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1. Contexto 

Este manual considera que o usuário já tenha tido contato com o sistema através de treinamento ou da utilização dos manuais 
que estão no diretório “\GoldenService\Manuais”.   
Para este treinamento vamos utilizar como exemplo uma indústria de alimentos com as características abaixo, lembrando que 
todas as informações deste manual são fictícias, não aconselhamos a tentativa de fabricação porque o resultado é imprevisível. 
 

2. Acesso ao sistema 

 Para acessar o sistema utilize o ícone que foi criado na tela durante a instalação. O atalho está vinculado ao 
arquivo c:\GoldenService\Control.exe. 
 Na tela de login informe o login = LOGIN e a senha = SENHA. 
Para incluir um novo usuário basta seguir os passos abaixo: 
  

 

Acesse pelo menu “Sistema – Cadastros - Usuários” e clique 
em novo registro. Crie seu Login marcando as opções 
conforme a figura ao lado. 

  

 

Acesse pelo menu “Sistema – Cadastros – Grupos de 
Usuários” posicione sobre o registro “COORDENADOR” e 

clique no ícone de membros do grupo . Localize o seu 

Login e pressione no botão da seta para a esquerda . 

  

 

Retorne na tela de cadastro de usuários (“Sistema – 
Cadastros - Usuários”) e pressione no botão de configuração 

do menu . Selecione o usuário LOGIN e pressione no 

botão que copia os direitos de acesso . 

 



Treinamento GoldenControl 
 

 
 

4 

3. Cadastros Básicos 

Antes de cadastrar os produtos, vamos cadastrar os funcionários e as tabelas básicas que serão vinculadas aos produtos. A 
maioria dessas tabelas que serão criadas podem ser acessadas e criadas durante o cadastramento dos produtos, pressionando o 

botão  ao lado do campo que precisa ser preenchido. Mas, para facilitar o trabalho vamos cadastrar previamente. 
 

3.1. Funcionários 

 É importante que os usuários do sistema estejam cadastrados como funcionários. Para isso, temos que incluir a Pessoa, 
ou seja, os dados cadastrais do funcionário. 
  

 

Acesse pelo menu “CRM – Cadastros - Pessoa”, clique no 
grupo “Funcionários” e em novo registro. Preencha o 
cadastro com suas informações. 

  

 

Depois acesse pelo menu “Geral – Cadastros - 
Funcionários”, inclua um novo registro e vincule o funcionário 
(Pessoa) ao Login. 

  
 

 

Na pasta Complemento, marque as opções conforme a tela 
ao lado. 
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Na pasta Internet preencha com as informações de sua 
conexão com a internet. 

    
 Depois destes procedimentos, feche o sistema e entre com o seu usuário. 

3.2. Locais de Armazenagem (estoques) 

Serão utilizados para que possamos ter controle efetivo dos processos. Sugerimos que seja criado um local de armazenagem para 
a Produção, de forma que sempre que seja feita a movimentação dos materiais seja dado baixa do estoque do almoxarifado e 
entrada na produção, de maneira que se for feita uma contagem do almoxarifado, os produtos que estão em processo não 
interferirão na contagem. Para inserir os locais de armazenagem, acesse pelo menu “Estoque – Cadastros – Locais de 
Armazenagem”.  Cadastre os locais conforme a imagem abaixo (altere o local “Geral” para “Almoxarifado”):  
 

 

Vamos considerar 4 locais de armazenagem: 

 Almoxarifado – matéria-prima de produtos secos para 
produção. 

 Geladeira -  matéria-prima de produtos refrigerados para 
produção. 

 Câmara Fria – armazenagem dos produtos acabados. 

 Produção – produtos em processo. 
 

 

3.3. Unidades de Medida 

Serão utilizadas para identificação e conversão de quantidades nas movimentações de estoque. O acesso pelo menu é “Estoque 
– Cadastros – Unidades de Medida”. Cadastre as seguintes unidades de medidas: 
 

 

Unidade Descrição Casas decimais 

UN Unidade 0 

KG Quilograma 3 

L Litro 3 

PCT Pacote 0 

CX Caixa 0 

LOT Lote de produção  0 

SC Saco 0 
 

 

 

3.4. Processos 

Acesse pelo menu ”Produção – Cadastros - Processos”. Nesta etapa não vamos nos preocupar com tempos e operações, apenas 

cadastre os processos conforme figura abaixo (altere o “Processo 1” para “Misturar”):  
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3.5. Classificações 

Acesse pelo menu “Financeiro – Cadastros – Classificações” e inclua a classificação “Compra de Matéria-Prima” no grupo 
“Estoque”. 

 

Imagem inserida:  
 

 

4. Cadastro de Produtos 

A primeira coisa que temos que fazer para utilizar o sistema é alimentá-lo com as informações que serão utilizadas nas 
movimentações. 
Um dos cadastros mais importantes é o de produtos, base para todo o controle de estoque e produção. 
Para acessar este cadastro, utilize o menu “Estoque – Cadastros - Produtos e Serviços”. Surgirá a tela a princípio vazia conforme 
figura abaixo: 
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Nessa tela de produtos e serviços vamos criar uma estrutura para organizarmos nosso estoque. Para isto, clique com o botão 
direito na área de grupos. Surgirá um menu suspenso: 

 
 
Crie um grupo “Produtos Acabados”. Depois, sempre posicionando sobre “<Todos>”, crie os grupos “Produtos em Processo” e 
“Matéria-Prima”. Clique sobre Matéria-Prima pressione o botão direito e insira os Subgrupos “Alimentos Secos”, “Refrigerados” e 
“Embalagens”. A Tela deverá ficar assim: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de grupos 

Área de pesquisa 

Acessos rápidos 
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4.1. Matéria-Prima 

Agora vamos cadastrar os produtos conforme a tabela abaixo: 
 

MATÉRIA - PRIMA 
UN. 

Estoque 
Peso 
liq. 

Estoque 
Mínimo 

Estoque 
Máximo 

Custo 
Reposição 

Local 
Armazenagem 

Padrão Produção 

Produtos Secos    

Farinha de trigo Kg 1 Kg 30 300 2,00 Almoxarifado Gera req. E baixa OP 

Água Potável L 1 L 0 0 0,00 Almoxarifado Não baixa estoque 

Fermento Químico Kg 1 Kg 2 10 8,00 Almoxarifado Gera req. E baixa OP 

Sal Refinado Kg 1 Kg 10 50 2,00 Almoxarifado Gera req. E baixa OP 

Açúcar Refinado Kg 1 Kg 10 50 3,00 Almoxarifado Gera req. E baixa OP 

Óleo de Soja L 1 L 10 50 3,00 Almoxarifado Gera req. E baixa OP 

Molho de Tomate Kg 1 Kg 5 30 7,00 Almoxarifado Gera req. E baixa OP 

Pimenta em Pó Kg 1 Kg 1 5 15,00 Almoxarifado Gera req. E baixa OP 

Cebola in Natura Kg 1 Kg 5 20 2,50 Almoxarifado Gera req. E baixa OP 

Amido de Milho Kg 1 Kg 10 30 3,00 Almoxarifado Gera req. E baixa OP 

Palmito Picado Kg 1 Kg 20 100 8,00 Almoxarifado Gera req. E baixa OP 

Ovo de Galinha Un 0,02 100 500 0,50 Almoxarifado Gera req. E baixa OP 

Produtos Refrigerados    

Frango Desfiado Kg 1 Kg 50 200 14,00 Câmara Fria Gera req. E baixa OP 

Leite Tipo “C” L 1 L 30 90 1,50 Câmara Fria Gera req. E baixa OP 

Manteiga Kg 1 Kg 5 30 8,00 Câmara Fria Gera req. E baixa OP 

Embalagens    

Embalagem para Pastel Un 0,20 Kg 100 500 0,10 Almoxarifado Baixa Estoque p/ OP 

Tabela de Matéria-Prima 
 

O cadastro de produto é o mesmo para qualquer tipo de produto, quer seja Matéria-Prima, Produto Acabado, Insumos, etc. 
Primeiramente vamos cadastrar os produtos secos. Na área de Grupos, selecione “Alimentos Secos”. 
Para as matérias-primas, é importante preencher os seguintes campos: 
 
 

 Na aba Cadastro: 
 

 
 

No campo Código dos clientes ou 
fornecedores, podem ser informados 
códigos para facilitar a busca dos produtos 
nas movimentações do estoque. O Código 
Alternativo é o código interno da empresa. 
Geralmente não é utilizado nas matérias-
primas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na aba Faturamento: 
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Ao tentar salvar o produto, ou alterar a aba, 
o sistema direcionará para a aba 
faturamento, para preencher a Situação do 
Produto. Esta situação deve ser informada 
para todas as empresas, caso utilize o 
controle de filiais. Um produto pode ser 
“Próprio” para uma empresa que produz e 
seja um produto de “Terceiro” para a outra 
empresa que apenas comercializa. 
No caso de uma matéria-prima, geralmente 
será produto de terceiros. 

 
 

 Na aba Estoque: 
 

 

Estas informações serão utilizadas para 
cálculo de necessidades de compra. O 
custo de reposição é o valor atualizado de 
compra da mercadoria. Este valor pode ser 
atualizado automaticamente quando são 
feitas as ordens de compra.  
 

 

 Na aba Produção: 
 

 

Nesta tela, as informações serão utilizadas 
na explosão da previsão, gerando as 
requisições ao almoxarifado. Na opção 
Baixa Estoque na Produção se marcar a 
útlima opção (“Gera Requisição ao 
almoxarifado e Baixa estoque pela OP”) 
quando for atendida a requisição, o sistema 
fará uma transferência do estoque, 
baixando os produtos do Local de 
Armazenagem “Padrão” e dando entrada 
no local de armazenagem “Produção”. 
Quando for finalizada a O.P, será dado 
baixa do local da produção, pelas 
quantidades informadas na Ordem de 
Produção. 
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Para nosso exercício, preste atenção na aba Estoque, campos Local de Armazenagem Padrão e Classificação Padrão para 
Compra, e na aba Produção, inserindo as informações de acordo com cada produto. A tela de consulta de produtos deverá ficar 
assim (a coluna Código pode variar, pois, se trata de um campo interno do sistema): 
 

 

4.2. Produtos Intermediários 

Considerar a seguinte tabela para os produtos em processo: 
 

PRODUTOS 
INTERMEDIÁRIOS 

UN. 
Estoque Peso liq. 

Lote 
Produção 

Lote 
Máximo 

Local 
Armazenagem 

Padrão Produção 

Massa para Pastel KG 1 KG  50 Câmara Fria Baixa Estoque p/ OP 

Recheio de Frango KG 1 KG 10  Câmara Fria Baixa Estoque p/ OP 

Recheio de Palmito KG 1 KG 10  Câmara Fria Baixa Estoque p/ OP 

Cebola Processada KG 1 KG   Câmara Fria Baixa Estoque p/ OP 

Ovo Processado L 1 KG   Câmara Fria Baixa Estoque p/ OP 

Tabela de Produtos Intermediários 
 

 Na aba Cadastro: 
 

 

 

 

Para os produtos em processo, alterar o 
tipo de cadastro para “Em Processo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Na aba Estoque: 
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No nosso exercício vamos considerar que 
os produtos em processo ficarão na câmara 
fria. 

 
 

 Na aba Produção: 
 

 

 

 

Nos produtos intermediários vamos 
começar a trabalhar com lotes de 
produção. No sistema temos 2 maneiras de 
informar os lotes:  

 Lote de Produção, aceita valores 

iguais e múltiplos, ou seja, se o lote de 
produção informado for 50 e se for 
requisitado produzir 80, serão gerados 2 
lotes de 50. Utilizado nas situações em 
que não vale a pena produzir uma 
quantidade menor que uma receita. 

 Lote Máximo, no exemplo acima, na 

requisição para a produção de 80, o 
sistema geraria um lote de 50 e outro de 
30. Utilizado quando deve ser produzido 
apenas o necessário sem deixar sobra 
para o estoque. 

 
 

A tela final deve ficar assim: 
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4.3. Produtos Acabados 

Para dar continuidade ao nosso exemplo, vamos considerar que a empresa fictícia produz e comercializa os seguintes 
produtos: 

 

PRODUTOS ACABADOS 
UN. 

Estoque 
Peso 
liq. 

Estoque 
Mínimo 

Estoque 
Máximo 

Lote 
Produção Preço 

Pastel Assado de Frango PCT 1200 gr. 30 300 30 15,00 

Pastel Assado de Palmito PCT 1200 gr. 30 300 30 18,00 

Tabela de Produtos Acabados 
 

 Na aba Cadastro: 
 

 

 

 

Os nossos produtos serão controlados por 
“PCT” (pacote) e vendidos em “PCT” e 
“Caixas”. 

 
 

 Na aba Faturamento: 
 

 

 

 

Por enquanto não vamos nos preocupar 
com o faturamento. Preencha o campo 
Classificação Padrão para Venda, com 
“Receita com Produtos” e o campo 
Situação Produto com “Próprio” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na aba Estoque: 
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Depois de produzidos serão armazenados 
na “Câmara Fria”. Preencha os campos 
Estoque Mínimo, Estoque Máximo e o Peso 
Líquido do Pacote. 

 

 Na aba Produção: 
 

 

 

 

Vamos considerar um lote de produção de 
30 pacotes para cada produto. Nesse caso 
o preenchimento do campo informa ao 
sistema que não é viável produzir um lote 
diferente de 30 pacotes. 

 
 

Ao tentar gravar o produto, como é um produto acabado, o sistema perguntará qual o preço final de venda do produto para a 
tabela padrão. Veja figura abaixo: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tela final dos produtos acabados fica assim: 
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4.4. Cadastro de Fichas Técnicas 

Para cadastrar as fichas técnicas, posicione sobre o produto e pressione o botão da Ficha Técnica : 
 

 

 
 

FICHA-TÉCNICA – Ovo Processado – (1 L) Qtde % Aprov. 

Processo: Misturar 

Água Potável 0,150 L 100% 

Ovo de Galinha 50 Un 100% 

Tabela de Ficha-Técnica Ovo Processado 

 
Na tela da ficha técnica, na parte branca (Produtos e Processos) pressione com o botão direito para incluir um processo. Somente 

poderão ser incluídos produtos abaixo de um processo. 
 

 

 
 

 
 
Informe o processo “Misturar" e pressione no botão 
verde para gravar. 

 
 

 Agora vamos incluir os produtos. Na parte de Produtos 
e Processos, com o botão direito selecione inserir um 
Produto. Informe conforme abaixo: 
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Clique no botão verde para gravar. Faça o mesmo 
para o “Ovo de Galinha”. 

 
 
A ficha técnica ficará assim: 
 

 

 
 
Repita o processo para a cebola Processada. Observe que aqui vamos utilizar uma perda de 25% no processo, ou seja, o 
aproveitamento será de 75%. 

 

FICHA-TÉCNICA – Cebola Processada – (1 Kg) Qtde % Aprov. 

Processo: Misturar 

Água Potável 0,300 L 100% 

Cebola In Natura 1 Kg 75% 
Tabela de Ficha-Técnica Cebola Processada 

 

 

Neste exemplo, precisaremos comprar 1,333 Kg de 
“Cebola in Natura” para podermos produzir 1 Kg de 
“Cebola Processada”. Além do campo 
aproveitamento, existe o Campo % Aproveitamento 
para Custo. Este campo geralmente será igual. 
Somente será diferente caso a perda do produto 
neste processo possa ser reaproveitada em outro 
processo. Por exemplo: Para fazer salada de frutas 
o aproveitamento do Abacaxi é de 80%. As cascas 
do abacaxi serão utilizadas para fazer Geléia. Neste 
caso existe um reaproveitamento e a % para custo 
poderia ser de 90%, por exemplo. 

 

FICHA-TÉCNICA – Massa para Pastel – (50 Kg) Qtde % Aprov. 
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Processo: Misturar 

Manteiga 4,500 Kg 100% 

Água Potável 5 L 100% 

Fermento Químico 0,300 Kg 100% 

Sal Refinado 0,300 Kg 100% 

Açúcar Refinado 0,300 Kg 100% 

Farinha de Trigo 30 Kg 100% 
Tabela de Ficha-Técnica Massa para Pastel 

 

 

Agora vamos utilizar o lote de produção para nos 
auxiliar no cadastro da ficha técnica. É comum as 
empresas terem as receitas de acordo com uma 
quantidade diferente da unidade padrão do sistema. 
Neste exemplo, a ficha técnica deveria ser informada 
para 1 Kg de “Massa para Pastel”. Quando vai incluir 
um produto, o sistema possibilita marcar a quantidade 
de lote, no exemplo 50 Kg, que foi informada durante o 
cadastro do produto – aba Produção, campo Lote 
Máximo - e informar a quantidade de matéria-prima 
para produzir este lote. Desta forma não há 
necessidade de fazer cálculos para lançar no sistema. 
Entretanto, o sistema sempre gravará as quantidades 
de matéria-prima por unidade a ser produzida. Neste 
exemplo, o sistema vai gravar que precisa de 0,090 Kg 
de “Manteiga” para 1 Kg de “Massa para Pastel”. 
Inclua todos os produtos com as quantidades 
informadas na tabela anterior. 

 

 

Esta é a ficha técnica com todos os produtos 
cadastrados. 

 
 
 

FICHA-TÉCNICA – Recheio de Frango – (10 Kg) Qtde % Aprov. 

Processo: Misturar 

Óleo de Soja 0,100 L 100% 

Molho de Tomate 2 Kg 100% 

Frango Desfiado 3 Kg 100% 

Pimenta em Pó 0,005 Kg 100% 

Água Potável 2 L 100% 

Açúcar Refinado 0,020 Kg 100% 

Sal Refinado 0,060 Kg 100% 

Cebola Processada 0,200 Kg 100% 

Processo: Engrossar 

Água Potável 1,5 L 100% 

Farinha de Trigo 0,500 Kg 100% 

Amido de Milho 0,200 Kg 100% 
Tabela de Ficha-Técnica Recheio de Frango 

 
 
 



Treinamento GoldenControl 
 

 
 

17 

 

Neste caso teremos 2 processos: “Misturar” e 
“Engrossar”. Cada produto deve ser incluído dentro 
do seu processo. 
Lembre-se de selecionar o lote de 10Kg para 
informar os produtos na ficha técnica. 

 
 
 
 

FICHA-TÉCNICA – Recheio de Palmito – (10 Kg) Qtde % Aprov. 

Processo: Misturar 

Óleo de Soja 0,100 L 100% 

Molho de Tomate 1 Kg 100% 

Pimenta em Pó 0,002 Kg 100% 

Sal Refinado 0,080 Kg 100% 

Cebola Processada 0,200 Kg 100% 

Leite Tipo C 2,5 L 100% 

Palmito Picado 4 Kg 100% 

Processo: Engrossar 

Farinha de Trigo 0,450 Kg 100% 

Amido de Milho 0,050 Kg 100% 

Leite Tipo C 2 L 100% 

Ovo de Galinha 3 Un 100% 
Tabela de Ficha-Técnica Recheio de Palmito 

 

 

Vamos fazer o mesmo para o “Recheio de 
Palmito”. Ao lado a ficha completa. 

 
 
 

FICHA-TÉCNICA – Pastel Assado de Frango – (30 PCT) Qtde % Aprov. 

Processo: Misturar 

Massa para Pastel 24 Kg 100% 

Recheio de Frango 15 Kg 100% 

Ovo Processado 0,150 L 100% 

Processo: Embalar 

Embalagem para Pastel 30 Un 100% 
Tabela de Ficha-Técnica Pastel Assado de Frango 
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Ao lado a ficha técnica completa do “Pastel Assado 
de Frango”. 
Repare que quando incluímos um produto que já 
possui uma ficha técnica, esta ficha técnica faz 
parte do novo produto. 
Não se esqueça de selecionar a quantidade de 
produção para 30 PCT antes de incluir os 
ingredientes. 

 
 
 

FICHA-TÉCNICA – Pastel Assado de Palmito – (30 PCT) Qtde % Aprov. 

Processo: Misturar 

Massa para Pastel 24 Kg 100% 

Recheio de Palmito 15 Kg 100% 

Ovo Processado  0,150 L 100% 

Processo: Embalar 

Embalagem para Pastel 30 Un 100% 
Tabela de Ficha-Técnica Pastel Assado de Palmito 

 

 

Ao lado a ficha técnica completa do “Pastel 
Assado de Palmito”. 
Finalizamos assim o cadastro das fichas 
técnicas. 
Não se esqueça de selecionar a quantidade 30 
PCT antes de incluir os ingredientes. 

 

Uma boa maneira de entender como o sistema fez os cálculos, pode ser emitindo o relatório de ficha técnica que pode ser tirado 
pelo botão imprimir da ficha técnica ou pelo menu “Estoque – Relatórios – Ficha Técnica”. Selecione o produto acabado Pastel 
Assado de Frango e informe a quantidade 30 KG.  Abaixo parte do relatório gerado: 
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4.5. Cadastro de Apresentações 

 As apresentações são as formas como um produto é movimentado no estoques. Seu principal objetivo é permitir uma 
movimentação de produtos utilizando diversas unidades de medida com conversão automática das quantidades para a unidade de 
medida padrão do produto. Vamos analisar a tabela abaixo: 
 

PRODUTO 
UN. 

PADRÃO 
UN. 

ALTERNATIVA CONVERSOR TIPO 

Pastel Assado de Palmito PCT 
CX 10 Fator 

LOT 30 Fator 

Pastel Assado de Frango PCT 
CX 10 Fator 

LOT 30 Fator 

 
 Neste exemplo, os nossos produtos acabados serão movimentados em três unidades de medidas: PCT (pacote) e CX 
(caixa)  e LOT (lote). Para Venda vamos utilizar PCT e CX. Para as outras movimentações vamos utilizar todas as unidades de 
medida. Vamos aos cadastros: 
 
 
 
Na tela de consulta de produtos, posicione sobre o produto “Pastel Assado de Frango” e pressione no botão de apresentação. 
Quando aparecer a tela de apresentação inclua a Unidade de Medida “CX” com o Conversor = 10 e Tipo de Conversor como 
“Fator”. Isto significa que cada vez que for feito alguma movimentação do produto em CX, o sistema vai multiplicar por 10 PCT. 
Faça o mesmo com a unidade de medida “LOT”, com o conversor = 30. 
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Faça o mesmo com o produto “Pastel Assado de Palmito”. Os cadastros devem ficar conforme figuras a baixo: 
 

 
 

 
 
Também vamos utilizar alguns conversores para a matéria-prima. Cadastre nos produtos “Farinha de Trigo” e “Açúcar Refinado”, 
conforme abaixo: 
 

  
 

4.6. Cadastro de Informações Nutricionais 

 
 

 

O sistema também conta com o cálculo das informações nutricionais. O cálculo é feito utilizando as informações nutricionais das 
matérias-primas com a composição da ficha-técnica. Isso significa que uma vez parametrizado as matérias-primas, para qualquer 
produto que for montado, o sistema fará o cálculo nutricional, podendo posteriormente ser emitidas as etiquetas para os produtos 
acabados. Para implantarmos este processo, temos 4 etapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Habilitar o controle pelo cadastro de parâmetros:  
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Acesse pelo menu Sistema – Cadastros - 
Parâmetros. Na aba Produção, marque a 
opção “Mostra Informações Nutricionais – 
Indústria de Alimentos”. 
 

 

 Incluir as informações nutricionais que serão informadas: 
 

 

Acesse pelo menu “Produção – Cadastros – 
Informação Nutricional”. Inclua as informações 
conforme a tabela ao lado. Não esqueça de 
marcar a opção “Informação Obrigatória”.  

 

 Alimentar o cadastro das matérias primas: 
 

 

Na tela de consulta de produtos, selecione 
o grupo matéria-prima. Para cada produto 
pressione no botão Nutricional e preencha 
as informações conforme as telas 
seguintes. 

 



Treinamento GoldenControl 
 

 
 

22 
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 Alimentar as informações dos produtos acabados: 
 

 

No cadastro dos produtos acabados adicione as informações 
ao lado nos produtos “Pastel Assado de Frango” e “Pastel 
Assado de Palmito”. 
 
Está pronto o cálculo nutricional! 
 
 

 

 

Para ver como ficou, na tela de consulta de produtos, sobre o 

produto acabado, pressione no botão  . 

Quando aparecer a tela ao lado, selecione tabela e pressione 
Imprimir. 
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Tabela nutricional do Pastel Assado de Frango. 

 

 
Tabela nutricional do Pastel Assado de Palmito. 

 

5. Planejamento da Produção. 

 Agora vamos começar a movimentação das informações. Antes de vender alguma coisa temos que comprar, ou no nosso 
caso, produzir. 
 

 

Existem diversas maneiras de gerar ordens de 
produção pelo sistema. O mais comum é através da 
tela de Projetos. Acesse pelo menu “Produção – 
Processos - Projetos”. Inclua um novo projeto utilizando 

o botão . 
Preencha o campo Descrição e deixe as outras opções 
da maneira que estiverem quando abrir a tela. Depois 
exploraremos os outros recursos. 

 

 

Clique na pasta Itens e insira o produto “Pastel assado 
de Frango”. Selecione a apresentação “Padrão - LOT”. 
Informe quantidade = 1. 
Inclua também 1 lote do produto “Pastel Assado de 
Palmito”. 
Pressione o botão Explodir. Isto fará o cálculo e a 
geração das Ordens de Produção. 
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Como a apresentação LOT foi parametrizada para 30 
PCT, o sistema converteu e ordenou a produção da 
quantidade especificada. A partir das fichas técnicas 
dos produtos acabados e produtos em processo, fez o 
cálculo das necessidades. Como a “Massa para Pastel” 
tem um Lote Máximo de Produção de 50 Kg, e a 
necessidade era de 48 Kg (24Kg para o Pastel de 
Frango e 24Kg para o Pastel de Palmito) ficou a 
produção de 48 Kg. O “Recheio de Frango” teve o Lote 
de Produção cadastrado de 10 Kg, por isso foi gerado 2 
lotes totalizando 20Kg. Como a necessidade de 
produção de recheio para 1 lote de “Pastel Assado de 
Frango” era de 15Kg, o sistema gerou uma sobra de 
5Kg que será armazenada no estoque, no Local de 
Armazenagem definido durante o cadastramento do 
produto “Recheio de Frango”. O mesmo aconteceu para 
o “Recheio de Palmito”. Os produtos “Cebola 
Processada” e “Ovo Processado” não tinham lote de 
produção, por isto as ordens de produção não foram 
segmentadas. 

 
Existem alguns relatórios que podem ser impressos a partir do projeto de produção. Para isso, pressione no ícone de impressão 

na parte superior da tela. Surgirá um menu com diversas opções de relatório. Os mais utilizados são: 
 

 
 

 Ordem de produção – Utilizado para acompanhar a produção. Informa o que precisa ser produzido e as quantidades 
necessárias. Também tem espaço para serem anotadas informações de tempos e quantidades produzidas. O exemplo 
abaixo mostra uma das Ordens geradas no projeto. 
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 Resumo das Ordens de Produção. Contém as mesmas informações do relatório de Ordem de Produção, mas agrupado 
por centro de controles. É um relatório mais sucinto e não possui espaços para anotações. No nosso exercício não 
criamos Centros de Controle, por isto os produtos estão no centro de controle “Geral”. 
 

 
 

 Lista de Materiais a Serem Utilizados – Mostra o resumo das matérias-primas necessárias para a produção dos itens 
relacionados no projeto. Esta lista é valorizada pelo preço da última compra. No nosso exemplo, como não temos 
nenhuma entrada de mercadoria, a lista está sem os valores. 
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6. Compras. 

 Antes de iniciar o processo de produção, precisamos adquirir as matérias-primas. O processo completo de compras 
passa pelas seguintes etapas: Solicitação de Compras, Cotação, Ordem de Compra e Entrada de Estoque. Na prática, pode ser 
iniciada em qualquer etapa. As mercadorias que tem fornecedores já selecionados podem começar pela Ordem de Compra, 

quando precisa fazer cotação começa pelo processo de Cotação. O que deve ser evitado é a entrada direta pelo movimento de 
estoque, porque da compra até a entrada do estoque muitas vezes há alteração das condições negociadas com o fornecedor e 
quando chega a mercadoria a pessoa que recebe não percebe estas alterações. 

6.1. Parametrizações.  

 Antes de incluir os fornecedores, vamos alterar um parâmetro do sistema para podermos organizar as informações das 
pessoas. Acesse pelo menu “Sistema – Cadastro - Parâmetros”. Na pasta geral onde existe o campo “Diretório padrão onde serão 
guardadas as informações das pessoas”, preencha com “c:\GoldenService\”. 
 Também vamos alterar o parâmetro para utilizarmos o custo médio real. No cadastro de parâmetros, na aba Produção, 
desmarque a opção “Calcula custo produto acabado pela Ficha Técnica”. 
 Na pasta Estoque, no campo “Tipo de Movimento de Estoque de MP na Produção”, selecione “Entrada na Produção”. 
 Na tela de tipo de movimento de estoque, acessado pelo menu “Estoque – Cadastros – Tipo de Movimento”, localize o 
tipo de movimento “Entrada da Produção” e edite. Marque a opção “Atualiza Custo Médio”. LOCAL DE ARMAZENAGEM?? 

6.2. Cadastro de fornecedores. 

 Agora, vamos cadastrar alguns fornecedores para podermos fazer os próximos exercícios. Acesse pelo menu “CRM – 
Cadastros - Pessoas”. 
 A primeira coisa que deve ser feita nesse cadastro é a alteração do registro da pessoa “Sua Empresa (Modifique com 
seus Dados)”, localizado no grupo “Clientes”. Modifique as informações desse cadastro, colocando as informações da sua 
empresa. Isso é necessário, porque existem diversos lugares em que o sistema trata este registro como padrão para informações. 
 Posicione no grupo “Fornecedores”, clique no botão de novo registro e cadastre os fornecedores abaixo. Procure manter 
os nomes e os e-mails iguais ao exemplo, as demais informações não são necessárias. Porém, antes de fechar o cadastro, vá 
para a aba Complementar e grave o cadastro. Quando aparecer a pergunta “Deseja criar o diretório de documentos desta 
pessoa”, escolha “Sim”. 
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6.3. Análise do estoque 

  
 Para fazer a análise do estoque existem 2 maneiras: 

1) Pelo relatório de ponto de pedido. Acesse pelo menu “Compras – Relatórios – Ponto de Pedido”. Abaixo o resultado do 

relatório: 

 
 

2) Pela tela de análise de estoque. Acesse pelo menu “Estoque – Processos – Análise de Estoque”, abrirá a janela de 

análise de estoque, marque na área de filtro “Abaixo do mínimo” e clique em Aplicar. O resultado aparecerá conforme 
abaixo: 
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 A vantagem de utilizar esta tela é que podem ser geradas as Ordens de Compra através dela. Vamos explicar as 
informações da tela através das colunas: 
Saldo: Saldo físico atual do sistema. 
Disp.Venda: Saldo disponível ou saldo para venda. Este saldo leva em consideração as pendências de estoque. No nosso 

exemplo, existem as pendências das matérias-primas que serão utilizadas na produção. Também não são considerados os saldos 
dos locais de armazenagem marcados para “Desconsiderar estoque para venda”. 
Entradas Pend.: São as pendências de entrada, que podem ser ordens de compras que ainda não chegaram (com status de 

Aprovado ou Pedido) ou produtos que serão produzidos através de ordens de produção abertas. 
Saída Pend.: São as pendências de saída de estoque, como material para ordem de produção e saídas por pedido de venda. 
Disponível: É o saldo disponível. A diferença dessa coluna com a coluna disp.venda é que nessa coluna consta o estoque de 

todos os locais de armazenagem. 
Indisponível: São as matérias-primas dos locais de armazenagem marcados para “Desconsiderar estoque para venda”. 
Est.Máximo: É o valor indicado no cadastro do produto. Indica o saldo máximo no momento da compra. 
Est.Mínimo: É o valor indicado no cadastro do produto. Indica o saldo a partir do qual o sistema passa a advertir a necessidade de 

compra. 
Diferença: É a diferença entre o estoque máximo e a coluna Disponível. 

 
 Selecione o grupo “0301 - Alimentos Secos” e marque “Abaixo do mínimo”. Na aba Posição Estoque indique a quantidade 
a ser comprada de cada item. 
 Existe um recurso interessante que é o preenchimento automático da quantidade a comprar. Para utilizar este recurso, 
pressione o botão direito e click em “Preenche a quantidade a comprar automaticamente”. O valor na coluna Diferença será 
gravado na coluna Comprar. As quantidades podem ser ajustadas, digitando o valor diretamente na coluna comprar. 

 Clique na Aba “Comprar”, depois clique no botão , informe o fornecedor “Comercial Trevo” e a previsão 

de entrega para 2 dias. Marque a opção “Aplicar a todos na grade”. Pressione no botão de aplicar . 
 Posicione sobre a “Farinha de Trigo”, pressione novamente no botão “Alterar dados”, desmarque a opção “Aplicar a todos 
na grade” e altere o fornecedor para “Moinho Itaguaçu”. A tela deve ficar conforme abaixo, com exceção da previsão de entrega: 
 

 

 
 
 Agora, clique no botão “Marcar todos” e depois no botão “Gerar O.C.”. 
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6.4. Ordem de Compra. 

 Se você segui o passo anterior, o sistema gerou 2 ordens de compras, uma para cada fornecedor. Para visualizar, acesse 
pelo menu “Compras – Processos – Ordem de Compra”. 
 

 
 

 
 

Clique no botão “Alterar Registro” e edite a primeira ordem 
de compra. 
Note que o sistema preencheu o valor unitário com o custo 
de reposição que estava informado no produto. Estes 
valores podem ser alterados. 
No campo Situação, o valor Aberto significa que a Ordem 
está sendo criada. Para passar para o status o sistema 
verifica se o usuário tem alçada para aprovar a ordem. O 
valor limite para a aprovação da ordem de compra pode ser 
informado no cadastro do funcionário. Quando altera o 
status para Pedido significa que o fornecedor já recebeu a 

ordem. Neste caso o sistema já faz a integração com o 
contas a pagar. O status Entregue deve ser evitado, porque 

ele bloqueia a ordem de compra. Esta opção serve apenas 
para os casos de limpeza em empresas que não fizeram o 
processo correto em algumas ordens de compra.  

  

 

Após a correção, vá para a aba Financeiro. A primeira vez 
que o usuário entra nessa tela o sistema busca a condição 
de pagamento do cadastro do fornecedor e calcula as 
parcelas e o rateio financeiro, de acordo com as 
classificações informadas nos produtos. Se for alterado os 
valores unitários dos produtos é necessário ajustar os 
valores, caso contrário o sistema acusará diferença. Para 

facilitar, podem ser utilizados os botões de excluir  e 

depois o de incluir , localizados ao lado da condição de 
pagamento.  
 

  

 

A ordem de compra pode ser encaminhada por e-mail para 

o fornecedor. Para isto, pressione o botão . 
Selecione o modelo desejado e a opção “gravar e enviar por 
e-mail”. Grave a ordem de compra no diretório do fornecedor 
que foi criado no momento do seu cadastro ex: 
“C:\GoldenService\Fornecedores \Comercial 
Trevo\OC16julho2013.pdf”. Pressione “OK”. 
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Na tela de envio de e-mail as informações podem ser 
alteradas. 

 
 

 

 Edite as duas ordens de compra e altere o status para “Pedido”. 

6.5. Cotação. 

 Para algumas empresas o processo de compras obrigatoriamente começa pela cotação. No nosso exemplo, faremos o 
processo com os produtos refrigerados. 
 

 

Acesse pelo menu “Compras – Processos - Cotações”. Clique 
no botão de Novo Registro e preencha com as informações ao 
lado. 

  
 

 

Na aba itens, clique no botão de inserir itens , e selecione 
o grupo 0302. Marque a opção inserir apenas os produtos com 
estoque negativo. Com isto, será feita uma analise do estoque. 
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Foram analisados 3 itens e todos estão abaixo do estoque 
mínimo, por isto o sistema incluiu os itens para cotação. 

  
 

 

Na aba fornecedores selecione 2 fornecedores, a Distribuidora 
Serve Fácil e a Distribuidora Colossal. Responda sim a 
pergunta “Deseja incluir cotações de todos os produtos para 
este fornecedor”.  

Pressione o botão de envio de e-mail das cotações  
para os fornecedores. 
Será gerado um arquivo para cada fornecedor. Este arquivo 
pode ser pdf, xls, rtf ou html. 
 

  

 

Após o recebimento das informações dos fornecedores, os 
valores devem ser inseridos na pasta Cotação x Fornecedor. 
Edite cada item, informe o valor e marque a opção cotado.  
Vamos informar para a Distribuidora Colossal  os seguintes 
preços: 
 

Frango Desfiado R$ 15,00 

Leite tipo “C” R$ 1,65 

Manteiga R$ 7,50 

 
E para a Distribuidora Serve Fácil: 
 

Frango Desfiado R$ 14,30 

Leite tipo “C” R$ 1,55 

Manteiga R$ 8,00 
 

  

 
 

Para comparar os valores, pode ser utilizado a aba Cotação x 
Item. Selecionando o item no lado esquerdo, será mostrado os 
valores cotados no lado direito. 
Se posicionar sobre os produtos, nos grids inferiores serão 
apresentados os históricos de cotação e de compras 
realizadas. 
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Outra tela útil para comparar os preços é a planilha de comparação (botão  na barra superior). Ela destaca os itens com o 
menor valor. É possível comparar valor de até 4 fornecedores. 
 

 
 
  

 

Para a decisão da compra, os produtos selecionados devem 
ser marcados pressionando com o botão direito do mouse 
sobre o item e escolhendo a opção “Selecionado”. 
Vamos selecionar os produtos Frango Desfiado e Leite Tipo 
“C” da Distribuidora Serve Fácil e o produto Manteiga da 
Distribuidora Colossal. 

Após isto pressione o botão  e as ordens de compra 
serão geradas automaticamente. 
Entre nas 2 ordens de compra geradas e altere os status para 
Pedido. 
 

 
 Finalmente, para verificar a integração com o contas pagar, emita o relatório de contas a pagar pelo menu “Financeiro – 
Relatórios – Contas a Pagar”, alterando a data final para alguns dias para a frente. 

 

7. Estoque 

 Agora vamos verificar como ficou o nosso estoque. Apesar de não termos feito nenhuma movimentação o sistema já tem 
os empenhos das matérias-primas e as pendências de entrada. Acesse o cadastro de produtos pelo menu “Estoque – Cadastros – 

Produtos e Serviços” e utilize o filtro conforme abaixo. Depois clique no botão de informações de produto  do lado direito da 
tela. Vamos analisar o estoque da Farinha de Trigo. 
 



Treinamento GoldenControl 
 

 
 

34 

 
 

 

Clique no botão . 
Por esta tela, observamos que existe uma saída 
pendente de 30,70 Kg, que serão utilizados para 
atender a requisição de almoxarifado. Esta matéria 
será utilizada na ordem de produção. 
Também notamos a entrada pendente de 330,700 Kg 
pela Ordem de Compra que geramos. O estoque final 
após a efetivação da entrada e da saída será de 
300Kg, estabelecidos no Estoque Máximo do 
cadastro de produtos.  

 

7.1. Entrada da mercadoria no estoque. 

 Quando a mercadoria chegar na empresa, temos que dar entrada no estoque. Acesse pelo menu “Estoque – Processos – 
Lançamentos de Estoque” e clique no botão novo registro. 
 

 

Preencha o tipo de movimento com “Entrada por 
Pedido de Compra”. Quando sair do campo, será 

apresentada a tela com as ordens de compra 
pendentes. Posicione sobre a O.C. do “Moinho 
Itaguaçu” e pressione no botão Transferir. Informe o 
numero do documento = 123, modelo = 55. 
Altere a quantidade da Farinha de Trigo para 300 Kg. 
Desta forma ficará um saldo na OC. Vá para a aba 
Financeiro, exclua as informações pressionando no 

botão   e depois recalcule pelo botão .  
Crie mais 3 movimentos de estoque para dar entrada 
às outras ordens de compra deixando os valores da 
maneira que foram solicitadas. Os números dos 
documentos podem ser informados com qualquer 
numero. 

 



Treinamento GoldenControl 
 

 
 

35 

 Quanto ao saldo que ficou do Moinho Itaguaçu, pode ser dado entrada caso a mercadoria seja enviada, da mesma 
maneira como foi feito acima, ou a pendência pode ser cancelada. Para cancelar, acesse pelo menu “Compras – Processos – 

Ordem de Compra Pendente” e clique no botão . 
 

7.2. Atendimento das requisições. 

 
 A próxima etapa é atender as requisições que foram feitas ao almoxarifado, ou seja, a mercadoria será transferida para o 
estoque da produção. Quando foi feita a explosão da produção, o sistema gerou 2 requisições, uma para cada local de 
armazenagem.   
 

 

Para fazer a transferência acesse pelo menu “Estoque – 
Processos – Atendimento de Requisições”. Clique 2 vezes 
sobre a requisição do local de armazenagem 
“Almoxarifado”. Clique na aba “Atendimento”. Para fazer os 
atendimentos, pode dar duplo-clique em cada um dos 
produtos da grade inferior. Depois ajuste a quantidade que 
será transferida e pressione no botão “Gravar”. Para nosso 
exemplo, vamos entregar 40 Kg de Farinha de Trigo. Os 

demais produtos utilize as quantidades solicitadas. 

Pressione no botão . Depois, abra a requisição da 
“Câmara Fria” e entregue as quantidades pedidas. 

  

 

Vamos analisar o estoque da Farinha de Trigo. Na aba 
“Local de Armazenagem”, na grade inferior, vemos que dos 
300 KG existentes na empresa 260 kg estão no 
Almoxarifado enquanto 40 Kg estão na produção. 

 

7.3. Finalização das ordens de produção. 

 
 Agora vamos finalizar as ordens de produção. Isto pode ser feito diretamente pela tela de Ordem de Produção ou pelo 
projeto, que concentra todas as ordens geradas. Vamos finalizar pelo projeto.  
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Acesse novamente pelo menu “Produção – Processos - 
Projetos” e vá até a aba “Ordens de Serviço”. Clique 
sobre a linha da “Massa de Pastel”. Clique com o botão 
direito do mouse e escolha “Abrir O.S.”. Isto fará com que 
abra a ordem de serviço. Altere a data fim para a data 
atual. Isto é importante porque é a data em que será feita 
a movimentação do estoque. 
Selecione a aba “Material Utilizado”. Altere a quantidade 
do produto Farinha de trigo para 30 Kg. Clique no botão 

para atualizar o custo da produção. No rodapé da 
ordem, tem o custo previsto e o custo real. Os valores 
estão diferentes porque foi alterada a quantidade da 
farinha de trigo. 

  

 

Volte para a pasta “Cadastro”, pressione no último 

 botão de status das ordens de produção. 
Repare que o sistema gerou 2 movimentos de estoque, 
um que registrou as saídas de estoque das matérias-
primas e o outro da entrada da massa de pastel no 
estoque. 

  

 

Feche a ordem de produção e retorne para a tela de 
projetos. Abra cada uma das ordens de produção altere a 
data fim para a data atual e finalize-as, começando pelos 
produtos em processo e por último os produtos acabados. 
Existe outra maneira de fazer isso, conforme a tela ao 
lado escolhendo a opção “Finalizar Todas O.Ss.”. Neste 
exercício, não faremos isso por que a data de entrada das 
matérias-primas podem estar maiores que a data final das 
ordens de produção. 
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Ao lado temos a posição do estoque do produto Farinha 
de trigo. Foi transferido 40Kg para a Produção. Era 
previsto a utilização de 30,70Kg, mas, foi utilizado 
31,90Kg, restando 8,10Kg no estoque da produção.  
A vantagem de utilizar 2 locais de armazenagem é que 
fica mais fácil de controlar o estoque principal. Também 
fica possível identificar erros de ficha-técnica e a 
identificação de desperdícios. 

 
Para visualizarmos a movimentação do produto “Farinha de trigo”, vamos emitir um relatório de Ficha de Produtos clicando em 
“Estoque – Relatórios – Ficha de Produtos”. Selecione no campo Produto “Farinha de trigo” e no campo Local Armazen. 
“Produção”. Segue abaixo o relatório da movimentação do estoque da produção: 

 
 
 A movimentação dos produtos acabados também poderá ser visualizada através do relatório de Ficha de Produtos, 
acessando “Estoque – Relatórios – Ficha de Produtos”. Neste caso filtraremos o relatório por grupo, selecionando no campo 

Grupo os “Produtos Acabados” no botão .  
Abaixo a ficha dos produtos acabados, com o custo real na coluna Valor Un. Este custo foi calculado através do custo médio total 
das matérias-primas dividido pela quantidade produzida: 

 

 

7.4. Inventário 

 O processo de inventário pode ser utilizado para fazer ajustes no estoque. O ideal seria que não precisasse fazer 
inventário, pois toda a movimentação de estoque é gerada automaticamente pela utilização dos outros módulos. Mas, no dia a dia 
ocorrem situações, vamos chamar de não conformidades, que muitas vezes não conseguem ser identificadas quando o volume é 
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muito grande. Essas exceções podem ocorrer devido a uma troca de mercadorias que não foi registrada no sistema, uma 
mercadoria que foi enviada a mais para o cliente, diferenças na utilização de matérias-primas que não foram indicadas nas ordens 
de produção, etc. Neste caso pode ser utilizado o inventário para fazer as correções. Outras vezes, pode ser feito um inventário 
apenas para conferência do estoque, identificando os problemas, corrigindo com os lançamentos corretos e depois o inventário 
pode ser excluído, sem gerar movimentos de correção. 
 É importante que no momento do inventário não exista nenhuma pendência de registro no sistema, como ordens de 

produção que não foram finalizadas, mas já foram produzidas e os produtos inseridos no estoque, pedidos de venda entregues 
mas que não foram baixados no sistema, etc. Estas situações são as mais comuns entre os problemas de não confiabilidade do 
estoque, porque muitas vezes são feitos inventários para corrigir uma diferença de estoque que só existe porque o processo diário 
não está sendo feito corretamente. 
 

 

Acesse pelo menu “Estoque – Processos - 
Inventário” e clique no botão novo registro. Na tela 
principal, informe a data do inventário, uma 
descrição e o local de armazenagem. É importante 
que os valores informados sejam referentes ao 
saldo do final do dia. Se for feita uma contagem 
pela manhã, antes das movimentações do dia, a 
data informada deve ser do dia anterior. Evite 

fazer contagens no meio do dia, porque o inventário 
pode ser reprocessado em algum momento no 
futuro e as informações estarão distorcidas.  
A opção de valorizar o estoque pode ser utilizada 
para que um novo custo médio seja imposto ao 
sistema. Somente marque esta opção quando o 
novo custo for informado na contagem dos 
itens. 

  

 

Na aba Itens, devem ser informados os itens que 
serão contados. Podem ser inseridos grupos de 
produtos ou produtos individualmente. Também é 
possível importar de arquivos gerados através de 
coletores de dados. 
Após a inclusão dos itens, pode ser gerado um 
relatório de contagem para que seja levado até o 
local de contagem e as informações sejam 
registradas nele. Este processo torna mais rápido o 
lançamento das informações no sistema, porque os 
dados serão lançados na mesma sequencia da tela 
de entrada de dados. 

  

 

Para o lançamento da contagem, informe o saldo no 
campo Contado e pressione 3 vezes o <enter>, o 
cursor será posicionado no próximo item. É 
importante observar que se um produto não tiver 
saldo no estoque, deve ser informado 0 no campo 

contado. Se não for informado nada, o sistema não 
fará o ajuste. 
Após o lançamento dos saldos, pode ser impresso 

novamente o relatório clicando no botão  na área 
superior. 
Finalmente, para fazer a correção dos saldos 

pressione no botão . Para que o 
processo seja 100% confiável, faça um fechamento 
de estoque com a mesma data do inventário. 
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7.5. Fechamento do Estoque 

 

 Este processo é importante, principalmente após a 
execução de algum inventário de acerto de estoque, porque faz 
um bloqueio no sistema de maneira que ninguém consiga 
fazer alterações que impactem em alteração de saldo de 
estoque anterior a data do fechamento. 

 Neste processo, o sistema verifica o saldo do estoque 
da data do fechamento em cada um dos locais de 
armazenagem e grava os valores de quantidade, custo médio e 
preço de última compra. Este processo contribui para melhorar 
o desempenho das consultas de estoque. 
 O ideal é ter um fechamento para cada mês do ano, 
desta forma também deixa mais rápida a apuração do DRE. No 
decorrer de cada mês é interessante fazer fechamentos 
semanais que podem ser excluídos sempre que um novo 
fechamento é feito, deixando apenas os fechamentos mensais. 

  
 

8. Vendas 

O sistema conta com diversos recursos para facilitar e controlar o processo de vendas. Para utilizarmos os recursos, primeiro 
temos que parametrizar. 

8.1. Parametrizar a integração do pedido com Contas a Receber 

 O sistema vem parametrizado para fazer a integração da venda com o financeiro no momento da emissão da nota fiscal. 
Porém existe um parâmetro que faz com que assim que o pedido seja aprovado já seja criado um documento no contas a receber. 
Para ativar este parâmetro, acesse pelo menu “Sistema – Cadastros - Parâmetros”, na aba Faturamento+ e marque “Integra o 
pedido no financeiro na aprovação”. 

8.2. Formação de Preço de Venda 

 A formação de preço de venda é interessante de ser utilizada porque traz os seguintes benefícios: 

 Permite que os preços sejam calculados automaticamente a partir de um valor base. 

 Facilita o reajuste dos preços. Alterando a base o sistema poderá calcular o novo preço. 

 Permite uma análise da lucratividade dos pedidos de venda. 

 Permite ter uma formação de preço de venda diferente para o mesmo produto em diferentes tabelas de preços. 

 Permite ter formação de preço diferente para cada produto na mesma tabela de preços. 
 

 

Para criar uma nova formação acesse pelo menu “Vendas – 
Cadastros – Formação de Preço de Venda”. Preencha a 
descrição com algo que represente um resumo da formação de 
preço. A base pode ser: 

 Custo Médio: Média ponderada das entradas do estoque. 
Cada vez que é dado entrada em uma mercadoria, o 
sistema recalcula o saldo de estoque. 

 Última Compra: Preço da última compra. 

 Reposição: Preço de compra atual de mercado. Este 
preço é informado diretamente na tela de cadastro de 
produtos e pode ser atualizado sempre que se faz uma 
ordem de compra. 

 Preço Base: É um preço informado na tela de cadastro de 
produtos. Geralmente é utilizado para informar o preço de 
venda de mercado de alguns segmentos muito 
competitivos, que formam o seu preço a partir do preço do 
concorrente. 

O Tipo de Cálculo sobre o custo é o cálculo direto feito sobre um valor. Por exemplo: se uma mercadoria custo R$ 10,00 e é 
colocada uma margem de 50% o preço final é de 15,00. Quando o cálculo é feito sobre o preço, o preço final seria de R$ 20,00, 
porque se tirar 50% de R$ 20,00, sobra o preço base utilizado na formação.  
Na aba composição, inclua algumas formações conforme as imagens abaixo: 
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8.3. Tabelas de Preço 

 O sistema já possui uma tabela padrão previamente cadastrada. Sempre que é criado um produto acabado, o sistema já 
sugere um preço padrão, este preço é cadastrado automaticamente nesta tabela. Agora vamos aprender a utilizar a formação de 
preço para atualizarmos a tabela de preços. 
 Acesse pelo menu “Vendas – Cadastros – Tabela de Preços”. Edite a tabela padrão. Acesse a aba Itens. Vamos alterar a 
formação de preços dos 2 itens que já estão cadastrados: 
 

 

Na parte inferior da tela, selecione a formação de 
preço de venda que criamos no tópico anterior. 

Clique no botão  para entendermos como o 
cálculo é feito. O custo neste exemplo é de R$ 
4,32. O cálculo é o seguinte: (custo médio + frete 
de compra) / (1 - (Impostos/100), ou seja: 
(4,32 + 0,1296) / (1 – (53/100) ). 
A primeira coisa que o sistema faz é adicionar 3% 
referente ao frete de compra. Depois soma os 
percentuais a serem aplicados sobre o preço de 
venda e divide por 0,47 (100% - a soma dos 
impostos). 
Após o calculo de preço de venda ser executado, 
clique no botão Atualizar. 
Poderíamos fazer o mesmo com o outro item, mas, 
e se tivermos centenas de itens para atualizar? 
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Na próxima tela vamos ver como atualizar toda a 

tabela de preços. 

Pressione o ícone de reajuste de preços . 
Informe 0% de reajuste. Marque o arredondamento 
para 0,10 e selecione a formação que criamos. 
Resumindo, vamos forçar todos os itens a utilizar a 
mesma formação de preços. Após o reajuste 
queremos que o preço seja arredondado em R$ 

0,10. Pressione no botão de gravar . 

8.4. Condições de Pagamento 

 As condições de pagamento serão utilizadas tanto para os lançamentos de contas a receber como para os de contas a 
pagar. Elas podem ser com intervalos fixos ou variados, ou seja, vencimentos com os mesmo intervalos como por exemplo, de 30 
dias (30/60/90 dias) ou variados (7/21/30 dias), inclusive com percentuais diferentes. Vamos cadastrar 2 exemplos: 
 

 

Acesse o sistema pelo menu “Financeiro – Cadastros – 
Condição de Pagamento”. 
Neste exemplo, todos os vencimentos terão um intervalo de 30 
dias. Se for marcada a opção de Vencimento em Dia fixo com 
‘Sim’, o sistema calcula o primeiro vencimento e depois os 
próximos vencerão no mesmo dia do primeiro, 
independentemente do mês ter 28, 29, 30 ou 31 dias. Se o 
primeiro vencimento cair no dia 13, todos os demais cairão no 
dia 13. Este dia apenas não será igual se marcar a opção de 
alterar o vencimento caso ele caia em um feriado ou fim de 
semana. 
Outro recurso é o vencimento fora. Ele funciona para a 
primeira parcela. Se informar, por exemplo, 5 dias fora a 

quinzena, se a data base for do dia 1 ao dia 15 do mês o 
vencimento será dia 20, se a base for de 16 a 31 o vencimento 
será o dia 5 do mês seguinte. 
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Neste segundo exemplo, os vencimentos têm intervalos e 
percentuais variados, antes de selecionar o tipo de intervalo 
como variado, preencha os campo Nro. Dias do 1º vencimento. 
Desmarque o check “Parcelas Iguais” e informe os dias e os 
percentuais do valor total a ser pago em cada vencimento. 

 

8.5. Cadastro de Representantes 

 

Antes de cadastrar os representantes, eles devem ser 
cadastrados como pessoa. Inclua um representante no 
cadastro de pessoas, no grupo funcionários. 

  

 

Depois, acesse pelo menu “Vendas – Cadastros - 
Representante”, e inclua um novo registro. Selecione a pessoa 
cadastrada anteriormente. 
Na aba Clientes é possível selecionar quais clientes este 
vendedor vai atender. Outra maneira de fazer este vínculo é 
pelo cadastro dos clientes, na aba Complementar. É importante 
definir qual o percentual de comissão será feito pelo 
faturamento ou pelo recebimento. No nosso exemplo vamos 
fazer 100% pelo faturamento, ou seja, o pedido foi faturado já 
vai para apuração de comissão. Na base de comissão 
selecione “Valor do Ítem”. 
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Acesse o cadastro do representante padrão, no nosso 
exemplo, é a própria empresa, e preencha com o percentual de 
100% no faturamento. Na base de comissão selecione “Valor 
do Ítem”. 
 

  
  

8.6. Parâmetros de Comissão 

O parâmetro de comissão define as regras para a apuração da comissão. Estas regras são analisadas sempre que se estiver 
incluindo um item no pedido de venda. Isso significa que se as regras mudarem, os pedidos que já tiverem sido digitados não 
seguiram as alterações, permanecem para estes pedidos as regras do momento da incluso do item. 

 
 

 
 

Acesse pelo menu “Vendas – Cadastros – Parâmetros de Comissão”. Os critérios de comissão serão analisados seguindo a 
ordem do campo “Ordem”, do menor para o maior. Cada campo preenchido significa uma restrição que indica se o item utilizará 
aquele percentual de comissão. As regras devem ser primeiro as mais específicas e depois as mais genéricas. Por exemplo, se 
tiver um grupo de produtos onde tem um percentual diferente de comissão, este registro deve ter uma ordem menor que uma 
regra genérica que paga todas as demais comissões. Neste exemplo, será gerado um percentual de 3% para todos os pedidos. 
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8.7. Lançamento de Pedidos 

 

Para lançar pedidos de venda, acesse pelo menu  
“Vendas – Processos – Pedidos de Venda”. Clique no 
grupo “Abertos” e inclua um novo registro. Selecione o 
cliente. Pode ser pelo telefone, razão social, nome 
fantasia, cnpj ou cpf. Após a seleção, o sistema trará as 
informações padrões definidas no cadastro do cliente, 
como a tabela de preços, a condição de pagamento, o 
representante, etc.  
Altere o representante para “Pedro da Silva”. 
Após incluir o cabeçalho, insira os itens. No nosso 
exemplo vamos incluir 5 PCT de Pastel Assado de 
Frango e 10 PCT de Pastel Assado de Palmito. 
A Situação do pedido deve ser alterada após o 
preenchimento das informações de todas as abas. 
Após alterar a situação para “Aprovado”, o pedido está 
pronto para a emissão da nota fiscal. 

  

 

Na aba Complementar, podem ser informadas outras 
despesas além dos descontos. Os descontos podem 
ser:  

 Financeiro: Desconto apenas no boleto. 

 %Desc. Prod.: O percentual informado será 
rateado para todos os itens. 

 R$ Desc. Troca: O valor informado será rateado 
para todos os itens. 

 R$ Desc.Bonif: O valor informado será rateado 
para todos os itens. 

A pessoa de cobrança pode ser diferente do cliente. 
Neste caso o contas a receber será gerado para a 
pessoa informada. 

  

 

Na tela financeira, o sistema traz a condição de 
pagamento padrão do cliente. Esta pode ser alterada 
nesta tela. Para o exemplo, vamos selecionar a 
condição “7/21/30 dias”. A data base vem da previsão 
de entrega. 
A classificação na parte inferior é a parte gerencial 
calculada automaticamente de acordo com as 
classificações informadas no cadastro do produto. 

Se no cadastro de parâmetros estiver marcado para 
integrar o financeiro pelo pedido, quando aprovar o 
pedido será gerado um lançamento no contas a 
receber. 
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Na aba comissão, podemos ver os percentuais 
calculados nos parâmetros de comissões. 
Nesta tela, é possível recalcular a comissão do pedido 
de acordo com os parâmetros atuais. Para o recálculo 

pressione no botão . 
Também é possível impor um novo percentual para 
todos os itens preenchendo o campo e pressionando o 

botão .  
Caso algum item tenha um percentual diferente, este 
deve ser informado na tela do cadastro do item na aba 
“Cadastro”. 

  

 

Na aba “Entregas” pode ser dado baixa de um ou vários 
itens. Esta é uma das formas de dar baixa do estoque 
dos produtos. Outras formas podem ser pela emissão 
da nota fiscal, pelo romaneio de entregas ou pelo 
programa de expedição do programa “Golden Fábrica”. 

  

 

Na aba “Produção” podem ser geradas ordens para 
produção sob encomenda. 
Este processo pode ser feito a partir do pedido, 
gerando assim um projeto ou previsão de produção 
para cada pedido, ou pode ser feito pelo projeto, onde é 
possível filtrar diversos pedidos para a produção. 
 
Atenção: Antes de fechar a tela, altere a situação do 
pedido para “Aprovado”, na aba “Cadastros”. 
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O sistema possui 6 modelos preparados para impressão de pedido, o mais utilizado é este: 
 

 

8.8. Geração de Notas Fiscais 

 A geração de notas não será discutida neste momento, é um assunto que será abordado em outro manual. 

8.9. Cadastro de Rotas 

 As rotas podem ser criadas para auxiliar no processo de romaneio de entrega ou de ligação para clientes, com o objetivo 
de tirar pedidos de venda.  
 Um cliente pode fazer parte de mais de uma rota. A rota está amarrada ao endereço do cliente, desta forma um 
cliente pode ter vários endereços de entrega na mesma rota. Isto é útil nos casos dos clientes que possuem diversos pontos 

de venda por toda a cidade. Antes de incluir uma rota, vamos incluir 2 clientes conforme imagens abaixo: 
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Agora vamos incluir uma rota. Acesse pelo menu “Estoque – 
Cadastros - Rotas”. Inclua uma nova rota com as informações 
da tela ao lado. 

  

 

Na aba clientes, clique no botão de novo registro e informe o 

grupo 01. Pressione no botão .  

Clique no botão . 

  

 

Clicando no botão  aparecerá o mapa conforme figura ao 
lado. Este recurso tem um limite de quantidades de endereço. 
Se a rota for muito grande somente é possível ver o endereço 
individualmente. 

8.10. Romaneio de Entrega 

 

O romaneio de entrega é a execução de uma rota de 
entrega. 
Ele é útil para um controle de expedição e conferência 
com os entregadores após a entrega. 
Acesse pelo menu “Estoque – Processos - Romaneio”. 
Na aba Cadastro deve ser informada a rota principal e o 
entregador responsável. Podem ser adicionados 
pedidos e notas fiscais tanto da rota principal como 
também de outras rotas. Também é possível incluir 

cobranças dentro da rota. 

  



Treinamento GoldenControl 
 

 
 

48 

 

Na aba “Selecionar Pedidos” são definidos quais pedidos 
serão entregues na rota. Após selecionar, pressione no 

botão  para incluir os pedidos. 

  

 

Uma vez selecionado os pedidos, eles somem da aba 
“Selecionar Pedidos” e surgirão na tela de “Pedidos 
Selecionados”. Através desta tela pode ser dado baixa de 
estoque nos pedidos. Para isto, pressione o botão 

.  

8.11. Romaneio de Ligação 

Esta tela foi desenvolvida para as empresas que fazem vendas via telefone com o pedido sendo tirado antecipadamente à 

entrega em um processo de televendas ativo. Desta forma, a empresa liga para o cliente um dia antes da entrega, por exemplo, de 
acordo com a rota previamente estipulada. Na medida em que os pedidos são feitos o romaneio já está sendo preparado. O 
acesso é pela tela de romaneio. 
 

 

Quando a aba “Ligação” é selecionada, o sistema já 
traz os clientes da rota. Através dos ícones do lado 

direito, existem diversas ações que podem ser feitas 
como incluir clientes que não estão nesta rota, alterar o 
cadastro do cliente, registrar observações das ligações 
que foram feitas e não geraram pedidos, etc. 
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Através do ícone  são incluídos os pedidos de 
venda. 
Nesta tela estão concentradas todas as informações 
importantes para o processo de vendas. Existe o 
histórico de vendas, que permite repetir um item ou 
todos os itens de um pedido anterior. Tem também a 
tabela de preços com todos os produtos.  
Vamos incluir 2 itens neste pedido. Para isto, os itens 
podem ser informados no campo código, ou pode ser 
dado duplo clique no item da tabela de preços. Preencha 
com a quantidade 6 nos 2 itens. Depois clique no botão 

.  

8.12. Apuração de comissão 

A apuração da comissão é feita com a seleção dos itens dos pedidos que tem a data da fatura preenchida. Este processo 
acontece quando é emitida uma nota fiscal ou quando é preenchida a data de entrega dos pedidos aprovados, ou quando 
é integrado o estoque através do romaneio. Então, antes de apurarmos a comissão, acesse os pedidos incluídos 

anteriormente, altere a situação para “Aprovado” e preencha a data de entrega. 
 

 

Para fazer uma apuração, acesse pelo menu “Vendas 
– Processos - Comissões”. Inclua um novo registro. 
Selecione um período que compreenda as datas de 
entrega informadas nos pedidos. 

  

 

Na aba de pedidos, na parte superior, aparecerão 
todos os itens que ainda não foram apurados 
comissão. 

Pressione o botão .Os itens 
passarão para a grade de baixo. 
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Na aba “Representantes”, na grade superior, 
aparecerá um resumo de cada representante e na 
grade inferior os detalhes de venda do representante 
selecionado. 
Se der um duplo clique no campo “Doc.Fin.” o sistema 
gerará um documento no contas a pagar do 
representante selecionado. Se clicar no botão 

 será gerado contas a pagar para cada um 
dos representantes. Para estornar a integração, clique 

no botão . 

  

 
 

9. Financeiro e Gerencial 

9.9. Cadastro de Contas 

 Toda a movimentação financeira passa por uma conta bancária. O sistema não permite o lançamento de nenhum 
valor que não seja pelo contas a pagar ou pelo contas a receber, inclusive os saldos iniciais das contas.  

 

 

Acesse pelo menu “Financeiro – Cadastros - Contas” e inclua 
uma conta conforme informações ao lado. 
A informação “Conta Interna da Empresa” é muito importante. 
Ela é usa especialmente para que um cheque seja considerado 
como liquidado, ou seja, enquanto ele estiver em uma conta 
interna da empresa o cheque fica com status pendente. 
Somente quanto é feito um pagamento a um fornecedor ou 
uma transferência para uma conta que não seja interna, o 
cheque é baixado. 
 
CADASTRO DE BANCOS? 

 

9.10. Cadastro de Cheques 

 

 

Acesse pelo menu “Financeiro – Cadastros - Cheques”. Nessa 
tela poderão ser incluídos os cheques do talonário da empresa. 
Para isso, pressione o botão de novo registro e preencha com 
as informações ao lado. Depois clique em gravar. 
Quando é feito uma baixa de um lançamento de contas a 
receber o cheque aparecerá também nesta tela. 
Na tela de cadastro de cheques, tem ainda os recursos de 
imprimir cheques em formulários contínuos, cancelar ou 
registrar a devolução de cheques. 
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9.11. Cadastro de Classificações 

 

Acesse pelo menu “Financeiro – Cadastros - Classificações”. 
Nessa tela são cadastradas todas as contas de receitas e 
despesas. Alguns chamam de centro de custo. Nesse sistema, 
todos os lançamentos a receber ou pagar tem uma 
classificação (o que foi pago/recebido) e um centro de 

controle (qual setor). Desta forma, não precisa ter 2 contas, por 
exemplo, para alocar despesas de energia para produção e 
para o administrativo. Nesse exemplo, utiliza-se uma única 
conta, realizando o rateio para 2 centros de controle. 
Para ver todos os lançamentos de uma classificação, utilize o 

botão . 

  

 

Na classificação é definido o tratamento da conta no DRE. 

Também pode ser parametrizado um rateio para diversos 
centros de controles. 
Outro recurso é o lançamento de orçamento para cada tipo de 
classificação, que pode ser por Competência ou por regime de 
caixa.  
 
 

9.12. Cadastro de Centro de Controle 

 O centro de controle é o local onde as receitas e despesas acontecem. Pode ser um setor da empresa, uma obra, um 
veículo, uma máquina, etc. 
 

 

Acesse pelo menu “Gerencial – Cadastros – Centro de 
Controle”. Inclua 2 setores “Produção”  e “Administrativo”. 
Algumas empresas tem um conceito que chamam de enxoval. 
Neste modelo, cada setor tem um estoque inicial diário fixo de 
alguns produtos. Dentro do centro de controle é possível 
relacionar estes produtos e utilizar o processo de geração de 
necessidades diárias para fazer a transferência do 
almoxarifado para o setor. 
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9.13. Lançamentos de Contas a Pagar 

 Vimos anteriormente que quando é dado entrada de uma mercadoria, o sistema já faz a integração com o contas a pagar. 
Existem também outras despesas que são lançadas diretamente no contas a pagar. 
  

 

Acesse pelo menu “Financeiro – Processos – Lançamentos de 
Contas a Pagar”. Inclua um novo documento, pressionando 
novo registro. Inclua as informações ao lado. 
 

  

 

Na aba Parcelas, vamos escolher 3 parcelas. Altere a condição 

de pagamentos e pressione no botão  . 

  

 

Na aba Classificações, pressione no botão  e informe 
conforme a figura ao lado. Neste exemplo, faremos o rateio do 
seguro para os próximos 12 meses. Desta forma os custos são 
distribuídos de maneira diferente do documento e das 
parcelas. 
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9.14. Lançamentos de Projeções de Pagamentos 

  

 

Existe um recurso interessante para facilitar o lançamento de 
contas repetitivas, como por exemplo, energia, água, aluguel, 
telefone, etc. 
Dentro da tela de consulta Contas a Pagar pressione o botão 
direito escolha a opção “Incluir Projeções”. 

  

 

No exemplo ao lado, serão incluídos 5 documentos, um para 
cada mês, no valor de R$ 500,00 cada. 

 

9.15. Baixa com Filtro 

Acesse pelo menu Financeiro – Processos – Baixa com Filtro”. Esta é a principal tela para fazer as baixas de títulos e a 
conciliação bancária. 
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 Na área superior são feitos os filtros de seleção dos títulos para baixar. 
 Para selecionar os títulos, clique na coluna baixar. Os títulos sairão desta tela e irão para a aba “Baixar”. 
 Quanto está selecionado o tipo “Todos”, como no exemplo, somente é possível a baixar com a opção de 
movimentos “Várias Formas”. Neste tipo de baixa, é possível informar diversas origens de recursos, tanto de entrada como de 

saída. O sistema não relaciona um título com uma conta. É gerado um movimento bancário, relacionando todos os títulos que 
pode ser a pagar ou a receber e todos os lançamentos financeiros que podem ser tanto de entrada como de saída. A soma dos 
títulos tem que bater com a soma dos lançamentos. 

9.16. Exclusão de Baixas 

 

 Todos os movimentos de baixa 
estarão concentrados na tela de movimento 
bancário, com acesso pelo menu 
“Financeiro – Processos – Movimento 
Bancário”. Para excluir uma baixa indevida, 
acesse esta tela, localize o movimento e 

exclua através do botão  . Com isto os 
títulos voltam a ficar em aberto. 
 

 
 

 

9.17. Transferência entre Contas 

 

 Quando ocorre um depósito, ou um saque para 
suprimento de caixa, utilizamos a tela de transferência entre 
contas para fazer a transação no sistema. Acesse esta tela 
pelo menu “Financeiro – Processos – Transferência entre 
Contas”. 
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9.18. Fechamento Financeiro 

 

 O fechamento financeiro evita longas horas de 
trabalho procurando uma diferença de valores de caixa, por 
conta a um lançamento indevido ou com data errada. Ele trava 
os lançamentos que afetam o saldo anterior ao último 
fechamento. Se por exemplo um usuário tentar fazer uma 

baixa e informar um ano errado, anterior ao ano atual, se 
houver o fechamento o sistema fará o alerta e não 
possibilitará o lançamento. Se não houver o fechamento, 

todo o saldo ficará distorcido. Sugiro que haja um fechamento 
mensal e pelo menos um semanal, assim, se houver diferença, 
o período para o erro é muito pequeno e fácil de achar. Acesse 
a tela pelo menu “Financeiro – Processos – Fechamento 
Financeiro”. 
 

9.19. DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício) 

 Esta tela representa todo o resultado do lançamento das informações no sistema. Ela é um “termômetro” de divergências 
tanto de lançamentos quanto de operações que causam impacto no resultado (lucro ou prejuízo). Acesse pelo menu “Gerencial – 
Relatórios – Demonstrativo de Resultados”. No exemplo abaixo, está mostrando apenas alguns meses para ficar mais fácil de 
entender. 
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 As informações não são on-line, 
ou seja, para atualizar, tem que pressionar 

o botão de recálculo . Marque os meses 

e pressione . Podem ser 
informados valores de Lucro Desejado, % 
de Lucro ou ainda valores para serem 
amortizados. Estas informações serão 
utilizadas para calcular o ponto de 
equilíbrio. 
Se marcar a opção ”Usa custo médio do 
fechamento de estoque”, o sistema buscará 
o custo médio calculado quando foi feito 
último fechamento de estoque de cada 
mês. Para usar esta opção tenha certeza 
de que existe um fechamento de estoque 
em cada mês. O processo será mais 
rápido do que calcular o custo 
diariamente. 

 

  

 

Se der um duplo clique em um valor da 
grade, o sistema mostrará a origem do 
lançamento, podendo inclusive acessar a 
tela que gerou o lançamento e fazer os 
ajustes necessários. Isto facilita muito o 
controle e a localização de erros e 
anomalias. 

  

 

Uma das informações mais importantes do 
sistema é o custo médio de um produto. 
Sua variação pode determinar erros em 
compras ou em lançamentos indevidos, 
como por exemplo, lançamentos com 
unidade de medida erradas. Este indicador 
também determina quais mercadorias 
trazem maior lucratividade para a empresa. 

 
 Este manual demonstra os recursos básicos do sistema. Existem muitos recursos que não puderam ser mostrados, mas, 
que serão apresentados em outros manuais específicos para cada atividade. Além disto, existem alguns módulos adicionais que 
completam os recursos necessários para automatizar completamente uma empresa.  
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