
  
 

 

 

 

INVENTÁRIO INDIVIDUAL 

 

Diferente do processo de Lançamento de Inventário, o Lançamento de Inventário 

Individual permite que você movimente o estoque APENAS DOS PRODUTOS QUE FORAM 

LANÇADOS NA LISTA DO INVENTÁRIO. Isso é bastante útil quando deseja realizar o inventário de 

apenas alguns produtos, sem correr o risco de “zerar” o estoque de produtos não movimentados. 

Também pode ser utilizado para realizar o primeiro lançamento de inventário do seu estoque. 

Para realizar um lançamento de inventário individual, acesse a tela Materiais → Estoque 

→ Lançamento de Inventário Individual. Será exibida uma tela semelhante à imagem a seguir: 

 

 

 Depósito: Selecione em qual depósito esse produto ficará armazenado. Geralmente 

existem duas opções de depósitos: “Padrão” e “Vencidos”. 

 Produto: Selecione o produto que você fez a contagem e deseja lançar o inventário. 

 Quantidade: Indique a quantidade total desse produto. Fique atento à apresentação do 

produto, que pode estar cadastrado como Comprimidos, Caixas, Pacotes, etc;  

 



 

 

 

 

 

 Lote e Data de Validade: Será exigido o preenchimento quando o produto faz controle de 

Lote. 

 Número do Documento: Preenchimento opcional. Pode ser preenchido com o número do 

documento onde foi registrada a contagem dos produtos, por exemplo. 

 Preço médio: Preenchimento opcional. Preencha apenas se você souber o preço médio do 

produto. 

 Observação: Preenchimento opcional. Pode ser preenchido com, por exemplo, o motivo da 

realização do inventário do produto. 

Para cada produto selecionado, preencha as informações necessárias e clique em 

ADICIONAR. Ao adicionar todos os produtos desejados, clique no botão SALVAR para finalizar o 

inventário. 

Ao clicar em SALVAR o sistema realizará as movimentações de estoque para definir o 

saldo de cada produto inventariado. Para conferir se o lançamento foi realizado corretamente, você 

pode gear um relatório de SALDO DE ESTOQUE e conferir se o saldo dos produtos corresponde à 

quantidade lançada no inventário. 


