
 
 
 
 

 
 

 
 

 O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Dar entrada de produtos no sistema por meio de arquivo *.XML da NF-e 
• Dar entrada de produtos pelo Código de Barras   
• Definir acréscimo de percentual dos produtos

 
 IMPORTANTE SABER! 
• Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem informações automáticas do sistema.  Só 
poderão ser alterados, quando existir opção de escolha. 

 
• Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar Manual Passo a Passo ou Guia de 
Referência, disponíveis para aquela janela. 

 Arquivo XML da NF-e: arquivo digital que contém todas as informações da NFe autorizada.
 

Janela: LEITURA DE ARQUIVO XML (NF-e) 
 
Campo: SELECIONE O ARQUIVO XML 

 
 
Botão: LUPA 
Seleciona o arquivo *.XML que será usado na importação. 
 
Botão: VIA CÓDIGO DE BARRAS 
Seleciona o arquivo *.XML  que será importado por meio da leitura do código de barras da 
DANFE. O código de barras pode ser digitado ou lido por meio do leitor. 

 Para utilizar essa função é preciso selecionar a pasta onde estão salvos os arquivos: *.XMLs 
que serão importados.  
 

 
Aba: CONFIGURAÇÕES 
 
Campo: DIRETÓRIO PARA 
SELEÇÃO VIA CÓDIGO 
DE BARRAS  
Mostra o diretório de onde 
foi selecionado o arquivo *.XML por código de barras. 

 

 



Botão:  TRÊS PONTOS 
Acessa a janela PROCURAR PASTA, para seleção da pasta na qual está salvo o arquivo *. XML.  

Opção: ATUALIZAR VALORES DE COMPRA 
Quando marcada, atualiza os valores de compra no cadastro dos produtos, de acordo com os 
valores do arquivo XML selecionado. 
 
Opção: MANTER VALORES DE VENDA 
Quando marcada, mantém os valores de venda do cadastro de produtos. 

 Ao marcar essa opção, independente de qual seja o valor do campo DE COMPRA, do 
CADASTRO DE PRODUTOS, o sistema manterá o VALOR DE VENDA DO CADASTRO do 
produto. O campo ACRÉSCIMO % (sobre o valor DE CUSTO) será recalculado e poderá ficar 
negativo ou com valores diferentes dos que já estavam cadastrados, podendo assim, dar a 
impressão de que o sistema alterou o acréscimo sozinho. 
CLIQUE AQUI para mais informações 
 
Quadro: IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO 
Mostra as entradas de produtos que não foram concluídas.  

 Dando DUPLO CLIQUE, poderá concluir a entrada selecionada. 

 
 

 
Aba: DADOS DA 
NF-e  
 
Campo: DATA DA 
ENTRADA 
Indica a data de 
entrada dos 
produtos. 
 
Botão: COPIAR 
TEXTO DA CHAVE  
Copia o texto do campo CHAVE DA NF-E. 
 

 
Aba: REMETENTE 
 
Opção: CADASTRAR COMO NOVO FORNECEDOR 
Quando marcada, cadastra como fornecedor, o remetente da 
NFe  que está sendo importada. 
 
Quadro: FORNECEDOR CORRESPONDENTE NO CADASTRO 
Mostra fornecedor já cadastrado no sistema, que possui o mesmo CNPJ/CPF do arquivo *.XML. 

 O sistema reconhece um fornecedor pelo CNPJ/CPF, dessa forma, se o fornecedor do XML foi 
cadastrado com CNPJ/CPF diferente, o sistema não carregará os dados correspondentes. Nesse 
caso, pode-se usar o botão SELECIONAR CORRESPONDENTE para selecionar o fornecedor 
desejado. 

 

http://cicom.com.br/video-aula/produtos/pdf/prod-cad_de_produtos.pdf


Botão: SELECIONAR CORRESPONDENTE 
Acessa a janela SELECIONAR FORNECEDOR, na qual é possível selecionar um fornecedor, caso 
o fornecedor selecionado no quadro FORNECEDOR CORRESPONDENTE NO CADASTRO, não 
esteja correto. 

 
 
 
 
 
 

Opção: ATUALIZAR DADOS NO CADASTRO 
Quando marcada, os dados do novo fornecedor selecionado, serão atualizados no cadastro do 
fornecedor, de acordo com os dados do arquivo *.XML. 
 

 
Aba: PRODUTOS DA NF-e  

GRADE  
 
Coluna: CADASTRAR COMO NOVO  
Quando marcada, significa que o sistema não encontrou esse produto no cadastro e fará o 
cadastro do mesmo, como um novo produto.  

 Se o produto já estiver cadastrado e, por algum motivo, o sistema não encontrar, clique no 
botão SELECIONAR CORRESPONDENTE, no quadro CADASTRO DE NOVO PRODUTO e 
selecione o produto correto. 
 
Coluna: XML  
Mostra a quantidade e unidade dos produtos constantes no XML (UNIDADE, CAIXA, ETC). 
 
Coluna X  
Faz a conversão das unidades, caso queira que o produto seja importado com outros dados de 
quantidade e unidade. 
 
Exemplo de conversão (x) com MULTIPLICAÇÃO: 
Serão importadas, 2 CX (CAIXA) de óleo, cada caixa contém 12 unidades. Para converter de CX 
(CAIXA) para UN (UNIDADE), clique no sinal +.  Aparecerá o quadro CONVERSÃO, na coluna 
FATOR, selecione MULTIPLICAR e na coluna POR, digite 12 e tecle ENTER. Ou seja, 2 caixas 
foram multiplicadas por 12 unidades, resultando na entrada de 24 óleos.  
 
Exemplo de conversão (x) com DIVISÃO: 
Serão importados, 80 UN (UNIDADES) de cabos de vela, mas esses cabos são usados, somente 
em pacotes com 4 unidades. Para converter de UN (UNIDADE) para PC (PACOTE), clique no 
sinal de +. Aparecerá o quadro CONVERSÃO, na coluna FATOR, selecione a opção, DIVIDIR, na 
coluna POR preencha com o número 4 e tecle ENTER. Ou seja, 80 unidades foram divididas em 4 
pacotes, resultando na entrada de 20 pacotes.  
 
 

 



Coluna: ESTOQUE (QUANTIDADE E UNIDADE) 
Mostra a quantidade e unidade que será utilizada para a importação do produto do XML, após 
indicar o fator de conversão na COLUNA X. 
 
Exemplo: Se o produto constava no XML como 02 CX, e na coluna X foi indicada a multiplicação 
por 12 unidades, na coluna ESTOQUE, constará o número 24, pois foram importadas duas 
caixas, que continham 12 unidades. 

 Se na Coluna UN não aparecer a unidade desejada, acesse o CADASTRO DE PRODUTO para 
efetuar a alteração. 
 

 
Quadro: CADASTRO DE NOVO PRODUTO  
Adiciona informações do produto selecionado na grade. 

Esse quadro aparecerá, somente se o produto não 
estiver cadastrado no sistema. 
 
Botão:  
Acessa janela para cadastro de novos itens dos campos 
correspondentes. 
 
Campo: CFOP DE ENTRADA SPED 
Cadastra o CFOP de entrada do produto, para o SPED. 
 
Campo: DESTINAÇÃO 
Define se o produto selecionado na grade será para venda ou para insumo. 
 
Campo: APLICAÇÃO 
Informa em quais veículos o produto selecionado poderá ser utilizado. 
 
Quadro: CÓDIGOS 
Cadastra códigos para o produto selecionado. 
 
Sinal:  Indica que já existem produtos 
cadastrados no sistema, com os códigos 
informados nos campos. 
 
Quadro: VALORES  
Cadastra percentuais de acréscimo ao valor do produto selecionado, para fins de cálculo de custo 
e valor de venda. 
 
Campo: LOCALIZAÇÃO  
Mostra a localização do produto no 
estoque.   
 
Botão:  
 
Opção: ALTERAR PARA LOCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA  
Quando selecionada, define que a localização será utilizada pelas informações cadastradas na 
janela CADASTRO DE LOCALIZAÇÕES- PRODUTOS, do botão LOCALIZAÇÃO, da aba 
PRODUTOS.  
 

 



Opção: ALTERAR PARA LOCALIZAÇÃO MANUAL 
Quando selecionada, permite que o campo LOCALIZAÇÃO, seja preenchido manualmente. 
 
Botão: SELECIONAR CORRESPONDENTE  
Acessa janela PESQUISA DE PRODUTOS, na qual é 
possível selecionar um produto correspondente ao 
produto do XML, para que as informações sejam 
atualizadas. 
 
Botão: CADASTRO DE PRODUTOS 
 
Opção: ABRIR CADASTRO  
Acessa o cadastro do produto selecionado. 
 
Opção: CADASTRAR NOVO PRODUTO COM BASE NO SELECIONADO  
Acessa a janela CADASTRO DE PRODUTOS, na qual é possível cadastrar como novo, o produto 
selecionado na grade.  

 O produto será cadastrado com algumas informações do XML.
 

 
Quadro: CORRESPONDENTE NO CADASTRO DE PRODUTOS 

 Esse quadro só aparecerá para produtos já cadastrados no Sistema CICOM. 
 Caso o NCM não esteja preenchido no cadastro do produto, será preenchido automaticamente 

com o que consta no XML. 
 

 
 
Opção: ATUALIZAR VALORES DE COMPRA  
Quando marcada, atualiza os valores de compra no cadastro do produto selecionado, de acordo 
com os valores do arquivo XML selecionado. 
 
Opção: MANTER VALORES DE VENDA 
Quando marcada, mantém o valor de venda do cadastro do produto selecionado. 
 
Botão: SELECIONAR OUTRO CORRESPONDENTE 
Atualiza os dados do produto cadastrado, de acordo com as informações cadastradas na 
importação do XML. 
 
Botão: DEFINIR MARGEM (%) DE TODOS OS NOVOS 
PRODUTOS  
Permite informar um novo percentual de acréscimo sobre os 
valores DE COMPRA e DE CUSTO, para os novos produtos.  
 

 



Botão: CONTINUAR DEPOIS 
Permite terminar a entrada de produtos depois. 
 
Botão: CONCLUIR 
Ao concluir a entrada, os produtos que ficaram marcados na 
coluna CADASTRAR COMO NOVO serão automaticamente cadastrados no sistema. 

 Acessará a janela EDITAR VALOR DE VENDA DOS PRODUTOS DO XML, na qual é possível 
alterar o valor da venda dos produtos. Dando duplo clique em algum produto, acessará a janela 
CADASTRO DE PRODUTOS, na qual é possível efetuar alterações no cadastro. 

 


