
Bem-vindo ao tópico sobre movimentos de mercadorias em estoque.



Neste tópico, veremos como realizar a entrada e a saída de mercadorias e como movimentá-las entre
estoques. Você aprenderá a criar recebimentos de mercadoria e saídas de mercadorias. Você verá como
criar um documento de transferência de estoque para mover itens entre dois depósitos, sendo um deles
administrado com posições no depósito.



Imagine que sua empresa produz, compra e vende itens que são armazenados em vários depósitos.

Você transfere itens entre depósitos para otimizar a disponibilidade.

Ocasionalmente, você recebe itens no estoque que não são submetidos aos processos regulares de
produção ou de compras.

Algumas vezes, o estoque é retirado do depósito como amostras para feiras de negócios ou outros fins
em marketing.

Estoques danificados são periodicamente removidos do depósito.



Este gráfico mostra uma visão geral das diferentes possibilidades de movimentos de estoque, incluindo
alguns movimentos de estoque iniciados a partir de documentos de compras, produção e vendas.

Focaremos nas setas vermelhas do processo de negócios, que representam os movimentos básicos de
estoque.



Os documentos de entrada de mercadorias são utilizados para o estoque de recebimento que não é
comprado ou produzido. Por exemplo, o recebimento de uma amostra de um fornecedor para inspeção.
Você opta por receber a amostra em seu depósito em uma entrada de mercadorias em vez de um
recebimento de mercadorias porque o item não é relevante para a determinação do preço ou para os
relatórios de análise de compras.



As transferências de estoque são utilizadas para mover estoques entre depósitos.



Saídas de mercadorias podem ser úteis quando os itens estão danificados, talvez por uma enchente em
um depósito. Se os danos causados pela água tornarem os itens inúteis e impróprios para venda, eles
serão removidos do depósito.



As janelas de entrada de mercadorias e de saída de mercadorias são muito similares.

Os dois documentos exigem que você insira o depósito afetado.

Caso você não especifique um depósito, o sistema utilizará o depósito padrão indicado nos dados do
cadastro do item.

Diferentemente dos documentos de marketing utilizados nos processos de compra e venda, você não
pode inserir um parceiro de negócios.

Uma diferença entre os dois documentos:

As entradas de mercadorias permitem que você insira o preço do item que entra no depósito.

Por outro lado, a saída de mercadorias utiliza o custo do item para calcular o valor da transação
contábil e o campo Preço é somente para fins informativos.



Se uma empresa estiver utilizando estoque permanente, a gravação de uma transação de estoque criará
um lançamento contábil manual automaticamente.

Aqui, vemos uma representação gráfica dos lançamentos para uma entrada de mercadorias (na parte
superior) e uma saída de mercadorias (na parte inferior).

Uma entrada de mercadorias cria um lançamento contábil manual que lança o valor das mercadorias
recebidas na coluna de débito da conta de estoque e na coluna de crédito da conta de contrapartida para
estoque - conta de redução.

Uma saída de mercadorias cria um lançamento contábil manual que lança o valor das mercadorias
enviadas na coluna de débito da conta de contrapartida para estoque – conta de redução e na coluna de
crédito da conta de estoque.



Quando você tem vários depósitos, talvez seja necessário transferir o estoque de um depósito para
outro.

Observe este exemplo. Um pedido de venda acaba de chegar para 5 unidades de um item.

O depósito 01 tem 4 unidades e a quinta unidade está localizada no depósito 02.

Podemos transferir a unidade do depósito 02 para o depósito 01 para que todos os itens possam ser
entregues a partir de um único depósito.



Quando você adiciona uma transferência de estoque do depósito 02 para o depósito 01, o sistema
realiza um lançamento contábil manual. O lançamento registra o valor das mercadorias transferidas na
coluna de débito da conta de estoque do depósito 01 e na coluna de crédito da conta de estoque do
depósito 02.



Os documentos de transferência de estoque também podem ser utilizados para transferir itens para um
depósito de consignação em uma localização do cliente. Diferentemente dos documentos de entrada e
saída de mercadorias, as transferências de estoque possuem campos para um parceiro de negócios, uma
pessoa de contato e o endereço de entrega.

Quando os itens são retirados do depósito de consignação na localização do cliente, você cria uma nota
fiscal de saída para os itens e quantidades utilizados. Todas as linhas fazem referência ao depósito de
consignação para que o estoque seja exibido como removido do depósito quando a nota fiscal é
gravada.



As solicitações de transferência de estoque comprometem os itens a serem movidos de um depósito
para outro sem afetar os movimentos de estoque ou as finanças. Somente quando a solicitação é
encerrada, o estoque é transferido e o lançamento contábil é realizado.

Quando a solicitação de transferência de estoque está com status Em aberto:

Para o depósito que fará o envio, a quantidade solicitada consta como Comprometido.

Para o depósito que receberá os itens, a quantidade solicitada consta como Pedido.

Quando a solicitação de transferência de estoque está com status Encerrado:

Para o depósito que fará o envio, a quantidade solicitada é liberada da quantidade Comprometido. Se
você copiar esta solicitação completamente em uma transferência de estoque, a quantidade será retirada
da quantidade Em estoque.

Para o depósito que receberá os itens, a quantidade solicitada é liberada da quantidade Pedido. Se você
copiar esta solicitação completamente em uma transferência de estoque, a quantidade será adicionada à
quantidade Em estoque.



Se um depósito for administrado por posições, uma posição no depósito será exigida em documentos
de estoque para todos os itens armazenados em tal depósito.

As posições no depósito representam uma prateleira física ou uma posição na qual os itens estão
localizados. Os códigos de posição no depósito são constituídos pelo código do depósito e pelo código
para cada subnível.

Você pode definir posições padrão no depósito para entrada de mercadorias e regras para determinar
automaticamente as posições no depósito para saída de mercadorias.

Para especificar uma posição no depósito manualmente, clique com o botão direito no campo
Quantidade em uma linha para abrir a janela Alocação de posição no depósito.

Nessa janela, você pode especificar as quantidades e os códigos de posição no depósito para o item da
linha.



Os movimentos de mercadorias são registrados por documentos de marketing e transações de estoque.

As três principais transações de estoque são: saída de mercadorias, transferência de estoque e entrada
de mercadorias. Uma entrada de mercadorias é utilizada para receber itens em um depósito. Uma saída
de mercadorias é utilizada para transferir as mercadorias de um depósito. E a transferência de estoque é
utilizada para transferir itens entre depósitos.

É necessário um depósito em todos os documentos de estoque. Se um depósito não for inserido
manualmente na transação, será atribuído o depósito padrão para o item.

Não é permitido inserir um parceiro de negócios em uma saída ou entrada de produtos, diferentemente
de documentos de marketing, que sempre exigem parceiros de negócios.

Uma solicitação de transferência de estoque pode ser utilizada para comprometer o movimento de
estoque de um depósito para outro É possível especificar um parceiro de negócios em uma
transferência de estoque.

Se você ativar as posições no depósito para um depósito, uma posição será necessária sempre que você
utilizar tal depósito em documentos de estoque.

Quando um estoque permanente é utilizado, todos os movimentos de mercadorias criam
automaticamente um lançamento contábil manual.



Você concluiu o tópico sobre administração de depósitos. Obrigado pela participação.


