
Cadastro de Clientes Dúvidas 

A maneira de cadastrar clientes é: Cadastro / Cliente / Cliente: 

 

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

 

Aba “Geral” 

 

 



➢ Código: Campo não alterável. Incrementa o valor a cada cadastro. Ex.: 1, 2, 3, 4... 

➢ Substituto Tributário ISSQN: Quando marcado, retém o imposto ISSQN na nota fiscal de serviço. 

(Verificar com o setor contábil); 

➢ Integração Vendas: Usado para configuração do uso de dispositivo móvel; 

➢ Estab. Industrial ou equiparado: Se a empresa é uma indústria ou não; 

➢ Tipo de Contribuinte: 1. Contribuinte ICMS é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com 

habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria 

ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior. 2. Contribuinte ISENTO é qualquer  pessoa física ou 

jurídica desobrigado de possuir de inscrição estadual, ou seja, não contribuinte do ICMS. 9. Não 

Contribuinte nada mais é do que uma Pessoa (seja ela Física ou Jurídica) que não realiza atividades 

sujeitas ao ICMS; 

➢ Situação: Ativo ou Inativo: Esse campo é usado quando o usuário não quer excluir o cliente mantendo 

assim um histórico de clientes ou podendo no futuro torná-lo novamente ativo; 

➢ Atualização situação: Quando é um cliente já cadastrado, nesse campo é mostrada a data em que a 

situação foi alterada; 

➢ Restrição: Usado para restringir a empresa caso haja algum débito em atraso ou outro motivo. Essa 

função é específica para uma determinada empresa. Obs.: Podem ser criadas mais restrições no mais (+) 

verde ao lado do campo; 

➢ Especialidade: Usado para informar qual ramo de negócio o cliente se aplica. Obs.: Podem ser criadas 

mais especialidade no mais(+) verde ao lado do campo; 

➢ Vendedor: Usado para informar qual (ou nenhum) vendedor está vinculado ao cliente. Obs.: Podem ser 

criados mais vendedores no mais (+) verde ao lado do campo; 

➢ Observação: Observações que devem ser informadas caso haja necessidade; 

➢ Botão Expandir: Torna o campo de observações maior. 

Aba “Endereço” 

 

 

➢ Endereço Atual: Endereço que o cliente se encontra instalado (empresa) ou residindo (pessoa); 

➢ Endereço Anterior: Endereço que o cliente já se encontrou instalado (empresa) ou residiu (pessoa). 

Usado para histórico de endereços. 
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Aba “Financeiro” 

 

 
 

➢ Referência: Usado para informar 3 referências comercias, com nome e telefone; 

➢ Cobrança: Usado para informar os dados do endereço de cobrança; 

➢ Movimentação: O sistema preenche automaticamente cada item de acordo com o processo de vendas; 

➢ Referência Bancária: Usado para informar uma referência bancária do cliente. 

 

Aba “Adicionais” 

 

 
 

Adicionais: 

➢ SUFRAMA: A sigla SUFRAMA significa Superintendência da Zona Franca de Manaus, este código é 

necessário somente para empresas que se relacionam com fornecedores e clientes da Zona Franca de 

Manaus ou empresas sediadas lá. O número de Suframa é um documento obrigatório para mercadorias 

que ingressam em área incentivada. É passível de multa se as notas fiscais de empresas que se 

relacionam com outras da Zona Franca de Manaus estiverem sem este código; 

 



➢ RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas é obrigatório a todos os que 

prestam serviços de transporte rodoviário de cargas no País, sejam empresas de transporte ou 

transportadores autônomos; 

➢ Fazenda: Quando o cliente for um produtor rural, esses dados devem ser preenchidos de acordo com a 

localidade da fazenda onde o mesmo reside. 

 

Aba “Profissional” 

 

 
 

➢ Dados Profissionais: Usado para informar os dados profissionais anteriores ou atuais do cliente; 

➢ Endereço Comercial: Usado para informar o endereço de trabalho do cliente. 

 

Aba “Conjuge” 

 

 
 

➢ Dados: Usado para informar os dados do cônjuge do cliente. 

 

 

 

 


