
 
 
Manipulação Estoque com Defeito. 

Nesta documentação vamos aprender a manipular o estoque com defeito. 

Vamos até o Retaguarda/Produtos/Estoque Manipulação. Dentro da tela de manipulação vamos clicar em Entrada. 

Em Entrada irá ter um campo chamado Estoque Defeito, este campo não vem marcado como padrão então é preciso 

tomar muito cuidado para não marcar ele caso não seja necessário. Marcando ele e colocando uma quantidade, 

serão adicionados itens na lista de Estoque com Defeito, sem alterar o estoque real do produto.  

 

 

Vamos colocar 5 na Quantidade para dar entrada no estoque defeito e fazer um teste para ver como fica o estoque 

real do produto e o estoque com defeito. 



 
 

 

Podemos observar que o estoque real do produto não foi alterado. 

Agora vamos até Relatórios/Remarcação – F4 para retirar um relatório de produtos com defeito. 

 

Como podemos observar no relatório o produto no qual adicionamos 5 como quantidade com defeito está correto 

sem alterações no estoque real. 

Vamos voltar para a Manipulação e vamos retirar esta quantidade do estoque com defeito. 

Dentro da tela de Manipulação vamos até Saída. Nela existem dois campos para serem marcados, porém vamos 

trabalhar agora apenas com o Estoque Defeito. Vamos marcar a opção Estoque Defeito e colocar a mesma 

quantidade de 5 itens para dar uma saída do estoque com defeito. 

 



 
 

 

Feito isso vamos gerar novamente o relatório e ver como ficou nosso estoque com defeito. Não será possível gerar o 

relatório porque não existe nenhum produto dentro do estoque com defeito. 

Agora vamos retirar do estoque real do produto e jogar para o estoque com defeito. Ainda dentro da tela de 

Manipulação/ Saída, vamos marcar a Opção de Transferência estoque para defeito. Feito isso vamos colocar uma 

quantidade de apenas 1 para dar uma saída do estoque real e entrar no estoque com defeito. 

 

 



 
 
Feito isso vamos verificar na lista de produtos a quantidade do produto que foi alterado para zero. 

 

E novamente vamos gerar o relatório para ver que estamos com quantidade 1 deste produto com defeito. 

 

Com isso finalizamos a Manipulação de Estoque com Defeito. 

 

 

 


