
Bem-vindo ao tópico sobre como lidar com devoluções e trocas no processo de vendas.



Neste tópicos, explicaremos como lidar com os problemas que podem surgir nas entregas.
Processaremos itens devolvidos, reenviaremos itens e veremos como utilizar linhas negativas em
documentos de vendas para lidar com créditos parciais e trocas.



Para aumentar a satisfação do cliente, a empresa tem uma política para devolver itens de substituição,
trocar ou creditar.

Quando surgirem problemas na entrega, um documento de devolução será usado para dar crédito ou
fornecer uma opção de reenvio do pedido de venda original.

Às vezes, o cliente quer devolver um item para trocá-lo por um item diferente. Em outros casos, a
opção para linhas negativas em um documento de vendas pode ser usada para devolver um item e
trocá-lo por outro



Os dois principais documentos de correção para o processo de vendas são documento de devolução e
devolução da nota fiscal de saída.

O documento de devolução é utilizado para processar itens devolvidos por clientes após uma entrega.

A devolução da nota fiscal de saída (ou nota de crédito) é utilizada para processar itens devolvidos,
após uma nota fiscal de saída ser emitida.

Notas de crédito também podem ser criadas para conceder créditos a valores não relacionados a itens.

Além disso, linhas com créditos podem ser inseridas diretamente em entregas e notas fiscais.

Neste tópico, vamos nos concentrar no documento de devolução.



Se a mercadoria entregue estiver danificada ou for de baixa qualidade, o cliente devolverá os itens a
você. A Devolução permite estornar os efeitos de uma entrega parcial ou total. Quando você cria uma
Devolução com referência a uma nota de entrega, o sistema adiciona uma transação de estoque
revertida para devolver o item ao estoque.

Por que você precisaria utilizar uma devolução? Por motivos legais, você não pode modificar ou
eliminar entregas e notas fiscais de cliente que já foram inseridas no sistema. Para corrigi-las, é preciso
utilizar um documento de compensação, como Devolução ou Devolução da nota fiscal de saída.

Se uma entrega for devolvida antes da nota fiscal de saída ser criada para o cliente, você poderá lançar
a devolução no sistema. Se existir uma nota fiscal de saída, você não poderá utilizar uma devolução.



Em nosso exemplo de negócio, o cliente pediu 5 teclados

Enviamos 5 teclados ao cliente

Como estávamos utilizando estoque permanente, a entrega criou um lançamento contábil manual para
um crédito na conta de estoque, a fim de diminuir o valor do estoque e um débito na conta de custos, a
fim de registrar o custo de produtos vendidos

O cliente pediu para devolver os 5 teclados

Quando a devolução é processada, um lançamento contábil manual é criado para registrar:

um crédito na conta de custos para o valor total

um débito na conta de mercadorias devolvidas

Observe que alguns clientes utilizam a conta de estoque normal para devoluções, em vez de uma conta
de devoluções, pois não é necessário separar os itens devolvidos do estoque geral.



Quando você adiciona um documento de devolução, ele aumenta a quantidade no depósito, de acordo
com a quantidade de itens devolvidos.

O sistema também cria um lançamento contábil manual que lança o valor da mercadoria devolvida na
coluna de débito de uma conta de mercadorias devolvidas e na coluna de crédito de uma conta de
custos.

O valor da mercadoria devolvida não é lançado de volta na conta de estoque original. Isso ocorre para
separá-lo do valor da mercadoria sem defeito. A conta de mercadorias devolvidas e a conta de custos
são obtidas a partir dos campos Devoluções e Conta de custos na ficha Estoque dos dados do cadastro
do item.

Uma dica: Caso também queira administrar o estoque da mercadoria danificada separado do estoque
da mercadoria sem defeito, defina um depósito especial para a mercadoria danificada e insira-o no
documento de devolução.



Um reenvio pode ser criado para um pedido de vendas depois que os itens forem devolvidos.

Há uma opção para reabrir o pedido de venda original.

A quantidade pendente de um item é aumentada no pedido de venda, de acordo com a quantidade do
documento de devolução.

A opção para permitir o reenvio pode ser escolhida por um usuário ou definida para ocorrer
automaticamente.

Uma vantagem é que o reenvio reduz a necessidade de duplicar pedidos.

Outra vantagem é que as remessas posteriores são mais fáceis e mais transparentes. Você pode exibir a
conexão entre os documentos no mapa de relações.

A mesma funcionalidade existe nas compras para pedidos de compra e recebimentos de mercadorias.
Quando você cria uma devolução, o pedido de compra pode ser reaberto para receber os itens de
substituição em um recebimento de mercadorias.



Vamos verificar um exemplo de negócios para reenvio.

O cliente pediu 10 laptops. O pedido de venda foi copiado para uma entrega de 10 laptops. Quando a
entrega foi gravada, o pedido de venda foi fechado automaticamente. Como todos os 10 laptops foram
entregues, não há quantidade pendente no pedido de venda.

Houve um problema com 3 laptops. A entrega foi programada a criar uma devolução de 3 laptops. O
usuário opta por reabrir o pedido de venda, de forma que a quantidade 3 possa ser reenviada.

Uma remessa posterior é criada do pedido de venda original. A quantidade pendente 3 é entregue, de
forma que o pedido de venda seja fechado automaticamente e a quantidade pendente no pedido de
venda retorne a 0.



Para oferecer aos usuários a opção de reenvio, a configuração deve ser feita com antecedência.

Você pode ativar a funcionalidade na janela Configurações do documento dos pedidos de venda.
Selecione a opção para ativar a reabertura de pedidos ao criar devoluções com base nos pedidos.

Uma opção adicional fica disponível para sempre permitir a reabertura de itens no pedido original. Se
for escolhida, então o pedido de venda sempre será reaberto. Se ficar desmarcada, uma caixa será
exibida como a devolução gravada para perguntar se o usuário deseja reabrir os itens no pedido de
venda original.



As linhas negativas têm sido uma opção desde a versão 8.8.

Linhas negativas permitem que você conceda créditos diretamente em documentos de compras ou de
vendas.

Utilizando linhas negativas, você pode fazer correções diretamente em um documento de marketing
sem precisar de uma nota de crédito separada.

Os documentos de vendas habilitados para linhas negativas são: Nota fiscal de saída, devolução da
nota fiscal de saída, entrega e devolução.

Linhas negativas também podem ser adicionadas a documentos de marketing no processo de
suprimento. Os documentos de compras habilitados para linhas negativas são: Nota fiscal de saída,
devolução da nota fiscal de saída, recebimento de mercadoria e devolução.

Na maioria dos documentos de vendas, como entrega ou nota fiscal de saída, a linha negativa é um
crédito. No entanto, uma linha negativa adicionada a uma devolução da nota fiscal de saída será, na
verdade, uma linha de débito que cobra o cliente em vez de conceder créditos a ele. Isto acontece
porque um total positivo em uma nota de crédito indica crédito; portanto, um valor negativo em uma
nota de crédito indicará que o cliente deve à empresa.

Outro bom exemplo do uso de linha negativa é conceder crédito a um cliente pela devolução de
embalagens durante o pedido de mais itens.

Na maioria das localizações, você pode ter um documento com valor negativo. Isso pode ser útil caso o
valor nas linhas de crédito exceda o valor nas linhas de débito em uma nota fiscal de saída.



Em nosso exemplo de negócio, nosso cliente pediu 5 baterias.

O cliente logo percebe que as baterias não são do tipo certo.

O cliente deseja trocar as baterias erradas pelas certas.

Podemos criar um documento de vendas, por exemplo, uma nota fiscal de saída ou de entrega para
enviar as baterias certas

O mesmo documento pode incluir uma linha negativa (ou linha de crédito) para receber as baterias
devolvidas no estoque e creditar o cliente.



O documento de devolução é utilizado para processar itens devolvidos por clientes após uma entrega.
O documento de devolução permite que você estorne os lançamentos no estoque e quaisquer
lançamentos contábeis relacionados de uma entrega, de forma parcial ou total.

Há uma opção para reabrir o pedido de venda relacionado para reenvio ao lançar as devoluções.

A configuração para esta opção é definida nas configurações do documento do pedido de venda.

Outra opção para corrigir entregas e gerenciar trocas são as linhas negativas.

Os documentos de vendas habilitados para linhas negativas são: Nota fiscal de saída, devolução da
nota fiscal de saída, entrega e devolução.

Vários documentos de compras também são habilitados para linhas negativas. Nota fiscal de saída,
devolução da nota fiscal de saída, recebimento de mercadoria e devolução.



Você concluiu o tópico sobre devoluções e trocas. Obrigado pela participação.


