
 
 
Importação XML. 

Para realizar uma Importação XML precisamos ir até o Retaguarda e clicar em F4-Compras. 

 

Após abrir a tela de Gerenciamento de Compras clicamos em Importar XML NFe. 

Irá abrir uma tela para selecionarmos o XML. 



 
 

 

Após selecionar o XML clicamos abrir. 

Quando o XML for carregado podem aparecer algumas mensagens com divergências como mostra a imagem à cima. 

Para darmos continuidade na importação precisamos ajustar essas divergências. No exemplo a baixo o Município 

constante no XML diverge do cadastro do sistema, para resolver este problema, basta clicar em Sim que ele será 

ajustado para ficar igual ao XML. 



 
 

 

Já está outra mensagem o CEP constante no XML diverge do cadastro no sistema. Da mesma forma da mensagem 

anterior basta clicar em Sim para atualizar o registro no sistema. 

 

Nesta outra o sistema acusa que o Fornecedor não foi encontrado e que ele precisa ser cadastrado no sistema. É 

possível cadastrar ele antes de importar o XML, mas o método mais fácil é clicar em Sim para cadastrar direto pela 



 
 
importação XML.

 

Caso o Fornecedor já esteja cadastrado pode aparecer está mensagem a baixo acusando algumas divergências no 

cadastro, da mesma forma que as divergências anteriores vamos clicar em Sim para atualizar o sistema. 

 

Agora a CFOP contábil está vazia, é preciso adicionar uma CFOP de entrada para a CFOP de saída do XML. 



 
 

 

Para fazer isso vamos até Retaguarda/Tabelas/Tabela CFOP. Procuramos a CFOP 5.929 e clicamos em Alterar-F7. 

 

Aqui nós precisamos colocar a CFOP Contábil equivalente a 5.929 só que de entrada. Após achar a CFOP clicamos em 

Salvar-F5 e voltamos para a tela de importação XML. 

 



 
 
Agora com as divergências corrigidas o XML vai ser carregado. Para finalizarmos a importação XML precisamos 

selecionar os produtos caso eles já existam no nosso sistema clicando em Selecionar Produto-F8. Caso os produtos 

não estejam cadastrados em nosso sistema precisamos adicionar eles clicando em Inc. Produto-F9. 

 

Agora precisamos Selecionar um Produto ou Incluir esse produto no sistema. Como eu já sei que o produto 1 do XML 

já existe em meu sistema nós vamos apenas selecionar ele clicando em Selecionar Produto-F8. Irá abrir a tela de 

Lista Produtos basta localizar o produto e clicar em Selecionar. 



 
 

 

Quando a Unidade do produto cadastrado diverge da unidade do XML irá aparecer está mensagem. Para resolver 

isso nós precisamos ajustar a quantidade do produto. 

 

Para ajustar a quantidade clicamos em Aj. Qtde-F10. Irá abrir a tela de Formação de Preço. 



 
 
Nesta tela precisamos converter Caixa para Unidade. É necessário saber quantas Camisetas vem dentro de uma 

Caixa, sabendo está informação basta colocar esse valor no campo Conversão. Aqui nós vamos estipular que venha 

10 Camisetas em cada Caixa dando um total de 500 camisetas. Depois de adicionar a quantidade clicamos em Salvar. 

 

Caso este produto possua uma grade no sistema após fazer a conversão de Caixa para Unidade irá abrir uma tela 

para Selecionar os Itens da grade.  

Aqui temos que adicionar a quantidade de cada produto de acordo com o que veio. Para fazer isso basta clicar na 

célula da coluna quantidade para aditar a quantidade de produtos. O mesmo pode ser feito com o Preço. 



 
 

 

É preciso colocar a quantidade total da nota nos produtos da grade caso contrário não será possível continuar. 

Feito a configuração do produto 1 do XML vamos para o produto 2. 

Da mesma forma que o produto anterior eu já sei que ele está cadastrado no sistema então vamos apenas 

selecionar ele clicando em Selecionar Produto-F8. 

 



 
 
Este produto também está com a Unidade diferente entre o sistema e o XML. Vamos fazer o Ajuste de Quantidade 

para resolver a divergência. 

 

Vamos colocar a quantidade de produtos por caixa. Neste caso serão 12. Feito isso podemos clicar em Salvar-F5. 

O próximo produto não está cadastrado no sistema então é necessário incluir. Para fazer isso vamos clicar em Inc. 

Produto-F9. Caso a unidade deste produto ainda não exista precisaremos cadastrar ela clicando em Sim, adicionando 

uma Descrição e um Complemento. 



 
 

 

 

 

Após cadastrar a Unidade irá abrir a tela de Cadastro Produto já com toda a informação preenchida referente ao 

produto selecionado, bastando apenas clicar em Salvar para terminar de adicioná-lo. 



 
 

 

Os produtos adicionados de forma correta irão ficar com um sinal de Verde no início.  

Antes de confirmar a importação vamos adicionar o Lucro dos produtos. 

Podemos adicionar lucro no produto Selecionado ou então em todos. Basta adicionar o valor no campo Lucro e clicar 

em um dos botões Selecionado-F5 ou Todos-F6. 

 



 
 
Ainda podemos alterar CFOP e CST de cada produto se necessário. Fica a critério do usuário. 

Após fazer as alterações precisamos adicionar a Data de Entrada e clicar em Confirmar-F11 para finalizar a 

Importação XML. 

 


