
Cadastro de produtos 

A maneira de cadastrar produtos é a seguinte, vá a: Cadastro / Itens / produto / Produto: 

 

Posteriormente aparecerá a seguinte tela, clique em “Novo”: 

 

 

 

Aba “Geral”

 

➢ Código EAN: É o número do código de barras, caso tenha, digite-o, caso não tenha, 

deixe em branco; 

➢ Referência: Pode alterá-la para não automático caso o cliente deseje (Somente a 

Datacamp tem acesso as configurações). Como padrão, esse parâmetro já está 

marcado para “Automático”. Obs: Estando automático ou manual, o número da 

referência não poderá ser utilizado mais de uma vez; 

➢ Descrição e desc. Resumida: O “nome” do produto; 

➢ Situação: Ativo (Item cadastrados para venda/ Produção), Inativo (Já foi ativo, porém, 

devido alguma situação deixou de ser) e Bens de consumo/Ativo imobilizado (Itens 

que serão usados para consumo dentro da empresa ou que não serão 

comercializados); (Obs.: Não é possível excluir um produto uma vez que ele já foi 

lançado em uma nota fiscal). 



➢ Estoque mínimo e máximo: usado para referenciar a quantidade de produtos. Não 

deixando faltar ou não extrapolar a quantidade máxima; ( Se não utilizar deixar em 

branco ) 

➢ Unidade: a ser utilizada para cada produto. Ex: Unidade (UN). OBS: pode ser criada 

uma nova unidade no mais(+) verde ao lado do campo; 

➢ Comissão em porcentagem: é usada para cada produto vendido por um Vendedor da 

empresa; (Caso não tenha, deixar em Branco) 

➢ Quantidade unidade: usado para delimitar a quantidade de produtos vendido de uma 

só vez. Ex: Quantidade unidade 5: Só poderão ser vendido os itens de 5 em 5; 

➢ Uni. Emb. Comp.: tipo de unidade em que se compra a mercadoria fechada. (Fardo, 

Caixa, Metros); 

➢ Quantidade mínima por atacado: usado para delimitar a quantidade de produtos 

vendido de uma só vez. Ex: Quantidade unidade 5: Só poderão ser vendido os itens de 

5 em 5; (Quando se trabalha com vendas por atacado ); 

➢ Origem da mercadoria marque a opção: Terceiros ou própria. (Quando um produto é 

fabricado pela própria empresa ou oura externa); 

➢ Permite movimentar fracionado: usado para um produto que seja vendido em 

quantidade não inteira. Exemplo: 3,50kg de Feijão, 2,20Kg de Bata, 1,50m de manta 

térmica. 

 

Aba “Adicionais” 

 
 

➢ Fornecedor: a empresa que irá fornecer o produto. Obs: É possível criar um novo 

fornecedor caso precise no mais (+) verde do lado do campo; 

➢ Departamento: qual departamento irá pertencer o produto cadastrado. Obs: É 

possível criar um novo departamento caso precise no mais (+) verde ao lado do campo; 

➢ Marca/Fabricante do item (Caso tenha): pode ser criada uma nova marca/produto; 

➢ Código ANP: apenas se o estabelecimento for posto de combustível ou estabelecimento 

que comercialize produtos como gasolina, álcool, diesel, óleos, etc, usará esse código; 

Aba “IBPT” 

 



➢ Código NCM: Esse código precisa ser cadastrado, caso não esteja cadastrado, clique no 

mais (+) verde ao lado. (Documento sobre o NCM link: NCM ); 

➢ Código CEST:

 
Fonte: IBPT; 

➢ Alíquota Federal, Alíquota Estadual, Chave, versão e Vigência: Esses campos se 

referem à tabela IBPT que, quando é importada (Documento sobre a tabela IBPT no 

link: IBPT), esses campos são preenchidos automaticamente; 

Aba “Fiscal” 

 

Obs: Esta aba deve ser preenchida de acordo com o que o setor contábil da empresa 

informar. 

➢ CFOP Dentro Estado: Ver com a contabilidade qual será utilizado, caso não tenha 

cadastrado é possível cadastrar no mais (+) verde ao lado Do campo “CFOP Dentro 

Estado” (Documento sobre o CFOP no link: CFOP ); 

➢ CFOP Fora Estado: Da mesma maneira que o “CFOP Dentro do  Estado” é possível 

cadastrar no mais (+) verde ao lado Do campo “CFOP Fora Estado”, ver com a 

contabilidade qual utilizar; 

➢ CST/CSOSN: Ver com a contabilidade qual utilizar. É possível cadastrar no mais (+) 

verde ao lado Do campo “CST/CSOSN” (Documento sobre CST/CSOSN no link: 

CST/CSOSN); 

➢  CST/CSOSN (Fora do Estado): Ver com a contabilidade qual utilizar. É possível 

cadastrar no mais (+) verde ao lado Do campo “CST/CSOSN Fora Estado”; 
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➢ Calcula desconto ICMS:        

 
 

➢ Natureza Fiscal e Classificação Fiscal: serão também passadas pelo setor contábil, 

podendo se cadastrado uma nova Natureza e Classificação Fiscal no mais (+) verde ao 

lado de cada campo; 

Aba “NF-e” 

➢ Informações adicionais do item: Campo utilizado para imprimir informações 

adicionais do produto no DANFE da NF-e. Podem ser inseridos apenas 250 caracteres; 

 

 
 

Aba “Pis/Cofins” 

Obs: Esta aba é necessária ser preenchida seguindo as informações passadas pela 

contabilidade da empresa; 

 

Existe também as sub-abas:  Entrada e saída; 



➢ Entrada; 

 
 

➢ Código ST:  Código da situação tributária referente ao PIS/COFINS; 

➢ Alíquota Pis; 

➢ Alíquota Cofins; 

➢ Natureza Crédito: Natureza Crédito referente ao PIS/COFINS. 

➢ Saída: 

 
 

➢ Código ST: Código da situação tributária referente ao PIS/COFINS,  

➢ Alíquota Pis; 

➢ Alíquota Cofins; 

➢ Natureza Receita: Código da Natureza Receita referente ao PIS/COFINS, podendo ser 

cadastrado uma nova natureza, caso ainda não tenha cadastrada no mais (+) verde; 

➢ Código da Contribuição do PIS: podemos inserir um novo no mais (+) verde caso não 

tenha cadastrado: 

 

 
 

➢ Código da contribuição COFINS: podemos inserir um novo no mais (+) verde caso não 

tenha cadastrado: 

 

•  
 

 

 



Aba “IPI” 

➢ Enquadramento Legal: Código de enquadramento legal de IPI (Verificar com o setor 

contábil), casa não esteja cadastrado, podemos cadastrar no mais (+) verde ao lado do 

campo: 

 

 

➢ Código ST: Código da situação tributária do IPI entrada (Verificar com o setor contábil): 

 

➢ Valor base (R$): Valores utilizados na importação de DAV, DAV-OS, cupom fiscal, etc: 

 

➢ Código ST IPI saída: Código da situação tributária do IPI saída (Verificar com o setor 

contábil): 

 

 
 

Sub-Aba“Geral” 

Na sub-aba geral iremos inserir os valores do item. Será necessário inserir: Preço 

Custo, Preço Custo Real, Preço a Vista e Preço a Prazo, o restante é preenchido 

automaticamente calculando os valores. 

 

 
 

Na aba “Impostos”, serão inseridos os valores e porcentagens dos tributos do item a 

ser cadastrado (informar com o setor contábil). 



 

 
 

Na aba “Outros”, os campos são preenchidos automaticamente, de acordo com as 

alterações no item ao decorrer das movimentações do mesmo: 

 

 
Ao final de todo o preenchimento dos campos, será necessário clicar em “Confirma”, e 

em “Sim” na mensagem de confirmação do registro e, estando tudo nos conformes, o 

item será cadastrado. Caso tenha alguma divergência, algum campo necessário o seu 

preenchimento ou algo que cause inconsistência no cadastro será apresentado um 

erro indicando onde corrigir. 

 

 
 

Confirmado o cadastro do item, o mesmo aparecerá na tela de consulta, como mostra 

a figura abaixo: 

 

 

 


