 
automaticamente pelo sistema no momento da gravação da Lista de Materiais; 
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�  Cód. Item: item que efetivamente será remetido através da Nota Fiscal de Remessa (Remessa –
> PDC); 

�  Remetido: indica se o item da Lista de Materiais desse Pedido de Compra está sendo remetido 
ou se o mesmo foi vinculado a outra Lista de Materiais que possuía saldo de remessa; 

�  Qtde Remetida: indica a quantidade do item que ficará disponível para ser remetida na Nota 
Fiscal de Remessa; 

�  Qtde Vinculada: indica a quantidade do item que realmente foi vinculada nessa remessa e é 
utilizado para compor o saldo de remessa; 

�  Vl. Unit. Remessa: valor unitário dessa remessa que poderá ser usado como Valor do Item na 
Nota Fiscal de Remessa (vide Configuração do Código de Ação); 

�  Seq. Item Lista Vinculado: indica em qual remessa esse item da lista de materiais foi vinculado. 
A quantidade vinculada, nesse caso, também irá compor o saldo da remessa; 

 

�  Os itens da Lista de Materiais dos pedidos de compra gerados pelo Módulo de Manufatura não 
poderão ser excluídos, pois o controle dessa alteração corresponde à Ordem e não ao Pedido de 
Compra. 
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�  É possível editar a quantidade vinculada do Item da Lista de Materiais somente no momento da 
inclusão do item na Lista de Materiais. Uma vez a Lista de Materiais gravada, para dar 
manutenção nesse campo será preciso excluir o item. 

 
Controle de Saldo de Remessa 
Uma determinada remessa da Lista de Materiais do Pedido de Compra pode ser remetida com uma 
quantidade superior a quantidade necessária inicialmente. Isso fará com que o item remetido possua um 
saldo no qual os itens de outra Lista de Materiais possam ser vinculados a essa remessa até que o saldo 
da mesma seja zerado. 

Para isso basta definir no campo Quantidade Remetida uma quantidade maior do que a quantidade 
vinculada. 

No exemplo seguinte, o Item teria um Saldo de 190 para ser vinculado em outra lista de materiais: 

 
Após gravar essa Lista de Materiais, a Nota Fiscal de Remessa será gerada com quantidade 200, 
porém, uma próxima lista de materiais – para o mesmo Item e para o mesmo Fornecedor – poderá ser 
vinculada a essa remessa automaticamente, sem necessidade de gerar uma nova Nota Fiscal de 
Remessa. 

Para vincular uma remessa a outra já remetida, utilizar o botão Saldo/Vinculo Remessa. 

 
Ao clicar no botão Saldo/Vínculo Remessa, uma tela será aberta para realizar o vínculo do Item com 
uma remessa já enviada. Para isso, basta marcar o campo Vincular e confirmar a gravação:  
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Nesse caso, o campo quantidade remetida ficará com a quantidade zerada e o campo Remetido ficará 
automaticamente desmarcado. 
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Tipo de Documento de Nota Fiscal de Remessa 
A Remessa ficará disponível para ser enviada por Nota Fiscal nas seguintes condições:  

�   Pedido de Compra: após a Abertura do Pedido; 

�  Solicitação de Compra: Situação do Item deverá estar Aberta, Aprovação Orçamentária ou 
Aprovação Pré-Cotação e que não possua Cotação vinculada ao item. 

 

O Tipo de Documento de Nota Fiscal deve estar configurado da seguinte forma: 

�  Código de Ação configurado para Industrialização, lado Cliente; 

�  Configuração de Estoque deve retirar saldo disponível no Estoque e colocar na Natureza Poder 
de Terceiro, o sistema fará a marcação dos dados de Entrada automaticamente: 
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Nota Fiscal de Remessa via Pedido de Compra de Serviço 
A Nota Fiscal de Remessa deve ser emitida pelo Botão Opções -> Controle Mat. Terceiro -> Remessa – 
PDC. 

 
Após realizar o filtro desejado, é possível selecionar os Pedidos de Compra e os Itens do Pedido de 
Compra: 
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�  Caso o Item possua Busca de Estoque Manual, será necessário escolher o Estoque para fazer a 
Saída, através do Botão Características, na Aba Itens do Pedido. 

�  A aplicação utilizada na nota de remessa, obrigatoriamente deverá possuir uma aplicação de 
devolução. 

�  Na CFOP da aplicação utilizada deverá conter a aplicação de devolução com uma CFOP de 
devolução informada nas operações inversas. Assim como na CFOP da devolução deverá conter 
a aplicação utilizada com sua CFOP informada nas CFOP´s para Operações Inversas. 
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�  Só poderá ser remetido um item que não tenha sido remetido a partir de uma solicitação. 

Após a seleção, gera-se a Pré-Nota que incluirá a Nota Fiscal de Remessa: 

 

�  Atenção para a escolha do Tipo de Documento, que deverá seguir a configuração informada 
anteriormente. 

�  Alguns dados da Nota gerada não poderão ser alterados devido ao fato de ser Nota Fiscal de 
Material de Terceiro. 
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Nota Fiscal de Remessa via Solicitação de Compra de Serviço 
A Nota Fiscal de Remessa deve ser emitida pelo Botão Opções -> Controle Mat. Terceiro -> Remessa – 
SOL. 

 
Após realizar o filtro desejado, é possível selecionar as Solicitações de Compra e os Itens das 
Solicitações de Compra de Serviço: 

 



Processos de Terceirização / “Ind-Cli” – Processo de Remessa 

M a n u a l  M a t e r i a l  d e  T e r c e i r o  Manual Material de Terceiro        74 

 

 

�  Para geração da nota, será obrigatório o preenchimento do campo de “Cód. Agente”.  
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�  Caso o Item possua Busca de Estoque Manual, será necessário escolher o Estoque para fazer a 
Saída, através do Botão Características, na Aba Itens da Solicitação. 

�  A aplicação utilizada na nota de remessa, obrigatoriamente deverá possuir uma aplicação de 
devolução. 

�  Na CFOP da aplicação utilizada deverá conter a aplicação de devolução com uma CFOP de 
devolução informada nas operações inversas. Assim como na CFOP da devolução deverá conter 
a aplicação utilizada com sua CFOP informada nas CFOP´s para Operações Inversas. 
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�  Só poderá ser remitida uma solicitação que não possua cotação e pedido de compra. 

�  Item da Solicitação deverá controlar material de terceiro e possuir uma lista materiais. 

�  Uma vez que foi gerada a remessa pela solicitação a mesma não poderá ser mais remetida pelo 
pedido de compra. 

Após a seleção, gera-se a Pré-Nota que incluirá a Nota Fiscal de Remessa: 

 

�  Atenção para a escolha do Tipo de Documento, que deverá seguir a configuração informada 
anteriormente. 

�  Alguns dados da Nota gerada não poderão ser alterados devido ao fato de ser Nota Fiscal de 
Material de Terceiro. 
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“Ind-Cli” – Processo de Retorno/Faturamento 

Recebimento da Industrialização 
Esse processo poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Aviso de Recebimento de Retorno/Faturamento do que foi remetido; 

�  Recebimento de Retorno/Faturamento do que foi remetido. 

Ambos os processos se darão de 2 (duas) formas: 

1. Recebimento de Retorno do que foi remetido; 

2. Recebimento do Serviço prestado pelo Fornecedor de Serviço. 

Retorno do Material enviado em Remessa 
Para fazer o Recebimento de Retorno, as seguintes configurações deverão ser obedecidas: 

�  Código de Ação de Industrialização, lado Cliente; 

�  Natureza de Estoque deve ser de Poder de Terceiro; 

�  CFOP deve ser de Devolução, onde o Tipo de Devolução pode ser: 

�  Faturamento: só fará baixa do estoque de terceiro porque a devolução é simbólica; 

�  Normal: fará a baixa do estoque de terceiro e dará entrada no estoque próprio. 

O cabeçalho do Recebimento será incluído da mesma forma como é hoje: 

 
Para inserir os itens da devolução, a opção a ser acessada deve ser: Aba Itens ou Edição Itens -> Botão 
Inserir -> Opção Itens Disponíveis Material Terceiro. 
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Após clicar nessa opção, a seguinte tela será exibida: 

 
Para que os itens enviados em remessa sejam visualizados, é necessário clicar no Botão Buscar dados 
disponíveis. 
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�  Somente os itens enviados para o Agente do Recebimento serão carregados na Aba Geral. 

�  O campo Qtde.Vincular da Aba Geral poderá ser editado a qualquer momento. 

�  Duplo-clique na grid, marcará automaticamente o campo Qtde. Vincular. 

�  Também pode ser editado o campo Quantidade da Sub-Aba Características / Lotes. 

�  Duplo-clique nessa grid, também marcará automaticamente o campo Quantidade. 

�  Após realizar o filtro e vincular um item ao Recebimento, o botão Buscar dados disponíveis ficará 
desabilitado, porém, a última busca feita ainda esta disponíveis. 

�  Caso o item vinculado seja apagado do Recebimento, e a nota não possuir mais nenhum item de 
terceiro, o botão Buscar dados disponíveis voltará a ficar habilitado. 

�  O botão Buscar dados disponíveis, caso desabilitado, voltará a ficar habilitado para novas 
buscas nas seguintes situações: ao consultar o mesmo Recebimento, consultar outro 
Recebimento, apagar o Recebimento ou clicar no botão +Gravar. 

Após carregar todos os itens enviados em Remessa, é possível inserir as Quantidades da Devolução e 
clicar no Botão Ok: 
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�  Para fazer na MESMA nota, uma Devolução Simbólica e uma Devolução Normal é necessário 
inserir o mesmo item 2 (duas) vezes onde: 

�  Na primeira vez, coloca a quantidade de umas das Devoluções e clica no Botão Ok. Dentro da 
Edição do Item, acertar o CFOP para a Devolução correta. 

�  Na segunda vez, coloca a quantidade da outra Devolução e clica no Botão Ok. Dentro da Edição 
do Item, também poderá ser necessário corrigir o CFOP do Item para fazer a Devolução correta. 

Após clicar no Botão Ok, todos os dados referentes ao item serão inseridos automaticamente para o 
Item: 
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�  A Aplicação carregada para o Item será a mesma existente no Cadastro de Itens -> Aba 
Tributação -> Campo Código Aplicação Material de Terceiro. 

No Recebimento, sempre que for gerada uma devolução, seja ela simbólica ou normal, uma nova Aba 
será exibida. A Aba Característica de Estoque – Saída, onde nela conterá os dados do lote do Item que 
está sendo devolvido. Caso o lote não tenha sido inserido na tela de Itens Disponíveis Material de 
Terceiro, ele poderá ser inserido aqui. 
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�  Na Aba Característica de Estoque, nada poderá ser alterado quando se tratar de Devolução de 
Itens de Material de Terceiro. 

Recebimento do Material Industrializado (Serviço) 
Além dos itens que foram enviados em remessa, há também o item principal que era o objetivo da 
industrialização. Esse item será recebido como um item comum e poderá estar na mesma nota da 
devolução ou não. Portanto o cabeçalho do Recebimento não será apresentado novamente. 

Para receber o material industrializado, a inserção do Item poderá ser feita manualmente ou, no caso de 
existir um Pedido de Compra de Serviço, via escolha deste Pedido de Compra. 

Caso tenha um Pedido de Compra para o Agente, o mesmo estará disponível através do Botão Inserir -> 
Opção Itens Disponíveis para o Fornecedor: 
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�  A inserção do Item do Pedido não será apresentada, pois é feita da mesma forma que era 
antigamente. 

�  Após a inclusão do Item do Pedido de Compra, talvez seja necessário alterar a Aplicação e o 
CFOP do Item. 

�  Se o processo não possuir Ordens do Módulo de Manufatura, terminará aqui o processo de 
volta. 

�  Todas as Baixas de Estoque e de Documento de Terceiro são feitas no Recebimento. 

�  Nos casos em que o item foi remetido pela solicitação sem cotação e pedido, a mesma deverá 
realizar a baixa das quantidades recebidas. 
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Baixa de Ordens (Apontamento) 
Se o processo iniciou com uma Ordem de Terceirização, é necessário baixar as Demandas que foram 
enviadas para terceiro e encerrar a Ordem em si. 

Esse processo é manual e poderá ser feito a qualquer momento, desde que o Recebimento do Retorno 
ou Item Principal tenha sido realizado. 

A Baixa de Ordens nada mais é do que o Apontamento da Ordem, porém não existe movimentação de 
estoque para o Item Principal da Ordem (Recebimento da Ordem foi feito no Recebimento de Materiais) 
e para as Demandas enviadas para Terceiro (Devolução Simbólica feita no Recebimento de Materiais). 
O único estoque que poderá ser movimentado é o das Demandas “normais” que não foram remetidas, 
caso exista alguma dentro do processo da Ordem. 

O movimento da Ordem e o movimento da demanda enviada para terceiro é feito no recebimento e a 
Ordem apenas incorporará esse movimento durante esse apontamento. 

Para acessar esta nova tela será necessário ir até o Módulo de Materiais ->  Botão Entradas -> Opção 
Baixa Recebimento / Ordem: 
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Na tela aberta, é possível primeiramente executar um filtro de acordo com a Baixa que deseja realizar: 

 
Os filtros possíveis de serem feitos são: 

�  Ordem: Se souber exatamente as Ordens para serem baixadas, é possível filtrar por aqui; 

�  Item da Ordem: Nesse caso, filtra pelo Item Principal da Ordem, não considerando Demanda; 
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�  Agente: A partir daqui, é possível filtrar de acordo com os Recebimentos de Terceiro realizados. 
Nesse caso, é possível escolher qual Agente fez o serviço; 

�  Documento: Busca pelo Número do Documento do Recebimento; 

�  Data do Recebimento: Busca pela Data de Emissão do Recebimento. 

Após realizar o filtro desejado e clicar no Botão Aplicar, a tela exibirá todas as Ordens Terceirizadas que 
se enquadram no filtro realizado. Também serão exibidas as Demandas que foram enviadas para o 
Agente de Terceiro. 

 
 

�  Se necessário, é possível consultar outros dados da Ordem posicionada, clicando no Botão 
Ordem. 



Processos de Terceirização / “Ind-Cli” – Processo de Retorno/Faturamento 

M a n u a l  M a t e r i a l  d e  T e r c e i r o  Manual Material de Terceiro        87 

 

Após posicionar na Ordem em que deseja fazer a baixa, basta clicar no Botão Baixar que a tela exibirá 
as seguintes informações: 

 

�  O botão Gravar poderá ficar indisponível dependendo da configuração do Tipo de Ordem e caso 
a Ordem não esteja preparada para fazer o Apontamento. 
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Para uma Ordem com tipo de processo de Terceirização, a tela sempre irá exibir as 4 (quatro) abas 
mostradas anteriormente, para uma Ordem com uma operação de Terceirização, a aba “Demandas 
Próprias” não será exibida.  

�  Geral: nesta aba será possível informar os dados básicos para a geração do Apontamento. O 
campo Atividade permitirá a inclusão de uma Atividade que controla material de terceiro e no 
campo Tipo de Movimento deverá ser escolhido um Tipo de Movimento pai que seja do tipo 
Ordem – Entrada e que também controle material de terceiro. Caso essas informações tenham 
sido geradas no Cadastro de Tipo de Ordem, as mesmas já virão carregadas nessa aba: 

 

�  O campo Perfil de Operação sempre virá desabilitado e com a opção Cliente selecionado. 

�  Ordem/Recebimento: nesta aba, a informação existente SEMPRE trará os dados do Item 
principal da Ordem (serviço). Na Aba Recebimentos de Serviço, estarão TODOS os 
Recebimentos de Material de Terceiro que correspondam ao mesmo Item da Ordem, 
independentemente do Agente para qual a Demanda dessa Ordem foi emitida. Os dados podem 
ser vistos na tela a seguir: 
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O campo Quantidade a Baixar é quem indicará qual a Quantidade da Ordem que será Recebida 
efetivamente pelo Recebimento de Materiais selecionado, sendo que esse valor será atribuído ao vínculo 
entre a Ordem e o Recebimento (verificar o capítulo Observações da Baixa de Ordem a seguir). 
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�  Demandas Remetidas: Na aba Demandas Remetidas serão exibidas todas as Demandas da 
Ordem posicionada que foram enviadas para Terceiro. Na aba Recebimentos de Devolução 
Simbólica estarão TODOS os Recebimentos de Material de Terceiro que correspondam ao 
mesmo Item da Demanda. Essa amarração é feita internamente quando o “Item Disponível 
Material de Terceiro” é escolhido no Recebimento.  

 
O campo Quantidade a Baixar é quem indicará a quantidade da demanda que será requisitada por esse 
Recebimento de Materiais selecionado, sendo que este valor será atribuído ao vínculo entre a Demanda 
e o Recebimento (verificar o capítulo Observações da Baixa de Ordem a seguir). 
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�  Demandas Próprias: esta aba corresponde à aba de Baixas existente no Apontamento, porém 
somente serão apresentadas as Demandas que não foram enviadas para Terceiro. A aba só é 
exibida para a baixa de uma Ordem com tipo de processo de Terceirização, onde será possível 
encerrar a ordem. 

 
Nesta última tela é possível Apagar as Demandas que não desejar realizar a requisição, seguindo o 
mesmo conceito existente na Aba de Baixas do Apontamento. Também é possível escolher os Lotes 
para cada uma das Demandas, caso a configuração do Item não consiga buscar automaticamente. 
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�  Uma Baixa de Ordem (Apontamento de Terceirização Lado Cliente) poderá ser feita baixando 
Ordem/Recebimento e/ou Demandas Remetidas, não sendo necessário baixar itens das 2 (duas) 
abas. O único procedimento que não será permitido é a baixa somente das Demandas Próprias. 

�  As Demandas Próprias não precisam necessariamente ser baixadas nessa tela. Se em uma 
Operação anterior existir a possibilidade de baixar demanda, isso poderá ser feito normalmente 
pela tela de Apontamento já existente. 

�  As regras do Tipo de Ordem / Atividade de Produção continuam valendo para este Apontamento 
também. Sendo que a gravação da Baixa poderá ser interrompida caso alguma validação não 
seja satisfeita. 

�  Não será possível realizar um Apontamento de última operação para estas Ordens na tela de 
Apontamento. Todo o controle será feito nesta tela de Baixa de Ordens. 

�  Não é possível inserir Sub-Produto ou Ocorrência de Refugo em uma Ordem Terceirizada. 

�  Após a gravação da Baixa de Ordens, é possível consultá-la como um Apontamento normal, 
utilizando a tela de Apontamento já existente. 

�  Qualquer alteração no Recebimento ou Item do Recebimento que baixou uma Ordem e que 
implique em alteração dos dados do movimento de estoque provocará a exclusão de TODO o 
Apontamento realizado, sendo necessário ir novamente à tela apresentada e realizar todos os 
passos descritos. 

�  Quando toda a Ordem for baixada através desta tela, a mesma será automaticamente Encerrada 
seguindo as mesmas regras de um Apontamento comum. 

�  Caso o Apontamento de Terceiro não seja a Última Operação da Ordem é extremamente 
interessante que o Recebimento do Serviço não tenha movimentado estoque (Aplicação 
que não movimente estoque). Isso fará com que não haja um desbalanceamento do 
estoque do item principal da Ordem. Nesse caso, o saldo ficaria duplicado: existirá a 
entrada pelo Recebimento do Serviço e o Apontamento normal da Ordem (última 
operação) que também movimentará estoque. 

�  Ordens com Operação de Terceirização que não seja terceirizada a última operação não devem 
movimentar estoque no Recebimento do Serviço.  
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Observações da Baixa de Ordem 
Devido à necessidade de realizar um vínculo entre a Ordem recebida pelo Agente de Terceiro e a 
Demanda devolvida por esse Agente, existe a possibilidade de consultar as Ordens e as Demandas 
baixadas por cada Recebimento através da Aba Origem, existente no Cadastro de Ordens. 

Nesse primeiro exemplo, temos na Sub-Aba Ordem, todos os vínculos de Ordem, que trazem entre 
outras coisas, todos os Recebimentos que baixaram essa Ordem. 

 
Também existe outra Sub-Aba chamada Demanda que trará todos os Recebimentos que baixaram cada 
uma das Demandas que foram enviadas para terceiro: 

 

�  Estes valores não poderão ser editados. A única maneira de desfazer o vínculo entre Ordem e 
Recebimento é alterar o Recebimento de forma com que o Apontamento seja desfeito. 
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Devolução da Industrialização (pelo Módulo de Distribuição) 
Caso o fornecedor de serviço não aceite o material que foi enviado via remessa e faça a devolução 
desse material sem entrar no seu estoque, será necessário gerar a Nota de Devolução de Remessa pelo 
Módulo de Distribuição. 

Nesse caso, a primeira coisa a fazer é configurar um Código de Ação do Tipo Nota Fiscal de Entrada 
“NFENT” para Material de Terceiro: 
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Esse Código de Ação deverá estar configurado para Tipo de Operação Industrialização, Perfil de 
Operação igual a Cliente e a Nota tem que ser Nota Detalhe para que ela possa ser vinculada à Nota 
original de Remessa: 
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Será necessário criar um Tipo de Documento do Módulo de Distribuição que seja vinculado ao Código de 
Ação criado anteriormente que retire o estoque do local de terceiro e volte para o estoque próprio. 

Para isso, o tipo de documento apresentará, na Aba Estoque -> Sub-Aba Configuração de 
Saídas/Entradas, campos para realizar essa transferência. Por padrão, os dados de Origem serão 
vinculados ao movimento de terceiro gerado pela Nota original, sendo possível informar apenas o Tipo 
de Movimento de saída e todos os dados básicos do movimento de destino. 

 

�  No Tipo de Documento de Devolução de Remessa, é interessante vincular na Aba Nota Fiscal -> 
Sub-Aba Doc. Relacionados, o Tipo de Documento original da Remessa. 
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Para geração da Nota de Devolução deve se utilizar o menu Faturamento -> Notas Fiscais de Devolução 
-> Nota Devolução (NF’s Saídas) que é a mesma tela utilizada para fazer as devoluções normais de 
venda.  

 
 

Nessa tela será possível visualizar todas as Notas de Remessa ou não enviadas para um determinado 
Agente. 

Através do filtro realizado é possível visualizar qual o Código de Ação utilizado na Nota original para 
saber se foi uma Remessa ou não. Na imagem abaixo temos todos os Documentos gerados para cada 
agente. 
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Feito a escolha das Notas e dos Itens, basta clicar em Gerar para que a Pré-Nota seja exibida e a nota 
de devolução de remessa seja gerada. 

 

�  Ao realizar a Devolução da Nota Fiscal, o Pedido de Compra ou a Solicitação poderá novamente 
ser vinculado a uma outra Nota Fiscal de Remessa. 
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“Ind-For” – Cadastros do Global 

Código de Ação - Recebimento 
No cadastro do Código de Ação, há uma aba chamada Material de Terceiro. Ao fazer o Recebimento é 
necessário que o Tipo da Operação seja Industrialização. Em Perfil da Operação é necessário marcar 
“Fornecedor de Serviço”, pois levando em consideração o PROCESSO, será feito uma industrialização 
de um produto enviado de um cliente. 

Neste caso, a Organização está se passando como um fornecedor, por isto deverá ser feito esta 
escolha. O Tipo de Nota Fiscal terá que receber o valor “Nota Mestre”, pois ela é a origem da Nota Fiscal 
de Venda. Outra informação muito importante é este código de ação enquadrar somente o Agente do 
tipo CLIENTE, pois se fizer um recebimento com o agente Fornecedor, a saída também terá que ser do 
tipo Fornecedor. 
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Código de Ação – Pedido de Venda 
O código de ação do pedido de venda terá a mesma configuração da figura anterior, Tipo da Operação 
“Industrialização” e per�l de operação “Fornecedor”. A informação de Tipo de Nota Fiscal, é irrelevante 
por se tratar de um Pedido de Venda, mas deixaremos marcado como “Nota Detalhe”.  
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Código de ação – Nota Fiscal 
Na Nota Fiscal a configuração segue a mesma parametrização do Pedido de Venda. É importante 
confirmar se os agentes da nota são do tipo Cliente ou Fornecedor como o cadastrado no Recebimento. 
Outro parâmetro que deve ser configurado é o Tipo de movimento de Devolução Simbólica e de 
Devolução de Sobra. Estes códigos devem ser preenchidos, pois o sistema verificará se o item usado na 
nota �scal for de controle de terceiro, do tipo devolução e a opção tipo de devolução for “F” (faturamento) 
o sistema fará a devolução simbólica. Se for tipo de devolução do tipo “N” (normal) o sistema fará a 
devolução de sobra. Veja ao final do documento uma explicação sobre o cadastro de CFOP. 
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“Ind-For” – Cadastros do Distribuição 

Tipo de documento – Pedido de Venda 
No cadastro do Tipo de Documento, não há muita informação especí�ca para o “material de terceiro”, 
apenas faz-se necessário utilizar um Código de Ação assim como cadastrado anteriormente. Note que 
na frente do código de ação, o Tipo da Operação virá escrito. Alertar à Aplicação utilizada para o 
documento. Veja observações importantes ao final do documento. 

 
A configuração de estoque merece muita atenção. Dependendo do processo utilizado ao fazer um 
pedido de venda para industrialização, o item pode nem ter sido recebido ainda. Neste caso não da pra 
ser fazer uma reserva de um item que ainda não foi recebido. De outro modo, se o item já foi recebido 
poderá ser feito a reserva, veja a seguir o pedido de venda do processo de industrialização. Na aba de 
estoque, o padrão é trabalhar somente com saldos de material de terceiro, mas se no documento existir 
algum item que será faturado juntamente com o item de devolução o Almoxarifado/Localização do item e 
a Natureza Disponível deverá ser colocada no tipo de documento. Veja exemplo: 
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No caso da figura anterior, o sistema irá trazer o saldo em Material de terceiro, e o saldo do almox/local 
selecionado. A mesma situação acontece para o tipo de documento nota fiscal. É importante que os 2 
(dois) tipos de documento estejam “vendo” o mesmo almox/local.  
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Tipo de documento – Nota Fiscal 
No cadastro do Tipo de Documento, não há muita peculiaridade, apenas faz-se necessário utilizar um 
código de ação assim como cadastrado anteriormente. Note que na frente do código de ação o Tipo da 
Operação virá escrito. Alertar a aplicação utilizada para o documento. Veja observações importantes ao 
final do documento. 

 
E para a aba de estoque marcar a opção “Movimenta Estoque” e a natureza de estoque “MT”.  
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“Ind-For” - Processo 
O ciclo da Industrialização, lado Fornecedor, se inicia no Recebimento do Material que irá ser 
industrializado. Dependendo da utilização dos Módulos do Mega Empresarial, o ciclo poderá ter uma 
Ordem de Terceirização até ser feito o Pedido de Venda e o Faturamento do Item. 

Recebimento do Material para Industrialização 
Para o recebimento, o Código de Ação utilizado deve ser de Industrialização, lado Fornecedor. Fora isso, 
o processo continua com os mesmos conceitos de um Recebimento normal. 

 
Ao fazer a inclusão dos Itens do Recebimento, devemos nos atentar para o fato de que a Natureza de 
Estoque deve ser “Material de Terceiro”, pois desse lado do processo sempre estamos com Material de 
um Terceiro dentro do nosso estoque. 

O CFOP neste caso, obrigatoriamente, deve ser de Remessa, conforme consta na Tabela anexa de 
CFOPs válidos para o Recebimento. 
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Pedido de Venda para Industrialização (sem Manufatura) 
É possível realizar o Pedido de Venda seguindo 2 (duas) frentes: 

1. Na primeira, é possível selecionar os itens diretamente de um Recebimento, se os produtos já 
estiverem sido enviados para industrialização; 

2. Na segunda, é possível fazer o pedido normalmente e quando for realizar o faturamento do 
mesmo, o sistema automaticamente irá localizar o Recebimento para futura baixa. 

Nestes casos do Processo de Terceiro, é necessário sempre acompanhar os documentos de origem 
para controle de saldo de tais documentos. Portanto ou o documento é selecionado manualmente por 
esta “primeira” frente ou o sistema localiza automaticamente o Recebimento.  

Para que o Pedido de Venda esteja configurado sem o Manufatura, é necessário deixar DESMARCADA 
a opção Integra com Manufatura (baixa somente saldo doc.), no Cadastro de Tipo de Documento, aba 
Estoque, sub-aba Configuração de Estoque. 

 
Selecionando o Recebimento: 
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Notem que é mostrado qual o tipo de operação do Código de Ação. No exemplo anterior, é mostrado 
Industrialização, e o botão Recebimento é mostrado. 

Após selecionar o campo Cliente do Pedido de Venda, o Botão Recebimentos ficará disponível. 

 
Após clicar nesse botão, a seguinte tela será exibida: 



Processos de Terceirização / “Ind-For” - Processo 

 Manual Material de Terceiro        109 

 

 
Nela será possível inserir os itens de Recebimento disponíveis para este Agente (desde que o 
Recebimento de Industrialização, lado Fornecedor tenha sido feito). 



Processos de Terceirização / “Ind-For” - Processo 

 Manual Material de Terceiro        110 

 

 

�  O campo Quantidade pode ser alterado já nesse ponto. 

Após clicar em Ok, o item escolhido será incluído automaticamente no Pedido de Venda. 

O pedido de Material de Terceiro, não tem muitas diferenças de um pedido normal. Na verdade, a 
diferença é a busca do saldo, onde é preciso trazer o saldo do Agente em questão. 

 

No momento de inserir o Item, se atentar para o CFOP utilizado, que deverá ser: 

�  Devolução: para os itens de terceiro Recebidos; 

�  Faturamento: para o item final industrializado. 
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Faturamento do pedido de venda 
No Módulo de Distribuição, há uma nova opção “Controle Material Terceiro”. Onde a partir deste menu 
será selecionada a opção “Faturamento – PDV”:  

 
É realizado o filtro desejado. Selecionamos o pedido em questão: 
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Gera-se a Pré-Nota, quando configurado, e gera-se a Nota Fiscal.  

Muita atenção ao tipo de documento relacionado. No tipo de documento Nota Fiscal o Código de Ação 
deve ser do tipo “Industrialização – Lado Fornecedor” . 
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Após gravar a Nota, a mesma ficará disponível para ser visualizada/alterada como uma nota normal: 
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�  Algumas alterações poderão estar bloqueadas devido ao fato da nota ser de Material de 
Terceiro. 

 



Processos de Terceirização / “Ind-For” - Processo 

 Manual Material de Terceiro        115 

 

Pedido de Venda para Industrialização (com Manufatura) 
É possível realizar o Pedido de Venda de 2 (duas) maneiras quando o processo utilizar o Manufatura: 

1. Usando Fabricação Sob Encomenda; 

2. Amarrando os itens da Ordem pela Explosão. 

 

Usando Fabricação Sob Encomenda 
Tipo de Documento de Pedido de Venda 

Quando o Pedido de Venda utilizar Fabricação Especial (Sob Encomenda), o tipo de documento deve 
estar configurado da seguinte maneira: 

�  Código de Ação: NÃO pode ser de Material de Terceiro; deve estar como Nenhuma Operação 
Definida, pois no momento de fazer a Nota Fiscal, esse item vai estar no estoque como um item 
comum; 

�  Se cadastrar uma Aplicação Padrão, essa Aplicação não deve ser de Material de Terceiro. 

�  No momento que o Pedido de Venda for colocado, poderá não existir saldo em estoque para ser 
baixado. Isso acontece porque o Pedido de Venda com Fabricação Sob Encomenda poderá 
ser o processo que inicia essa operação de material de terceiro. Opção Integra com 
Manufatura ficará indisponível. 

 
�  Se Movimentar Estoque (fizer Reserva), este movimento deve Permitir Saldo Negativo, pois o 

Estoque só vai ser gerado após o Recebimento da Ordem. 

�  O Pedido de Venda, nesse caso, poderá movimentar estoque e este Estoque sempre será 
normal (por isso não há necessidade de baixar documento de terceiro). 
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Tipo de Documento de Nota Fiscal 

O Tipo de Documento de Nota Fiscal também deverá seguir as mesmas características do Tipo de 
Documento do Pedido de Venda: 

�  Código de Ação: NÃO pode ser de Material de Terceiro; deve estar como Nenhuma Operação 
Definida, pois a Nota Fiscal irá buscar um item comum no estoque; 

�  Se cadastrar uma Aplicação Padrão, esta Aplicação não deve ser de Material de Terceiro; 

�  Configuração do Estoque deve seguir o padrão de uma Nota normal, Movimentando Estoque 
com Natureza diferente de terceiro. 
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Pedido de Venda 

 
O Pedido de Venda deve ter a opção Fabricação Sob Encomenda marcada. Isso garantirá a geração de 
uma Ordem após a gravação do Pedido. 

O Item a ser escolhido, nesse caso, deverá obrigatoriamente ter um Tipo de Ordem de Terceirização, 
lado Fornecedor, amarrado a ele: isso acontece porque a Ordem é gerada automaticamente e o Tipo de 
Ordem não pode ser alterado depois que a Ordem é incluída. 
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Se o Tipo de Ordem amarrado ao Item do Pedido de Venda não for de Terceirização, a Ordem será 
criada normalmente, porém, não será possível selecionar demandas de terceiro para esta Ordem. 

Após a geração da Ordem, todas as demandas que são controladas por Material de Terceiro irão 
depender de um recebimento destes itens no Módulo de Materiais para o mesmo Agente do Pedido de 
Venda. Isso acontece porque, após abrir a Ordem, as Demandas de Terceiro serão reservadas 
buscando saldo em itens com Natureza de Estoque igual a Material de Terceiro. 

�  Uma Demanda que Controla Material de terceiro poderá ser incluída automaticamente de acordo 
com a Lista de Materiais do Item da Ordem ou poderá ser inserida manualmente na tela de 
Ordem -> Aba Principal -> Sub-Aba Item. 

Recebimento de Materiais 

O Recebimento de Materiais poderá gerar estoque para as demandas que forem enviadas pelo Cliente 
para participar do processo de terceirização. 

�  Vale lembrar que para a Ordem de Terceirização, o Recebimento de Material pelo Módulo de 
Materiais SEMPRE será gerará estoque para uma demanda. O item principal da Ordem será 
recebido no Estoque como um item comum (Apontamento). 

O Recebimento terá de seguir algumas regras para poder gerar estoque correto para o Agente de 
Terceiro, sendo elas: 

�  Código de Ação deverá ser de Industrialização, lado Fornecedor; 

�  Ao escolher um item, somente a opção Inserir Itens sem Vínculo de Pedido/Contrato ficará 
disponível; 

 
�  Natureza de Estoque de item / lote deverá ser de Material de Terceiro; 

�  CFOP utilizado deve estar configurado para Remessa. 
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Ordem de Terceirização 

A Ordem de Terceirização criada pela Fabricação Especial já terá as demandas configuradas para 
Controlar Material de Terceiro se a Lista de Materiais assim estiver configurada. 

 
No exemplo anterior, a demanda 2158 é Demanda de Terceiro e, no momento de abrir a Ordem, o saldo 
a ser buscado será o de Natureza de Estoque igual a Material de Terceiro. 

O saldo de terceiro a ser buscado por essa Ordem será do mesmo Agente do Pedido de Venda. O 
Pedido de Venda amarrado a Ordem poderá ser visto na Aba Principal -> Sub-Aba Origem. 
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�  Após a Abertura da Ordem, as demandas poderão ser reservadas automaticamente ou serem 
atendidas manualmente (de acordo com a Busca de Estoque definida no Cadastro do Item). 

Apontamento de Ordem de Terceirização 

Após realizar a Abertura da Ordem e atender todas as demandas (de Terceiro ou não) poderá ser 
realizado o Apontamento dessa Ordem para que o Item gerado pelo Pedido de Venda fique disponível 
para ser enviado ao cliente. 

O Apontamento funcionará da mesma forma que um Apontamento comum, havendo apenas a 
necessidade da Atividade a ser usada Controlar Material de Terceiro (vide configuração nesse manual) e 
o Tipo de Movimento da Ordem também estar configurado para baixar itens de terceiro (vide 
configuração nesse manual). 

�  O Apontamento baixará apenas o Estoque de Terceiro ficando a responsabilidade para a baixa 
do documento de Terceiro a cargo da Nota de Devolução que deverá ser gerada. 

Faturamento do Pedido de Venda 

O faturamento do Pedido de Venda será apenas o passo que faturará o item principal da Ordem para o 
Cliente que solicitou o Serviço de Terceirização (Faturamento de Serviço). 

Os itens que foram enviados por Remessa deverão ser devolvidos (simbolicamente ou como sobra) via 
uma outra nota, só que de devolução. 
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O Faturamento do Serviço deverá seguir o Tipo de Documento de Nota Fiscal mostrado nesta sessão. 

Os itens baixarão o estoque normal e, neste caso, também não existe baixa do documento de terceiro. 
Devolução dos Itens de Terceiro 

Para realizar a Devolução dos Itens de Terceiro que foram enviados via Remessa, deverá ser criado um 
novo Pedido de Venda ou diretamente uma nota fiscal para isto. 

Se for criado um Pedido de Venda, o tipo de documento deverá ter as seguintes configurações: 

�  Código de Ação deve ser de Industrialização, lado Fornecedor; 

�  Se houver uma Aplicação Padrão a mesma deve estar amarrada a um CFOP de Devolução; 

�  Na aba Estoque, a opção Integra com Manufatura deve estar marcada, pois neste caso somente 
o saldo do documento de terceiro será baixado. O estoque foi baixado pelo Apontamento. 

 
O Tipo de Documento de Nota Fiscal deve ter as mesmas características do Tipo de Documento do 
Pedido de Venda: 

�  Código de Ação deve estar definido para Industrialização, lado Fornecedor; 

�  Se houver uma Aplicação Padrão, a mesma deve estar amarrada a um CFOP de Devolução; 

�  Na aba Estoque, o campo Integra com Manufatura deve estar marcado, pois haverá a baixa do 
documento de terceiro. 

Para fazer a Nota Fiscal,  entrar no Módulo de Distribuição, opção “Controle Material Terceiro”. A partir 
deste menu será selecionada a opção “Faturamento – PDV”:  
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É realizado o filtro desejado. Selecionamos o pedido em questão: 
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Gera-se a Pré-Nota, quando configurado, e gera-se a Nota Fiscal. 
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Após gravar a Nota, a mesma ficará disponível para ser visualizada/alterada como uma nota normal: 
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�  Algumas alterações poderão estar bloqueadas devido ao fato da nota ser de Material de 
Terceiro. 
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Vinculando os itens da Ordem pela Explosão 
Recebimento de Material 

Neste caso, o processo de terceirização se inicia no Recebimento da mesma forma que é feito quando 
há Fabricação Sob Encomenda. 
Ordem/Apontamento 

A Ordem é gerada manualmente para o Item principal utilizando um Tipo de Ordem de Terceirização, 
com Perfil da Operação configurado como Fornecedor de Serviço. O vínculo com um Agente de Terceiro 
poderá ser feita da seguinte maneira: 

�  Antes de gravar a Ordem, é necessário posicionar na Aba Origem e vincular um Agente de 
Terceiro a essa Ordem. 

 

�  Caso o Agente não seja vinculado à Ordem, será exibida a seguinte mensagem de erro: 

 
Após o vínculo com o Agente de Terceiro, a Ordem poderá ser incluída e funcionará da mesma forma 
que a Fabricação Sob Encomenda. 

�  Realizar a Abertura da Ordem e o Apontamento da mesma forma que exemplificado na 
Fabricação Sob Encomenda. 

Pedido de Venda e Nota Fiscal de Faturamento do Serviço 

Para faturar o cliente pelo serviço realizado, o processo seguirá a mesma forma da fabricação sob 
encomenda. 
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Tipo de Documento de Pedido de Venda de Devolução 

O Tipo de Documento do Pedido de Venda deverá seguir as seguintes configurações: 

�  Código de Ação deve ser de Industrialização, lado Fornecedor; 

�  Se houver uma Aplicação Padrão a mesma deve estar amarrada a um CFOP de Devolução; 

�  Na Aba Estoque, a opção Integra com Manufatura deve estar marcada, pois neste caso somente 
o saldo do documento de terceiro será baixado. O estoque foi baixado pelo Apontamento. 

 
Pedido de Venda com Explosão pela Produção 

No processo de devolução do material utilizado na industrialização há, no Pedido de Venda, uma opção 
que permite fazer um pedido através da Explosão do Item Principal por sua Produção. Ao escolher o 
item, o sistema irá procurar o que foi produzido para aquele determinado item. 

Ao inserir um novo item no Pedido, é preciso que o campo “Item” esteja em branco, e clicar no botão de 
con�rmação do item. Desta maneira um menu irá abrir para escolha da “Explosão pela Produção”.  

 
Uma nova tela irá abrir para a escolha do item e algumas configurações. Para a Explosão pela 
Produção, é necessário escolher o Item, definir a Quantidade e inserir um Lote correspondente ao Item 
principal da Ordem (o Item do Serviço). A partir desse Lote – QUE DEVE SER ÚNICO NO ESTOQUE – 
a Explosão encontrará as demandas de terceiro desta Ordem. 
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 A opção “Insere item principal” determina se o sistema irá trazer o item principal da Ordem para o 
Pedido – não é necessário, pois esse item principal não é controlado por terceiro e não sofrerá 
devolução. 

 A opção “Tipo de explosão”  define como será feita a busca desta Ordem através do Lote informado: 

�  Se for definido como “Simples”, o sistema apenas irá selecionar as demandas de terceiro 
correspondentes a própria Ordem encontrada pelo Lote – primeiro nível de Explosão; 

�  Se for definido como “Múltipla”, o sistema buscará na Ordem encontrada pelo Lote se existem 
Demandas de itens fabricados. Se existir o sistema buscará, a partir do lote que foi apontado 
para essa demanda, a Ordem que originou esse estoque e encontrará as demandas de terceiro 
desta ordem filha também. E assim sucessivamente incluindo todos os níveis das Ordens 
encontradas. 
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Clica-se no botão “Montar Lista”. Os itens são trazidos na tela para simples conferência, onde não é 
possível alterar qualquer valor. Quando clicar em “OK” , todos os itens mostrados serão inseridos 
automaticamente no Pedido de Venda. 



Processos de Terceirização / “Ind-For” - Processo 

 Manual Material de Terceiro        130 

 

 

�  É possível excluir os itens da explosão através do Botão “Excluir” existente do lado direito da 
grid. 

Após gravar o Pedido de Venda, basta fazer o faturamento do pedido através da opção de Material de 
terceiro e a nota é inserida e o saldo do documento de terceiro é baixado.  
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�  A baixa é feita do documento mais antigo para o mais novo. Não sendo possível fazer a escolha 
do documento que esta sendo baixado. É possível conferir através do Follow-Up de Material de 
Terceiro a quantidade que foi baixada nos documentos de Terceiro. 

Quando o sistema não localiza saldo de documento para o item, uma mensagem de saldo insuficiente é 
gerada para o usuário. 
Pedido de Venda com Explosão pela Lista de Materiais 

No processo de devolução do material utilizado na industrialização há, no Pedido de Venda, uma opção 
que permite fazer um pedido através da Explosão do Item Principal por sua Lista de Materiais. Ao 
escolher o item, o sistema irá procurar os itens da lista que controlam material de terceiro. 

Ao inserir um novo item no Pedido, é preciso que o campo “Item” esteja em branco, e clicar no botão de 
con�rmação do item. Desta maneira um menu irá abrir para escolha da “Explosão pela Lista”.  

 
Uma nova tela irá abrir para a escolha do item e algumas configurações. Para a Explosão pela Lista, é 
necessário escolher o Item, definir a Quantidade e a Composição. 

 A opção “Insere item principal” determina se o sistema irá trazer o item principal da Ordem para o 
Pedido – não é necessário, pois este item principal não é controlado por terceiro e não sofrerá 
devolução. 

 A opção “Tipo de explosão” de�ne como será feita a busca des ta Ordem através do Lote informado: 

�  Se for de�nido como “Simples”, o sistema apenas selecionar os ite ns de terceiro 
correspondentes a própria Lista de Materiais – primeiro nível de Explosão; 

�  Se for de�nido como “Múltipla”, o sistema buscará os itens de terceiro des ta Lista e de todos os 
itens filhos desta Lista que também tiverem composição. 
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Clica-se no botão “Montar Lista”. Os itens serão trazidos em tela para simples conferência, onde não 
será possível alterar qualquer valor. Quando clicar em “OK”, todos os itens mostrados serão inseridos 
automaticamente no Pedido de Venda. 
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�  É possível excluir os itens da explosão através do Botão “Excluir” existente do lado direito da 
grid. 

Após gravar o Pedido de Venda, basta fazer o faturamento do pedido através da opção de Material de 
terceiro e a nota será inserida e o saldo do documento de terceiro será baixado.  
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�  A baixa é feita do documento mais antigo para o mais novo. Não sendo possível fazer a escolha 
do documento que esta sendo baixado. É possível conferir através do Follow-Up de Material de 
Terceiro a quantidade que foi baixada nos documentos de Terceiro. 

Quando o sistema não localiza o saldo do documento para o item, uma mensagem de saldo insuficiente 
é gerada para o usuário. 
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“Ind-For” - Observações importantes 

Código de ação 
Como falado no cadastro dos códigos de ação, certifique-se que o tipo de agente do Recebimento é o 
mesmo da Nota Fiscal, para evitar que documentos não sejam encontrados e a baixa de documentos 
não sejam realizadas. 

CFOP 
Há no cadastro da CFOP um campo chamado CONTROLE DE TERCEIRO que seu valor é muito 
importante para os processos do material de terceiro. 

No caso deste documento, foi feito uma industrialização de um determinado item: O Cliente enviou 
alguns itens para um terceiro e, estes itens devem ser devolvidos. Se os itens estiverem sendo 
devolvidos, a CFOP utilizada DEVE ser do tipo “D EVOLUÇÃO” . Quando a opção Devolução é 
selecionada a opção ao lado “Tipo de Devolução” será habilitada .  Nesse campo, podem ser escolhidos 
os valores  “Faturamento ” (para fazer Devolução Simbólica) ou “Normal ” (para fazer Devolução de 
sobra). 

�  Outro ponto muito importante é a aplicação usada. Muito cuidado ao fazer a seleção da 
aplicação padrão no tipo de documento. Trabalhando com o padrão no tipo de documento fica 
mais fácil para fazer os documentos, mas deve-se ter certa atenção a Aplicação usada pelo fato 
da CFOP ser importante para os processos de “Material de Terceiro”.  
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“Dem-Cli” – Processo 
O processo de Demonstração, lado cliente, deverá funcionar da mesma forma que o processo de 
Industrialização, lado cliente. 

A diferença é que na Demonstração não existe a utilização de uma Ordem de Terceirização e, portanto, 
também não haverá a Baixa da Ordem pelo Recebimento. 

�  Utilizar nesse processo Códigos de Ação configurados com Tipo de Operação de Demonstração. 

O processo de remessa do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Solicitação com Envio de Demonstração e Lista de Material; 

�  Pedido de Compra com Envio de Demonstração e Lista de Material; 

�  Pedido de Venda com configuração para Envio de Demonstração, lado Cliente; 

�  Nota de Remessa direta configurada para Envio de Demonstração, lado Cliente. 

O processo de retorno do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Aviso de Recebimento de Retorno do material em Demonstração; 

�  Recebimento de Retorno do material em Demonstração. 

 

 



Processos de Terceirização / “Dem-For” – Processo 

 Manual Material de Terceiro        138 

 

“Dem-For” – Processo 
O processo de Demonstração, lado fornecedor, deverá funcionar da mesma forma que o processo de 
Industrialização, lado fornecedor. 

A diferença é que na Demonstração não existe a utilização de uma Ordem de Terceirização. 

�  Utilizar nesse processo Códigos de Ação configurados com Tipo de Operação de Demonstração. 

O processo de remessa do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Aviso de Recebimento de Remessa do serviço de Demonstração; 

�  Recebimento de Remessa do serviço de Demonstração. 

O processo de retorno do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Pedido de Venda de Retorno/Faturamento do Serviço de Demonstração; 

�  Nota Fiscal de Retorno/Faturamento de Serviço de Demonstração. 

 

 



Processos de Terceirização / “Cns-Cli” – Processo 

 Manual Material de Terceiro        139 

 

“Cns -Cli” – Processo 
O processo de Conserto, lado cliente, deverá funcionar da mesma forma que o processo de 
Industrialização, lado cliente. 

A diferença é que no processo de Conserto não existirá a movimentação de estoque, pois essa operação 
ser trata de um ativo. Necessariamente também não haverá a utilização de uma Ordem de Terceirização 
no processo e, portanto, também não haverá a Baixa da Ordem pelo Recebimento. 

�  Utilizar nesse processo Códigos de Ação configurados com Tipo de Operação de Conserto. 

O processo de remessa do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Solicitação de Serviço de Conserto com Lista de Material (mesmos itens); 

�  Pedido de Compra de Serviço de Conserto com Lista de Material (mesmos itens); 

�  Pedido de Venda com configuração de Conserto, lado Cliente; 

�  Nota de Remessa direta configurada para Conserto, lado Cliente. 

�  Vale lembrar que no processo de Conserto, após realizar uma Solicitação de Serviço de 
Conserto com Lista de Material será possível fazer a Nota Fiscal de Remessa para Conserto 
diretamente no Módulo de Vendas, através da opção Remessa -> SOL. 

O processo de retorno do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Aviso de Recebimento de Retorno/Faturamento do serviço de Conserto; 

�  Recebimento de Retorno/Faturamento do serviço de Conserto. 

�  Nesse processo haverá apenas o controle do saldo do Documento de Terceiro (Follow-Up de 
Material de Terceiro) e não haverá controle de saldo de estoque. 
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“Cns -For” – Processo 
O processo de Conserto, lado fornecedor, deverá funcionar da mesma forma que o processo de 
Industrialização, lado fornecedor. 

A diferença é que no processo de Conserto não existirá a movimentação de estoque, pois essa operação 
ser trata de um ativo. Necessariamente também não haverá a utilização de uma Ordem de Terceirização 
no processo. 

�  Utilizar nesse processo Códigos de Ação configurados com Tipo de Operação de Conserto. 

O processo de remessa do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Aviso de Recebimento de Remessa do serviço de Conserto; 

�  Recebimento de Remessa do serviço de Conserto. 

O processo de retorno do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Pedido de Venda de Retorno/Faturamento do Serviço de Conserto; 

�  Nota Fiscal de Retorno/Faturamento de Serviço de Conserto. 

�  Nesse processo haverá apenas o controle do saldo do Documento de Terceiro (Follow-Up de 
Material de Terceiro) e não haverá controle de saldo de estoque. 
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“Emb -Cli” – Processo 
O processo de remessa de Embalagem, lado cliente, deverá funcionar da mesma forma que o processo 
de Industrialização, lado cliente. 

A utilização de uma Ordem de Terceirização é opcional nesse caso, cabendo ao cliente definir se a 
mesma será necessária. 

�  Utilizar nesse processo Códigos de Ação configurados com Tipo de Operação de Embalagem. 

O processo de remessa do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Solicitação de Remessa para Embalagem com Lista de Material (mesmos itens); 

�  Pedido de Compra de Remessa para Embalagem com Lista de Material (mesmos itens); 

�  Pedido de Venda com configuração de Remessa para Embalagem, lado Cliente; 

�  Nota de Remessa direta configurada para Remessa para Embalagem, lado Cliente. 

O processo de retorno do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Aviso de Recebimento de Retorno/Faturamento da Remessa para Embalagem; 

�  Recebimento de Retorno/Faturamento da Remessa para Embalagem. 
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“Emb -For” – Processo 
O processo de remessa de Embalagem, lado fornecedor, deverá funcionar da mesma forma que o 
processo de Industrialização, lado fornecedor. 

A utilização de uma Ordem de Terceirização é opcional nesse caso, cabendo ao cliente definir se a 
mesma será necessária. 

�  Utilizar nesse processo Códigos de Ação configurados com Tipo de Operação de Embalagem. 

O processo de remessa do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Aviso de Recebimento de Remessa de Embalagem; 

�  Recebimento de Remessa de Embalagem. 

O processo de retorno do material poderá ser iniciado nos seguintes pontos: 

�  Pedido de Venda de Retorno/Faturamento do Serviço de Embalagem; 

�  Nota Fiscal de Retorno/Faturamento de Serviço de Embalagem. 
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“Con -Cli” – Cadastros do Global 

Código de Ação – Pedido de Venda 
No Cadastro do Código de Ação, há uma aba chamada Material de Terceiro. Ao fazer o Pedido de 
Venda é necessário que o Tipo da Operação seja Consignação. Em Perfil da Operação é necessário 
marcar “Cliente”, pois le vando em consideração o PROCESSO, será feito uma remessa de um produto 
para outra pessoa fazer a venda efetiva. Neste caso, a Organização está se portando como um cliente. A 
outra empresa estará prestando um serviço para a Organização que possui o Mega Empresarial, por isto 
esta escolha. 
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Código de Ação – Nota Fiscal Remessa 
No Cadastro do código de ação, há uma aba chamada Material de Terceiro. Ao fazer a Nota Fiscal de 
Remessa é necessário que o Tipo da Operação seja Consignação. Em Perfil da Operação é necessário 
marcar “cliente” , pois levando em consideração o PROCESSO, será feito uma remessa de um produto 
para outra pessoa fazer a venda efetiva. Neste caso, a Organização está se portando como um cliente. A 
outra empresa estará prestando um serviço para a Organização que possui o Mega Empresarial, por isto 
esta escolha. 

 

�  O Tipo de Nota Fiscal terá que receber o valor “Nota Mestre”.  
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“Con -Cli” – Cadastros do Distribuição 

Tipo de documento – Pedido de Venda 
No cadastro do Tipo de Documento, é preciso observar o Código de Ação cadastrado e as opções de 
Estoque para configuração da movimentação. O Código de Ação deve ser o mesmo cadastrado 
anteriormente. Sempre alertar para o tipo de operação do Código de Ação que, para facilitar a 
visualização, vem descrito na tela ao lado da descrição do Código de Ação, no exemplo a seguir, 
“Consignação”.  

Este tipo de documento pode ser configurado como uma reserva normalmente. 
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Tipo de documento – Nota Fiscal de Remessa 
No cadastro do Tipo de Documento, é preciso observar o Código de Ação cadastrado e as opções de 
Estoque para configuração da movimentação. O Código de Ação deve ser o mesmo cadastrado 
anteriormente. Sempre alertar para o tipo de operação do Código de Ação que, para facilitar a 
visualização, vem descrito na tela ao lado da descrição do Código de Ação, no exemplo a seguir, 
“Consignação”.  

Neste caso, a aba Estoque escolhe a opção de movimentar estoque e as configurações de 
movimentação necessárias. Veja que há um campo a mais para ser informado que é o “destino Material 
Terceiro”. Observe que algumas configurações são fixas como: o almoxarifado - que o sistema irá buscar 
aquele cadastrado para o agente -  e a Natureza, que significa Poder de Terceiro. Apenas a opção tipo 
movimento é aberta para configurar o tipo desejado. Este “destino” foi criado, pois o sistema irá fazer 
uma transferência de saldo para o item saindo o estoque normal e indo para saldo do agente em questão 
do documento. 

 



Processos de Terceirização / “Con-Cli” – Processo de Remessa 

 Manual Material de Terceiro        147 

 

 “Con -Cli” – Processo de Remessa 

Pedido de Venda Remessa 
Para estes pedidos de venda, o pedido é feito normalmente, somente alertando a escolha do tipo de 
documento. A opção de fazer pedido é opcional. O sistema permite fazer uma nota fiscal diretamente 
para consignação.  

Outro ponto importante é a seleção da CFOP que será usada posteriormente na nota fiscal. Ela deve ser 
enquadrada na opção “remessa”. Veja em informações importantes no �nal do documento uma 
explicação sobre este cadastro de CFOP. 
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Remessa do Pedido de Venda / Nota Fiscal de Remessa 
No Módulo de Distribuição, há uma opção “Controle Material Terceiro”. A partir deste menu é 
selecionada a opção “ Consignação - PDV”. É o mesmo processo feito para um faturamento de pedido, 
mas neste menu apenas aparecerá os pedidos do tipo CONSIGNAÇÃO. 
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É realizado o filtro desejado e seleciona-se o pedido em questão e os itens que serão remetidos. Nesta 
tela é possível fazer uma Ordem de Expedição ou o faturamento do pedido diretamente. 
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“Con -Cli” – Processo de Retorno/Faturamento 

Recebimento de Devolução Normal (Sobra) 
A devolução dos itens que não forem vendidos pelo Cliente será feita pela Tela de Recebimento no 
Módulo de Materiais. O Recebimento deve estar configurado da seguinte maneira: 

�  Código de Ação configurado para Consignação, lado Cliente; 

�  O Agente do Recebimento deve ser o mesmo Agente da Nota de Remessa; 

�  Para inserir um Item ao Recebimento, a única opção liberada é a de Inserir Itens de Material de 
Terceiro; 

�  CFOP deve estar configurado para Devolução -> Normal. 

Após escolher a opção Inserir Itens de Material de Terceiro, a seguinte tela será exibida: 
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Após clicar no Botão Buscar dados disponíveis, todas as notas de remessa enviadas para terceiro 
ficarão disponíveis para serem devolvidas como devolução de sobra. 

�  A quantidade a vincular poderá ser alterada a qualquer momento. 

�  Os lotes poderão ser escolhidos neste momento ou na aba Característica de Estoque – Saída. 

�  A Aplicação é automaticamente selecionada de acordo com o valor do campo Código da 
Aplicação de Terceiro, existente no Cadastro do Item. 

Para inserir os lotes posteriormente no Recebimento, deverá ser usada a seguinte aba: 
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Essa aba irá buscar os lotes do item de acordo com o saldo de terceiro (Natureza Poder de Terceiro). 

�  Ao realizar este processo, o Botão Inserir da aba Característica de Estoque ficará indisponível. 

Na aba Documentos Vinculados, é possível visualizar a Nota de Remessa que gerou saldo de Terceiro 
para o Item selecionado no Recebimento: 

 
Após gravar o Recebimento, o saldo do documento de terceiro e o saldo de estoque deve estar 
atualizado com a quantidade devolvida. 
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�  Vale lembrar que a devolução normal retira uma determinada quantidade do estoque de terceiro 
e transfere para o estoque próprio. 

 

Tipo de documento – Nota Fiscal de Faturamento da Remessa 
No cadastro do Tipo de Documento, é preciso observar o Código de Ação cadastrado e as opções de 
Estoque para configuração da movimentação. Sempre alertar para o tipo de operação do Código de 
Ação que, para facilitar a visualização, vem descrito na tela ao lado da descrição do Código de Ação, no 
exemplo a seguir, “Consignação”.  

Neste caso, a aba Estoque, escolhe-se a opção de movimentar estoque e as configurações de 
movimentação necessárias. Lembrando que este tipo de documento sempre irá buscar saldo em “Poder 
de Terceiro”.  
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Outra peculiaridade deste tipo de documento é colocar na aba Nota fiscal, sub-aba Tipo de Documento 
Relacionado o tipo de documento “Remessa”, pois o sistema irá localizar apenas os documentos 
relacionados. A seguir, será mostrado como funcionará a seleção dos documentos. 
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Faturamento dos Itens Vendidos 
O faturamento dos itens que foram vendidos pelo Cliente sempre será feito através da Nota Fiscal sem 
Pedido de Venda. Isso acontece pelo fato de que o faturamento terá que escolher um documento 
vinculado e, este documento vinculado será o de Remessa feito anteriormente. 

Para isso, o Tipo de Documento de Nota Fiscal, deve estar configurado da seguinte forma: 

�  O Tipo de Documento deve ser NOTA FISCAL COMPLEMENTAR; 
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�  O Código de Ação deve ser de Consignação, lado Cliente e ser definido como Nota Detalhe, pois 

fará referência a Nota principal (Mestre) gerada anteriormente; 
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�  Ao usar uma Aplicação, esta deve estar amarrada com um CFOP de Faturamento; 

�  Deve movimentar estoque. 

Na Nota Fiscal, após escolher o Tipo de Documento, o botão Doc. Vinculados ficará disponível: 

  
Após escolher o Agente que realizou a venda por consignação, clicar neste botão e escolher a opção 
“Nota de Remessa Consignação”:  

 
Na tela que abrir, será necessário escolher um item das Notas Fiscais de Remessa feitas para este 
Agente: 
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Após selecionar o item, o mesmo será incluído automaticamente na Nota Fiscal e o mesmo baixará o 
estoque que está em um terceiro e o saldo do documento de terceiro será atualizado. 

�  O campo Quantidade mostrado na tela anterior pode ser alterado antes de ser incluído na Nota 
Fiscal. 
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“Con -Cli” - Observações importantes 

CFOP 
Ao utilizar processos do material de terceiro é importante verificar a CFOP usada no documento, pois 
nela foram feitas alterações cadastrais para garantir seu perfeito funcionamento. Veja que a CFOP tem 
uma opção que é “controle de terceiro” e, nes te caso, deverá estar con�gurada para “Faturamento”.  

 
É muito importante sempre deixar os cadastros corretos, para não ocorrer erros futuros, como por 
exemplo, na baixa dos saldos dos documentos. 
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“Con -For” – Cadastros do Global 

Código de ação – Recebimento 
No cadastro do Código de Ação, existe uma aba chamada Material de Terceiro. Ao fazer o Recebimento 
é necessário que o Tipo da Operação seja Consignação. Em Perfil da Operação é necessário marcar 
“Fornecedor de Serviço”, pois levando em consideração o PROCESSO, será feito um recebimento de 
um produto que o Mega Empresarial poderá vender para outros agentes. Neste caso, a Organização 
está se passando como um Fornecedor de Serviço. O Tipo de Nota Fiscal terá que receber o valor “Nota 
Mestre”, pois ela é a origem de todo o processo de Consignação.  
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Código de ação – Nota Fiscal de Venda 
O código de ação da nota fiscal de devolução terá a mesma configuração da figura apresentada 
anteriormente: Tipo da Operação “Consignação” e per�l de operação “Fornecedor de Serviço”. Apenas 
com um detalhe diferente que é com relação ao Tipo de Nota Fiscal, que neste caso é “Nota Detalhe”.  
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“Con -For” – Cadastros do Distribuição 

Tipo de documento – Nota Fiscal de Devolução 
No cadastro do Tipo de Documento, é preciso observar o Código de Ação cadastrado e as opções de 
Estoque para configuração da movimentação. O Código de Ação deve ser o mesmo cadastrado 
anteriormente. Sempre atentar para o tipo de operação do Código de Ação que, para facilitar a 
visualização, vem descrito na tela ao lado da descrição do Código de Ação, no exemplo a seguir, 
“Consignação”.  

Neste tipo de documento estamos deixando uma Aplicação Padrão cadastrada. É muito importante ter 
as Aplicações devidamente cadastradas para que o sistema localize corretamente as configurações e 
suas respectivas ações com o documento do agente de terceiro, assim como o cadastro das devidas 
CFOPs, pois elas são muito importantes para os processos de material de terceiro. 

Na aba “Con�guração de Filtros de Estoque” pode marcar todos os almoxarifados, pois o próprio 
Sistema irá verificar onde o Recebimento gerou saldo. 
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“Con -For” - Processo 

Recebimento de Material para Consignar 
O primeiro passo desse Tipo de Terceirização, é receber o material de um cliente. 

Para fazer isso, é necessário que o Recebimento siga algumas configurações: 

�  Código de Ação configurado para Consignação, lado Fornecedor; 

�  Agente deverá ser o Cliente que enviou o material para ser consignado; 

�  Item deve possuir CFOP de Remessa; 

�  Item deve possuir Natureza de Estoque igual a Material de Terceiro; 

�  Item pode ser inserido Manualmente ou via Pedido de Compra. 

Fora estes passos, o Recebimento é feito normalmente e o item dará entrada no Estoque como sendo 
Material de Terceiro e estando vinculado ao Agente que enviou o Material. 
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Baixa de Itens Consignados 
Vale lembrar que existem 2 (duas) formas de baixar o estoque de material de terceiro do que foi enviado 
por consignação: 

1. Devolvendo o que não foi vendido (mesmo Agente do Recebimento); 

2. Vendendo os itens terceirizados (qualquer Agente). 

 

Devolução de Itens Não Vendidos em Consignação 
Tipo de Documento de Pedido de Venda 
Para fazer a devolução do que não foi vendido, é possível gerar um Pedido de Venda ou realizar a Nota 
Fiscal diretamente. Se fizer via Pedido de Venda, o Tipo de Documento deve estar configurado da 
seguinte forma: 

�  Código de Ação configurado para Consignação, lado Fornecedor e ser Nota Detalhe; 

�  Amarrar um Tipo de Documento de Nota Fiscal com as mesmas características; 

�  Na aba Estoque, deve estar definido que o Item baixe saldo de terceiro (Material de Terceiro); 

�  Se houver Aplicação Padrão, o CFOP deve estar configurado para Devolução. 

Pedido de Venda 
Ao entrar no Pedido de Venda, selecionar um Tipo de Documento conforme indicado e, escolher o 
MESMO agente do Recebimento, pois se trata de Devolução do que NÃO foi vendido. 

É possível inserir o Item diretamente na Aba Itens de Estoque ou via Botão Recebimentos: 
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Se clicar no Botão Recebimento, é possível selecionar os itens na seguinte tela: 
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Após selecionar a Nota Fiscal, é possível marcar os itens desta nota e alterar para a quantidade que 
deseja devolver. 
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�  Após clicar no Botão Ok, o Item será incluído automaticamente no Pedido de Venda. 

�  Atentar para o fato de que a CFOP deve ser de Devolução. 

É possível também escolher os lotes para realizar a Devolução do material correto ao Agente. Isso pode 
ser feito na aba Programação -> Sub-Aba Programação de Entrega -> Botão Seleciona Lotes. 
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Tipo de Documento de Nota Fiscal 
O Tipo de Documento de Nota Fiscal deve seguir as mesmas características do Tipo de Documento do 
Pedido de Venda, sendo elas: 

�  Código de Ação deve estar configurado para Consignação, lado Fornecedor e ser Nota Detalhe; 

�  Se colocar Aplicação Padrão, a mesma deve estar amarrada a um CFOP de Devolução; 

�  Na aba Estoque, deve estar definido que o Item baixe saldo de terceiro (Material de Terceiro); 
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Nota Fiscal de Devolução de Item Não Vendido em Consignação 
No Módulo de Distribuição, há uma opção chamada “Controle Mat. Terceiro” - “Consignação – PDV” : 

 
Ao clicar neste menu, é possível filtrar os Pedidos de Venda de Consignação existentes e Gerar a Nota 
Fiscal. 
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O Pedido de Venda feito anteriormente poderá ser selecionado após o filtro. 
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Após gerar a Pré-Nota, é possível gravar a Nota Fiscal, que ficará disponível para ser alterada/excluída 
como uma Nota comum. 
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�  Algumas alterações não estarão disponíveis para serem feitas, devido ao fato da Nota ser de 
Material de Terceiro. 

Se desejar gerar uma Nota diretamente sem Pedido de Venda, é possível realizar os mesmos passos de 
uma Nota Fiscal comum. Também é possível escolher os lotes para fazer esta Nota de Saída. 
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Faturamento de Consignação 
Tipo de Documento de Pedido de Venda 
Vale lembrar que o Faturamento da Consignação pode ser feito para qualquer Agente, porque a Nota de 
Venda é emitida para um Agente diferente do que enviou a remessa. 

O Tipo de Documento do Pedido de Venda deve ter as seguintes configurações: 
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�  Código de Ação deve estar configurado para Consignação, Lado Fornecedor e ser Nota Detalhe; 

�  Se houver Aplicação Padrão, a mesma deve estar amarrada a um CFOP de Faturamento; 

�  A configuração de Estoque deverá buscar o Estoque de Terceiro (Natureza Material de 
Terceiro). 

Pedido de Venda 
O Pedido de Venda nesse caso deverá ter as seguintes características: 

�  Tipo de Documento conforme mostrado anteriormente; 

�  O Agente poderá ser qualquer um (pra quem a Venda foi realizada); 

�  CFOP do Item deve ser de Faturamento. 

É possível também escolher os lotes do Item em Consignação. 
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�  Na seleção de lotes, aparecerão todos os lotes deste item que estão prontos para venda, 
independentemente do Agente selecionado no Pedido de Venda. 

Tipo de Documento de Faturamento de Consignação 
O Tipo de Documento de Nota Fiscal de Faturamento deve ter as seguintes configurações: 

�  Código de Ação deve estar configurado para Consignação, lado Fornecedor e ser Nota Detalhe; 

�  Se houver uma Aplicação Padrão, a mesma deve estar amarrada a um CFOP de Faturamento; 
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�  Na aba Estoque, o estoque a ser buscado deve ser de Material de Terceiro. 

Nota Fiscal de Faturamento de Consignação 
O Faturamento da Consignação será feito por um Agente qualquer e dará baixa no Estoque original do 
Agente do Documento de Terceiro selecionado. 

Para realizar o faturamento, é necessário entrar na opção Controle Mat. Terceiro -> Consignação – PDV. 

 
Após realizar o filtro, é possível visualizar o Pedido feito anteriormente: 
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Com isso, gera-se a Pré-Nota que automaticamente inserirá a Nota Fiscal. 
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A Nota Fiscal gerada ficará disponível para ser atualizada/excluída como uma Nota comum: 
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�  Algumas alterações poderão estar bloqueadas devido ao fato da Nota Fiscal ser de Material de 
Terceiro. 

Também é possível gerar uma Nota Fiscal sem Pedido de Venda e fazer a escolha dos lotes através da 
aba Itens -> Sub-aba Características de Estoque -> Botão Inserir. 
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“Con -For” - Observações importantes 

CFOP 
Ao utilizar processos do material de terceiro é importante verificar a CFOP usada, pois nela foram feitas 
alterações cadastrais. Veja que a CFOP tem uma opção que é “controle de terceiro”, sendo que esta 
deverá estar con�gurada para “ Devolução”. 
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É muito importante sempre deixar os cadastros corretos, para não ocorrer erros futuros. Por exemplo, na 
baixa dos saldos dos documentos. 

Outro ponto importante é fazer o cadastro correto da aplicação nos tipo de documento e/ou na 
hora da montagem do documento. Estas aplicações estão relacionadas diretamente as CFOPs 
corretas. Portanto: Atenção! 
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Processos Secundários 

Controle de Notas de Terceiro 
O processo de Controle de Notas de Terceiro permite realizar a baixa de notas de qualquer natureza de 
terceirização que não foram devidamente encerradas pelo sistema. Essa opção deve ser utilizada como 
um inventário de terceirização, sendo possível: 

�  Baixar um Documento de Terceiro previamente cadastrado (Remessas); 

�  Movimentar estoque de terceiro dos itens envolvidos nesse documento; 

�  Movimentar estoque normal dos itens envolvidos nesse documento. 

Para acessar essa opção, utilizar o Módulo de Materiais, menu Material de Terceiro, opção Controle 
Notas de Terceiro. 

Os filtros disponíveis nesta tela são os seguintes: 

�  Filiais: quando conectado em uma consolidadora, é possível dimensionar um intervalo de filiais 
para que a consulta seja realizada; 

�  Nr. Nota Fiscal: ao marcar a opção Número da Nota Fiscal, é possível selecionar exatamente o 
Número da Nota que gerou um documento de Terceiro; 

�  Dt.Documento: pode ser escolhido um período de geração de documentos de Terceiro; 

�  Situação: permite filtrar somente notas Abertas que são as notas que realmente poderão ser 
baixadas; 

�  Agente: no qual é possível, primeiramente definir o tipo de agente (Clientes, Fornecedores, 
Representantes ou Todos os Agentes) e, posteriormente, informar o Código do Agente; 

�  Cód. Item: é possível definir um intervalo de itens que geraram um documento de Terceiro; 

�  Tipo de Controle de Terceiro: em configuração semelhante ao do Código de Ação, é possível 
definir o ponto no qual o material de terceiro está colocado (Material em Poder de Terceiro, 
Material de Terceiro, Controle de Notas Fiscais e Triangulação de Notas Fiscais); 

�  Tipo de Operação de Terceiro: também conforme definido no Código de Ação, podemos filtrar 
um tipo de terceirização específica, dentre as quais temos Industrialização, Consignação ou 
Operação de Triangulação; 
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�  Seq. Item/Documento Terceiro: como todo documento de terceiro gera uma seqüência, é 
possível selecionar apenas essa seqüência para visualização. 

 
Utilizar o botão Aplicar para fazer efetivamente o filtro dos documentos de terceiro selecionados nessa 
tela. 
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Após realizar o Filtro, as seguintes informações são exibidas em tela: 
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Aba Notas  
Nesta aba, será possível visualizar os dados das Notas que geraram um Documento de Terceiro, 
conforme filtro realizado. Por padrão, elas serão agrupadas pelo Tipo de Origem do Documento: 
Recebimento de Remessa, Aviso de Recebimento de Remessa ou Nota Fiscal de Remessa. 

Dentre os campos exibidos, podemos destacar: 

�  Seq. Doc. Terc.: que mostra uma Seqüência geral na qual os documentos de Terceiro são 
gerados; 

�  Número da Nota: número da nota (do Recebimento/Aviso ou da Nota Fiscal) que gerou o 
documento de Terceiro; 

�  Data do Documento: data na qual o documento de Terceiro foi gerado; 

�  Código e Nome do Agente; 

�  Código de Ação; 

�  Total da Nota: valor total da Nota que gerou o documento de Terceiro; 

�  Situação da Nota: indica a situação do documento de Terceiro (Aberta ou Fechada); 

�  Data da Baixa: se o documento estiver Fechado, indica a Data na qual isso ocorreu; 

�  Operação de Material de Terceiro: qual foi o Tipo da Operação que gerou o documento 
(Industrialização, Consignação ou Triangulação); 

�  Per�l da Operação: indica o “lado” em que o documento foi gerado (Cliente, Fornecedor de 
Serviços ou Fornecedor de Matéria-Prima). 

�  Somente Notas de Remessa aparecerão na Aba Notas, pois são essas Notas que efetivamente 
iniciaram o processo de terceirização. 

�  Caso a Situação do Documento de Terceiro seja igual a Baixada, não será possível realizar 
qualquer manutenção no Documento por essa tela. 



Processos Secundários / Controle de Notas de Terceiro 

 Manual Material de Terceiro        190 

 

Aba Itens Nota 
Nesta pasta, será possível visualizar os dados dos itens da Nota/Documento selecionado na aba Nota. 

Dentre os campos exibidos, podemos destacar: 

�  Seq. Item. Doc.: seqüência muito importante que define cada item de terceiro dentro do estoque; 

�  Código, Alternativo e Descrição do Item; 

�  Qtde Estoque: define a quantidade original do Item que foi movimentada no documento; 

�  Qtde Baixa: se o item já possui baixa (Devoluções ou Faturamento), a soma dessa quantidade 
fica registrada nesse campo; 

�  Qtde Faturada: se o Item já possui baixa por Faturamento, a soma desta quantidade fica 
registrada neste campo; 

�  Qtde Disponível: diferença entre a Qtde Estoque e as quantidades de Baixa e Faturada; 

�  Situação: situação do item no documento (Aberto ou Fechado). 

Nesse aba também ficará disponível o botão Inserir Baixa – desde que a Situação do Item no 
Documento seja Aberta – onde será possível baixar o documento e, opcionalmente o estoque de terceiro 
do item do documento: 

 
Ao clicar no botão Inserir Baixa, uma nova tela será exibida para que possamos fazer a baixa desse 
documento. 

Inicialmente temos duas caixas onde será possível visualizar os dados do documento e do item 
selecionado: 

�  Dados do Documento; 

�  Dados do Item; 
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Será possível editar os seguintes campos existentes na Aba Documento Baixa: 

�  Nº Documento: indica um número de nota que fará a baixa desse documento de terceiro; 

�  Quantidade a Baixar: quantidade que efetivamente será baixada do item selecionado; 

�  Valor Item: valor unitário do item na nota de baixa. 

Os três campos acima são obrigatórios para gravar o documento de baixa. O sistema validará se a 
quantidade a baixar não é maior do que quantidade disponível, que se encontra em negrito na tela 
acima. 

Também será possível ajustar o estoque de terceiro nesse documento que está sendo gerado. Os 
campos disponíveis para isso são: 
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�  Ajusta Estoque: indica se o documento de baixa fará movimentação de estoque de terceiro e do 
estoque normal do item. Importante verificar o Kardex desse item/documento antes de gerar um 
documento de Baixa; 

�  Ação: código de ação de terceirização que será usado na movimentação de estoque do 
documento de baixa. É interessante que o tipo de operação do código de ação seja o mesmo do 
documento de remessa; 

�  Tp.Movimento: tipo de movimento de saída que será usado na movimentação de estoque do 
documento de baixa; 

�  Aplicação: aplicação que será usada na movimentação de estoque do documento de baixa. 

 

No exemplo abaixo, pode ser visto que foram criados alguns cadastros (Ação, Tipo de Movimento e 
Aplicação) específicos para realizar o ajuste de estoque do documento de terceiro: 

 

�  A movimentação de estoque gerada pela tela de Controle de Notas de Terceiro terá como valor 
no campo Origem do Movimento o texto “ Ajuste de Nota de Terceiro”. 

Também será possível informar os dados de Lotes para realizar essa baixa. Essa opção será 
indispensável caso o item possua busca de estoque Manual: 
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Aba Baixas (Documento) 

 
Nesta aba, é possível identificar quais os documentos que baixaram o Item selecionado na aba Itens 
Nota e visualizar algumas características desta baixa. Dentre os campos exibidos, podemos destacar: 

�  Tipo Doc. Baixa: indica qual o tipo de documento que baixou o item no documento selecionado, 
valor este que depende das configurações e do tipo de terceirização realizado. Este valor pode 
ser Nota Fiscal de Saída, Recebimento ou Aviso de Recebimento; 

�  Código e Nome do Agente: indica o agente que baixou o documento de terceiro. Na maioria dos 
casos, o próprio agente que gerou o documento de Terceiro será o agente que baixará o 
Documento de Terceiro. Apenas nos casos de Venda por Consignação ou em Triangulação o 
agente poderá ser diferente; 

�  Número da Nota Fiscal: indica qual Nota Fiscal baixou o Item do documento em questão; 

�  Quantidade: qual foi a quantidade do item do documento que essa Nota baixou; 

�  Tipo Inclusão: indica se o documento de baixa foi gerado pelo processo normal de 
retorno/faturamento ou se o mesmo foi gerado manualmente por esta tela de Controle de Notas 
de Terceiro; 

�  Data Inclusão: data da inclusão do documento de baixa; 

�  Mov. Estoque: indica se o documento de baixa gerado Manualmente movimentou estoque 
(através da opção Ajusta Estoque). Esse campo só terá funcionalidade para os documentos 
gerados manualmente. Para os documentos gerados pelo processo normal de 
retorno/faturamento ele sempre aparecerá desmarcado. 
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A partir dessa tela é possível também excluir os documentos de baixa gerados manualmente. Isso pode 
ser feito através do botão “Apagar Baixa”, que só �cará disponível para documentos onde o tipo de 
inclusão é Manual. 

�  Nesse ponto o sistema fará a exclusão do documento de baixa e dos movimentos de estoque 
gerados por ele, caso existam. 

�  Para documentos de baixa gerados pelo processo normal de retorno/faturamento a exclusão 
deve ser feita diretamente pela tela que gerou o documento – normalmente pelas telas de Nota 
Fiscal do Módulo de Vendas ou pela tela de Recebimento do Módulo de Materiais. 

�  Os documentos de baixa gerados manualmente pela tela de Controle de Notas de Terceiro 
�carão com o título “Baixa Ma nual de Retorno/Devolução” no campo Tipo do Documento de 
Baixa, conforme mostrado anteriormente. 

 

Botão Movimentos de Terceiro 
Dentro do Controle de Notas de Terceiro, também será possível visualizar os movimentos relativos a 
cada item de um Documento de Terceiro. Ao clicar sobre o botão Movimentos, o sistema exibirá uma tela 
contendo cada uma dessas movimentações. 

Dentre os valores exibidos nesta nova tela estão: 

�  Dados relativos ao Documento que originou o Movimento; 

�  Origem do Movimento; 

�  Tipo de Movimento realizado (Entrada, Saída, Transferência Entrada e Transferência Saída); 

�  Seqüência de Lançamento no Estoque e Vínculo se houver; 

�  Datas do Documento e Movimento; 

�  Quantidade do Item no Movimento; 

�  Dados da Localização do Item: almoxarifado, localização no almoxarifado e natureza de estoque; 

�  Dados relativos ao Lote em Estoque (data de entrada, data de validade, número do lote, 
característica de estoque, código de reserva, etc). 
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É possível arrastar as colunas para agrupar os dados de acordo com a necessidade. Isso se fará útil 
para Seqüências de Documento que possuam “n” lotes ou situações deste tipo.  
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Aviso de Recebimento 
Uma alternativa para a geração de Documentos de Terceiro e baixas de Documento de Terceiro é 
através do Aviso de Recebimento. 

O Aviso de Recebimento é um passo anterior ao Recebimento e também terá as mesmas tratativas do 
Recebimento de Terceiro. 

Primeiramente, será necessário definir o Código de Ação do Aviso, que pode ser o mesmo do 
Recebimento e, em seguida, informar os dados do Agente e datas de emissão e entrada. 

A inclusão dos itens do Aviso será feita da mesma forma que o Recebimento, apenas não tendo a 
possibilidade de informar valor para o Item que está sendo recebido (seja em devolução ou como uma 
entrada normal). 
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Para o lado Fornecedor, após a gravação do Aviso de Recebimento já serão gerados os estoque de 
Terceiro e os Saldos dos Documentos, sendo que o Recebimento apenas complementará os dados que 
não são incluídos no Aviso. 

�  Caso seja necessário amarrar uma Nota de Entrada em uma Nota de Devolução (Vendas), será 
necessário incluir o Recebimento para que o Item fique disponível para consulta, ou seja, apenas 
a inclusão do Aviso de Recebimento não garante a continuidade do processo. 
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Para o lado Cliente, haverá também a baixa de Estoque e do Saldo do Documento, porém, em alguns 
casos, também será necessário fazer o Recebimento para dar continuidade ao processo de 
terceirização. A Baixa de Ordens, por exemplo, só ficará disponível após a inclusão do Recebimento. 

�  Todas as regras existentes no Recebimento, no que se refere ao Material de Terceiro, estão 
sendo aplicadas ao Aviso de Recebimento. 

�  No Follow-Up de Material de Terceiro, o Aviso ficará disponível para ser consultado até a 
inclusão do Recebimento. Após isto, o dado do Recebimento será exibido e a “linha” existente 
para o Aviso de Recebimento será omitida. Isso será feito para não confundir as quantidades 
enviadas / devolvidas por cada Documento. 

�  O Recebimento nunca fará a movimentação de estoque quando existir um Aviso de 
Recebimento amarrado a ela. Toda a regra de movimentação será realizada no Aviso de 
Recebimento. 

�  Desta forma, foi necessário incluir os campos Tipo de Classe e CFOP no Aviso de Recebimento 
para que, quando for Material de Terceiro, seja possível identificar qual procedimento tomar com 
relação ao Aviso que está sendo emitido. As validações para CFOPs de Remessa, Devolução 
(Faturamento ou Normal) ou Não Se Aplica existentes no Recebimento estão valendo também 
para o Aviso de Recebimento. 

�  O Tipo de Classe e CFOP não poderão ser alterados no Recebimento de Terceiro quando este 
vier de um Aviso de Recebimento. 

�  Os campos Tipo de Classe e CFOP só poderão ser alterados no Aviso de Recebimento quando 
o Código de Ação for de Material de Terceiro. 
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Inspeção de Terceiros 
Detalhar o funcionamento da Inspeção de itens de terceiro para os Processos de Recebimento de 
Materiais e Aviso de Recebimento. 

Uma síntese da nova funcionalidade: Foram criados novos mecanismos para que a inspeção de 
terceiros movimente o estoque destes agentes e, ao final da inspeção, o item retorne ao local original do 
Recebimento e/ou Aviso. 

Recebimento de Materiais 

�  O Recebimento de Materiais funcionará da mesma forma no momento da geração de Inspeção. 
Apenas será informado também – durante a movimentação de estoque – para qual agente a 
Inspeção está sendo realizada (lado Fornecedor). 

�  O Agente da Inspeção será o próprio Agente do recebimento nos casos de Industrialização e 
Consignação. Para os casos de Triangulação, o agente de terceiro será o agente informado na 
própria Pasta “Agente de Terceiro”. O Tipo de Ação de Terceiro é de�nido no Cadastro de 
Código de Ação. 

�  Após a liberação do Laudo de Inspeção o item de terceiro volta para o local inicial do 
recebimento. 

Aviso de Recebimento 

�  O Aviso de Recebimento funcionará da mesma forma no momento da geração de Inspeção. 
Apenas será informado também – durante a movimentação de estoque – para qual agente a 
Inspeção está sendo realizada (lado Fornecedor). 

�  O Agente da Inspeção será o próprio Agente do Aviso de Recebimento nos casos de 
Industrialização e Consignação. Para os casos de Triangulação, o agente de terceiro será o 
agente informado na própria Pasta “Agente de Terceiro”. O Tipo de Ação de Terceiro é de�nido 
no Cadastro de Código de Ação. 

�  Após a liberação do Laudo de Inspeção o item de terceiro volta para o local inicial do Aviso de 
Recebimento. 
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MRP 
Detalhar o funcionamento das novas funcionalidades do Módulo de Manufatura com a inclusão do 
controle de material de terceiro, permitindo a sua configuração e utilização no sistema. 

Rodada MRP 
Na geração da Rodada de MRP serão descartadas as Ordens de Terceirização, ou seja, as Ordens de 
Terceirização que estiverem em Processo de Solicitação, Cotação ou Pedido de Compras, não serão 
consideradas no Balanço de Materiais da Rodada de MRP. Isso vale tanto para o “ lado” do Cliente como 
para o “ lado” do Fornecedor de Serviço.  
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�  Não é possível selecionar Naturezas de Estoque de Terceiro na Configuração do Planejamento 
dentro dos Parâmetros do Módulo de Manufatura. Isso serve para que, no momento da Rodada 
do MRP, o sistema não tente visualizar os estoques nestas Naturezas provocando, desvios no 
balanço dos itens. 
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Consultas 

Consultas de Estoque 
Detalhar o funcionamento das novas funcionalidades de Consulta no Kardex e Consulta de Saldo Geral 
para possibilitar o Filtro ou visualização de Agente de Terceiro. 

Consulta Kardex 
Na Consulta de Kardex, foi criado um novo Filtro de Agente de Terceiro, onde os itens que estão com 
naturezas de Terceiro também poderão ser consultados separadamente. 
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Também é possível visualizar na grid Característica de Estoque, o Agente com o qual o movimento está 
vinculado. Isto através dos campos Agente, que trará a descrição do Agente. 
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Consulta de Saldo Geral 
Na Consulta de Saldo Geral, foi colocado um novo grupo que permite Consultar um Saldo de Terceiro. 

Se estiver marcada a opção Não – que é padrão – a Consulta de Saldo Geral fará a busca normal dos 
saldos do item filtrado, como era feito anteriormente. 
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Caso seja marcada a opção Sim, serão trazidos apenas os saldos referentes à Natureza de Terceiro de 
acordo com o Agente – que também será exibido, conforme tela a seguir: 
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�  A Seqüência única do Item no Documento também será exibida. 
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Follow-Up 
Foi criada uma nova tela para visualização das Notas em poder de Terceiro e/ou Notas de Terceiro.  
Esta funcionalidade está inserida na opção Materiais - > Material de Terceiro -> Follow-up Notas de 
Terceiro. 
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Os filtros disponíveis nesta tela são os seguintes: 

�  Filiais: quando conectado em uma consolidadora, é possível dimensionar um intervalo de filiais 
para que a consulta seja realizada; 

�  Nr. Nota Fiscal: ao marcar a opção Número da Nota Fiscal, é possível selecionar exatamente o 
Número da Nota que gerou um documento de Terceiro; 

�  Dt.Documento: pode ser escolhido um período de geração de documento de Terceiro; 

�  Agente: no qual é possível, primeiramente definir o tipo de agente (Clientes, Fornecedores, 
Representantes ou Todos os Agentes) e, posteriormente, informar o Código do Agente; 

�  Cód. Item: é possível definir um intervalo de itens que geraram um documento de Terceiro; 

�  Tipo de Controle de Terceiro: em configuração semelhante ao do Código de Ação, é possível 
definir o ponto no qual o material de terceiro está colocado (Material em Poder de Terceiro, 
Material de Terceiro, Controle de Notas Fiscais e Triangulação de Notas Fiscais); 

�  Tipo de Operação de Terceiro: também conforme definido no Código de Ação, podemos filtrar 
um tipo de terceirização específica, dentre as quais temos Industrialização, Consignação ou 
Operação de Triangulação; 

�  Seq. Item/Documento Terceiro: como todo documento de terceiro gera uma seqüência, é 
possível selecionar apenas essa seqüência para visualização. 

 

Após realizar o Filtro, as seguintes informações são exibidas em tela: 
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Aba Notas  
Nesta aba, será possível visualizar os dados das Notas que geraram um Documento de Terceiro, 
conforme filtro realizado. Por padrão, elas serão agrupadas pelo Tipo de Origem do Documento: 
Recebimento, Aviso ou Nota Fiscal. 
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Dentre os campos exibidos, podemos destacar: 

�  Seq. Doc. Terc.: que mostra uma Seqüência geral na qual os documentos de Terceiro são 
gerados; 

�  Número da Nota: número da nota (do Recebimento/Aviso ou da Nota Fiscal) que gerou o 
documento de Terceiro; 

�  Data do Documento: data na qual o documento de Terceiro foi gerado; 

�  Código e Nome do Agente; 

�  Código de Ação; 

�  Total da Nota: valor total da Nota que gerou o documento de Terceiro; 

�  Situação da Nota: indica a situação do documento de Terceiro (Aberta ou Fechada); 

�  Data da Baixa: se o documento estiver Fechado, indica a Data na qual isso ocorreu; 

�  Operação de Material de Terceiro: qual foi o Tipo da Operação que gerou o documento 
(Industrialização, Consignação ou Triangulação); 

�  Per�l da Operação: indica o “lado” em que o documento foi gerado (Cliente, Fornecedor de 
Serviços ou Fornecedor de Matéria-Prima). 

Aba Itens Nota (Sub-Aba Itens) 
Nesta pasta, será possível visualizar os dados dos itens da Nota/Documento selecionado na aba Nota. 

Dentre os campos exibidos, podemos destacar: 

�  Seq. Item. Doc.: seqüência muito importante que define cada item de terceiro dentro do estoque; 

�  Código, Alternativo e Descrição do Item; 

�  Qtde Estoque: define a quantidade original do Item que foi movimentada no documento; 

�  Qtde Baixa: se o item já possui baixa (Devoluções ou Remessas), a soma dessa quantidade fica 
registrada nesse campo; 

�  Qtde Faturada: se o Item já possui baixa por Faturamento, a soma desta quantidade fica 
registrada neste campo; 

�  Situação: situação do item no documento (Aberto ou Fechado). 
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Aba Itens Nota (Sub-Aba Item Doc. Vinc.) 

 
Nesta pasta, será possível visualizar os documentos vinculados ao Item da Nota selecionado na Sub-
Aba Itens. Note que em alguns casos pode não existir qualquer documento vinculado ao Item da Nota. 

Dentre os documentos vinculados exibidos, podemos destacar: 

�  Pedido de Venda; 

�  Pedido de Compra; 

�  Solicitação; 

�  Aviso de Recebimento. 

Dentre os campos exibidos nos Documentos Vinculados, podemos destacar: 

�  Tipo: indica se o documento é vinculado com o Recebimento ou com a Nota de Remessa; 

�  Código do Documento Vinculado; 

�  Sequência do Item no Documento Vinculado; 

�  Agente e Nome Fantasia (caso o Documento Vinculado possua essa informação); 

�  Data da Emissão; 

�  Situação do Item no Documento Vinculado; 

�  Quantidade do Item no Documento Vinculado; 

�  Valor do Item no Documento Vinculado (caso o Documento Vinculado possua essa informação). 
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Aba Baixas (Documento) 

 
Nesta aba, é possível identificar quais os documentos que baixaram o Item selecionado na aba Itens 
Nota e visualizar algumas características desta baixa. Dentre os campos exibidos, podemos destacar: 

�  Tipo Doc. Baixa: indica qual o tipo de documento que baixou o item no documento selecionado, 
valor este que depende das configurações e do tipo de terceirização realizado. Este valor pode 
ser Nota Fiscal de Saída, Recebimento ou Aviso de Recebimento; 

�  Código e Nome do Agente: indica o agente que baixou o documento de terceiro. Na maioria dos 
casos, o próprio agente que gerou o documento de Terceiro será o agente que baixará o 
Documento de Terceiro. Apenas nos casos de Venda por Consignação ou em Triangulação o 
agente poderá ser diferente; 

�  Número da Nota Fiscal: indica qual Nota Fiscal baixou o Item do documento em questão; 

�  Quantidade: qual foi a quantidade do item do documento que essa Nota baixou; 

�  Tipo CFOP: indica o tipo de transação pelo qual o item do documento foi baixado. Este valor 
pode ser Devolução, Remessa ou Faturamento, sendo que os 2 (dois) primeiros alimentam o 
campo Qtde Baixa da aba de Itens Nota e o último alimenta o campo Qtde Faturada na aba de 
Itens Nota. 

 

Aba Notas Vinculadas 
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Nesta pasta, será possível visualizar os documentos vinculados a Nota selecionada na Aba Nota. Note 
que em alguns casos pode não existir qualquer documento vinculado à Nota. 

Dentre os documentos vinculados exibidos, podemos destacar: 

�  Pedido de Venda; 

�  Pedido de Compra; 

�  Solicitação; 

�  Aviso de Recebimento. 

 

Botão Movimentos de Terceiro 
Dentro do Follow-Up, também será possível visualizar os movimentos relativos a cada item de um 
Documento de Terceiro. Ao clicar sobre o botão Movimentos, o sistema exibirá uma tela contendo cada 
uma dessas movimentações. Dentre os valores exibidos nesta nova tela estão: 

�  Dados relativos ao Documento que originou o Movimento; 

�  Origem do Movimento; 

�  Tipo de Movimento realizado (Entrada, Saída, Transferência Entrada e Transferência Saída); 

�  Seqüência de Lançamento no Estoque e Vínculo se houver; 

�  Datas do Documento e Movimento; 

�  Quantidade do Item no Movimento; 

�  Dados da Localização do Item: almoxarifado, localização no almoxarifado e natureza de estoque; 

�  Dados relativos ao Lote em Estoque (data de entrada, data de validade, número do lote, 
característica de estoque, código de reserva, etc). 
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�  É possível arrastar as colunas para agrupar os dados de acordo com a necessidade. Isso se fará 
útil para Seqüências de Documento que possuam “n” lotes ou situações des te tipo. 
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Restrições 
Existem alguns processos que não se enquadram dentro do processo de Material de Terceiro. Dentre 
eles, podemos citar o Inventário, a Movimentação Manual de Estoque e o Aviso de Lançamento. Dentro 
de todos estes cadastros, não será possível realizar movimentações de terceiro, pois eles não 
oferecerão suporte nem para a movimentação do estoque de terceiro e nem para a baixa de documento 
de terceiro. 

Inventário 
Na Tela de Geração de Ficha de Contagem foi colocada uma trava no campo Natureza para permitir 
apenas a escolha de Naturezas de Estoque que não são de Terceiros. 

 

�  Durante a execução da busca de saldo feita pelo Inventário, os itens que estão com Natureza de 
Material de Terceiro não serão carregados dentro do Inventário. 
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Movimentação de Estoque 
Na Tela de Movimentação de Estoque também só será possível escolher Natureza de Estoque que não 
sejam de Terceiro. Isto acontecerá tanto nas Movimentações de Entrada como nas Movimentações de 
Saída ou Transferências. 

A figura a seguir mostra que apenas as naturezas que não são de terceiro ficam disponíveis: 

 
Ao tentar realizar uma Movimentação de Estoque qualquer para um lote comum que tenha um valor 
correspondente em um lote de Material de Terceiro, a seguinte mensagem de erro será exibida: 
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Esta condição será exibida pelo sistema da seguinte forma: 

�  Quando o movimento não for de material de terceiro (o conjunto “Ação, Aplicação e CFOP” não 
satisfizer uma condição de movimentação de terceiro); 

�  Quando existir o mesmo lote em uma movimentação de terceiro. O sistema considerará mesmo 
lote: Produto, Almoxarifado, Localização, Natureza de Estoque, Código de Reserva, Referência 
de Estoque, Número do Lote, Data de Entrada e Data de Validade IGUAIS; 

�  O sistema exibirá o primeiro documento de Terceiro encontrado com o lote correspondente e 
mostrará também a qual Agente esse documento está vinculado. 

�  Em qualquer movimentação de estoque normal esta mensagem poderá ser exibida, 
independentemente do processo que está sendo realizado. Basta que as condições anteriores 
sejam aceitas. 

�  É EXTREMAMENTE aconselhável que as movimentações de estoque de terceiro possuam 
almoxarifados e locais próprios, assim como lotes diferenciados de lotes comuns, para 
evitar que erros desse tipo ocorram durante algum processo. 
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Movimento Pendente 
Não será possível realizar movimento pendente para itens de material de terceiro. É preciso que haja 
grande rastreabilidade entre os lotes que foram remetidos para um Terceiro ou recebidos de um Terceiro 
a fim de que o sistema consiga controlar o processo de terceirização como um todo. 

Devido a questões legais e de controle interno é necessário que um item em terceirização possua saldo 
em estoque para fazer as movimentações corretamente. 

A única possibilidade de geração de movimento pendente seria no momento de fazer uma Remessa 
para um Agente de Terceiro, porém, esse Movimento é de Transferência e o sistema não permite fazer 
uma Transferência quando não existe saldo para fazer a Saída. 

Ao tentar realizar uma Transferência de Estoque para um item sem saldo, a seguinte mensagem será 
exibida: 

 

�  Essa mensagem de erro passa a valer para qualquer estoque pendente de transferência 
realizado independentemente do item ser proveniente de terceiro ou não. 

�  Quando o sistema não controla saldo negativo - não tem Estoque Pendente - as validações 
normais já existentes serão feitas. 
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Aviso de Lançamento 
Dentro do processo de Aviso de Lançamento também não será possível realizar movimentações de 
terceiro. Logo no momento de inserir o Aviso, as Naturezas de Estoque correspondentes a Material de 
Terceiro não serão exibidas: 

 

�  Caso o lote escolhido não esteja em uma Natureza de Estoque de Terceiro, mas possua um lote 
correspondente em terceiro, o erro apresentado na seção Movimentação de Estoque será 
exibido. 


