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3.1 – Configuração Geral 

 Para utilizar o módulo de Preços

(Menu Utilitários - tela 998), conforme figura 1: 

(26) Fim Automático de Promoção – Determina se o sistema verificará 

data ou não; 

(28) Altera Preço de custo/compra 

automaticamente o preço de venda ou margem de lucro

(PARCD) Calculo preço de venda – Determina se o preço de venda será calculado considerando 2ou

decimais; 

(PARMRG) Margem de Lucro Bruto ou Lí

ou margem de lucro líquida; 

(PARALTC) Altera preço de compra – Det

telas do cadastro e de preços. 

3.2 – Manutenção de Preços 

Em manutenção de preços (tela 068)

preços, margens, vendas, promoções e preço vip

subcodigo é possível agrupar os produtos

emitir etiquetas de gôndola e visualizar os produtos secundários

Preços 

reços é necessário definir os seguintes parâmetros

, conforme figura 1:  

Determina se o sistema verificará as promoções a serem encerradas naquela 

) Altera Preço de custo/compra – Determina se ao alterar o preço de compra ou de custo recalcula 

automaticamente o preço de venda ou margem de lucro; 

Determina se o preço de venda será calculado considerando 2ou

de Lucro Bruto ou Líquida – Determina se o sistema irá trabalhar com margem de lucro bruta 

Determina se o usuário terá permissão de alterar o preço de compra pelas 

 Figura 1 - Tela de Configuração Geral 

Em manutenção de preços (tela 068), conforme figura 2, é possível a visua

s, promoções e preço vip sem ter realizado a compra do produto

subcodigo é possível agrupar os produtos, facilitando a alteração e manutenção dos preços

visualizar os produtos secundários, através dos botões na barra de tarefas

Figura 2 - Tela de Manutenção de Preços 
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definir os seguintes parâmetros, na Configuração Geral 

promoções a serem encerradas naquela 

Determina se ao alterar o preço de compra ou de custo recalcula 

Determina se o preço de venda será calculado considerando 2ou 3 casas 

Determina se o sistema irá trabalhar com margem de lucro bruta 

ermina se o usuário terá permissão de alterar o preço de compra pelas 

 

é possível a visualização e a alteração dos 

sem ter realizado a compra do produto, através do campo 

ão dos preços. Também é possível 

, através dos botões na barra de tarefas.  

 



 

 

3.2.1 – Alteração de Preços 

Para a alteração tecle ENTER sobre o campo a ser alterado ou clique em ALTERAR na barra de tarefas 

para acessar a Alteração de Preços (tela 069)

do produto. No quadrante Preço normal encontra

quadrante de Preço VIP, é definido um pre

Manual Retwin 01 – Cadastros, página 03

produto. No terceiro quadrante de Preço P

ou valor da Promoção R$, definindo também 

possível a visualização das entradas de estoque

 

 

Ao visualizar as entradas clique em Retornar aos preços para voltar 

Giro de estoque, ao preencher o campo 

Média diária, Giro médio 30 dias, Saldo atual e Disponib. 

no campo. Nos Dados Anteriores é possível visualizar dados

complementares, existem informações

Figura 3 - Alteração de Preço com visualização completa da 

Preços 

Para a alteração tecle ENTER sobre o campo a ser alterado ou clique em ALTERAR na barra de tarefas 

acessar a Alteração de Preços (tela 069), conforme figura 3. Essa tela traz todas as informações e históricos 

No quadrante Preço normal encontram-se os dados básicos para alteração de preços. No segundo 

quadrante de Preço VIP, é definido um preço Especial R$ para clientes que tenham cadastro VIP, conforme 

gina 03, que determinará no momento da venda 

rceiro quadrante de Preço Promoção define uma promoção planejada com base em 

, definindo também as datas de Inicio e Final. No Botão Visualizar 

possível a visualização das entradas de estoque, conforme figura 4. 

clique em Retornar aos preços para voltar à imagem anterior. No quadrante 

, ao preencher o campo Período (em dias) o sistema traz informações como 

Giro médio 30 dias, Saldo atual e Disponib. Estoque baseada nas vendas do período determinado 

é possível visualizar dados e a data dos preços da ultima compra

informações úteis para utilizar como parâmetro na formulação do preço de 

 

Alteração de Preço com visualização completa da estrutura de preço
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Para a alteração tecle ENTER sobre o campo a ser alterado ou clique em ALTERAR na barra de tarefas 

Essa tela traz todas as informações e históricos 

se os dados básicos para alteração de preços. No segundo 

tenham cadastro VIP, conforme 

, que determinará no momento da venda um preço especial para o 

romoção define uma promoção planejada com base em % Desconto 

isualizar Últimas Entradas é 

 

imagem anterior. No quadrante 

(em dias) o sistema traz informações como Qtde total vendida, 

baseada nas vendas do período determinado 

e a data dos preços da ultima compra. Em Dados 

como parâmetro na formulação do preço de venda. 

estrutura de preço 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 – Encerramento de Promoção

Para acessar a tela de Manutenção de Promoção

figura 5, e escolha a opção Encerramento, preenchendo a data final para filtrar os produtos

Para prorrogar a promoção dos itens escolha Prorrogação,

possível fazer a manutenção das promoções através do grid na tela 068, conforme figura 2, alterando as datas ou 

valores individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Visualização das entradas de estoque na tela de alteração de preços

Preços 

Encerramento de Promoção 

anutenção de Promoção, entre no menu superior Controles (tela 070), conforme 

e escolha a opção Encerramento, preenchendo a data final para filtrar os produtos

dos itens escolha Prorrogação, preencha a data e clique em 

possível fazer a manutenção das promoções através do grid na tela 068, conforme figura 2, alterando as datas ou 

 

Figura 5 - Manutenção de Promoção 

Visualização das entradas de estoque na tela de alteração de preços
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, entre no menu superior Controles (tela 070), conforme 

e escolha a opção Encerramento, preenchendo a data final para filtrar os produtos e clique em Gerar. 

e clique em Confirmar.   Também é 

possível fazer a manutenção das promoções através do grid na tela 068, conforme figura 2, alterando as datas ou 

Visualização das entradas de estoque na tela de alteração de preços 



 

 

 

3.3 – Relatórios 

3.3.1 – Preços  

 

  

Figura 6 - Relatório de Preços 

Preços 

 

O relatório de Preços

figura 6, é possível visualizar o relatório Analítico, que é 

mais completo ou o sintético que traz as informações 

simplificadas, utilizando os filtros para fazer a seleção

agrupar, em TIPO é possível separar por 

ou ambos e gerar o relatório 072

 

 

 

Figura 7 - Relatório de Preços - Analitico 

Figura 8 - Relatório de Preços – Sintético 
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Preços (tela 072), conforme 

visualizar o relatório Analítico, que é 

mais completo ou o sintético que traz as informações 

os filtros para fazer a seleção, 

r, em TIPO é possível separar por atacado, varejo 

rio 072, conforme figura 7.  

 

 



 

 

3.3.2 – Preços de Venda 

Figura 11 – Relatório de Produtos Reajustados

Figura 9 – Relatório Preços de Venda

Preços 

 

 O relatório de Preços

conforme figura 9, é possível utilizar dos filtros para 

fazer a seleção, agrupando por um dos filtros

é possível separar por atacado

houver o tratamento separado para tal

relatório 073, conforme figura 

da composição do preço.  

 

 

 

 

3.3.3 – Reajustados 

 

O relatório de Produtos Reajustados (tela 074)

conforme figura 11, é possível utilizar dos filtros para 

fazer a seleção ou agrupar. E

todos os produtos reajustados no período ou somente os 

produtos ainda não listados 

escolher por layout completo e layout simplificado

gerando o relatório 074, conforme figura 

os dados da composição do preço

 

 

Figura 10 - Preços de Venda 

Relatório de Produtos Reajustados 

Relatório Preços de Venda 
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Preços de Venda (tela 073), 

é possível utilizar dos filtros para 

fazer a seleção, agrupando por um dos filtros, em TIPO 

atacado, varejo ou ambos onde 

houver o tratamento separado para tal e gerar o 

e figura 10, com todos os dados 

 

O relatório de Produtos Reajustados (tela 074), 

é possível utilizar dos filtros para 

. Em LISTAR tem as opções: 

todos os produtos reajustados no período ou somente os 

 e em OPÇÃO é possível 

layout completo e layout simplificado, 

conforme figura 12, com todos 

composição do preço.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 – Não Reajustados 

 

 

Figura 12

Figura 13 - Relatório de Produtos não reajustados

Preços 

 

 

O relatório de Produtos 

075), conforme figura 13, é possível utilizar dos filtros 

para fazer a seleção, agrupando 

Data Base há a opção de preencher a data ou a 

quantidade de dias e gerar o relatório 07

figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 –Produtos Reajustados – Layout Completo 

Produtos não reajustados 

Figura 14 – Produtos não reajustados 
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O relatório de Produtos Não Reajustados (tela 

é possível utilizar dos filtros 

para fazer a seleção, agrupando por um dos filtros, em 

a opção de preencher a data ou a 

e gerar o relatório 075, conforme 



 

 

 

3.3.5 – Tabela para Caixa 

 

3.3.6 – Produtos em Promoção 

Figura 15- Relatório de Produtos de Tabela

Figura 17 – Relatório de Produtos em Promoção

Preços 

   

Para emissão do Relatório de Tabela para Caixa 
(tela 076), conforme figura 15, é possível listar os produtos 
cadastrados sem código de barras
consultados no caixa através do código interno 
76, conforme figura 16. 

 

Para emissão do Relatório de 

Produtos em Promoção

figura 17, coloque o 

promoção e obtenha o relatório 7

conforme figura 1

 

Produtos de Tabela 

Figura 16 – Tabela para Caixa 

Relatório de Produtos em Promoção 

Figura 18 – Produtos em Promoção 
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Para emissão do Relatório de Tabela para Caixa 
é possível listar os produtos 

de barras que poderão ser 
consultados no caixa através do código interno do relatório 

 

Para emissão do Relatório de 

Produtos em Promoção (tela 077), conforme 

coloque o período inicial e final da 

e obtenha o relatório 77, 

18. 

 



 

 

 

3.3.7 – Produtos com Preço Especial

 

3.3.8 – Análise de Margem 

Figura 19 – Relatório de Produtos com Preço Especial

Figura 20

Figura 21 – Relatório de Análise de Margem

Figura 22 – Análise de Margem – Sintético

Preços 

Especial 

Para emissão do Relatório de Produtos com Preço

Especial (tela 078), conforme figura 1

Preços - Relatórios – Produtos com Preço Especial e obtenha o 

relatório 77, conforme figura 20. 

 

 

Para emissão do Relatório de 

Margem (tela 299), conforme figura 

utilizar dos filtros para fazer a seleção, no 

Margem Liq. existem as opções

menor ou igual a, igual a, 

maior do que e em seguida preench

seguinte com a porcentagem

075, conforme figura 22

 

3.3.9 – Composição de Preços

 

Para emissão do Relatório de 

(tela 130), conforme figura 23, acesse pelo menu Preços

Relatórios – Composição de Preços

130, conforme figura 24. 

 

 

 

Relatório de Produtos com Preço Especial 

Figura 20 – Produtos com Preço Especial 

Relatório de Análise de Margem 

Sintético 
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Para emissão do Relatório de Produtos com Preços 

Especial (tela 078), conforme figura 19, acesse pelo menu 

Produtos com Preço Especial e obtenha o 

 

emissão do Relatório de Análise de 

Margem (tela 299), conforme figura 21, é possível 

utilizar dos filtros para fazer a seleção, no campo 

existem as opções menor do que, 

menor ou igual a, igual a, maior ou igual a ou 

e em seguida preencha o campo 

a porcentagem. Obtenha o relatório 

22. 

Composição de Preços 

do Relatório de Composição de Preços 

, acesse pelo menu Preços - 

Composição de Preços e obtenha o relatório 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 – Reajustes por Data de Lançamento

3.4.1 – Geração 

Para que essa tela seja habilitada é necessário definir um parâmetro, na Configuração Geral (Menu 

Utilitários - tela 998) em Estoque, apertando ENTER sobre opção 

Geração de reajuste por data de lançamento (tela 208), 

lançamento e para visualizar a listagem de produtos 

execute o reajuste, depois é necessário clicar em CONFIRMAR

 

 

 

 

 

 

Preços 

por Data de Lançamento 

Para que essa tela seja habilitada é necessário definir um parâmetro, na Configuração Geral (Menu 

tela 998) em Estoque, apertando ENTER sobre opção Altera Preço e escolha a opção NÃO.

ata de lançamento (tela 208), conforme figura 25, escolha a data inicial e final do 

ualizar a listagem de produtos clique em GERAR na barra de tarefas

epois é necessário clicar em CONFIRMAR. 

Figura 23 – Relatório Composição de Preços 

Figura 24 – Composição de Preços 
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Para que essa tela seja habilitada é necessário definir um parâmetro, na Configuração Geral (Menu 

escolha a opção NÃO. Em 

escolha a data inicial e final do 

clique em GERAR na barra de tarefas.  Para que o sistema 



 

 

 

3.4.2 – Relatório 

 

 

 

 

3.5 – Impostos 

Para manutenção de impostos, abra a 

empresa utiliza e preencha os dados necessários para a composição dos preços

 

 

 

Figura 25

Figura 26 – Relatório de produtos a reajustar 
por data de lançamento 

Figura 2

Preços 

Para emissão do Relatório de 

reajustar por data de lançamento (tela 209

conforme figura 26, 

data final. Em Agrupar 

fornecedor, produto, seção, grupo e subgrupo ou 

alíquota. 

 

manutenção de impostos, abra a tela 033, conforme figura 28, escolha o regime federal 

empresa utiliza e preencha os dados necessários para a composição dos preços.  

Figura 25 – Geração de Reajuste por data de lançamento 

Relatório de produtos a reajustar 
 

Figura 27 – Produtos a reajustar por data de lançamento 
Agrupado por fornecedor 
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Para emissão do Relatório de produtos a 

reajustar por data de lançamento (tela 209), 

coloque a data inicial e a 

Agrupar é possível escolher por 

fornecedor, produto, seção, grupo e subgrupo ou 

 

, escolha o regime federal que sua 



 

 

 

 

3.6 – Consulta Produtos 

 Em Consulta de Produtos (tela 120), conforme figura 2

para consulta do preço e tecle [ENTER].

 

Figura 28

Preços 

Consulta de Produtos (tela 120), conforme figura 29, digite o código do produto

do preço e tecle [ENTER]. 

Figura 28 – Manutenção de Impostos Diversos 

Figura 29 – Consulta de Preços 
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, digite o código do produto ou o código de barras 

 


