
 

 

 
BALANÇO DE ESTOQUE: 
 
  O processo de contagem de estoque é feito em várias etapas que podem compreender <n> 
contagens dos produtos até que se chegue à quantidade efetiva no estoque físico. O processo consiste em 
gerar a relação dos produtos para contagem, listar o relatório a ser utilizado para registro das contagens 
físicas, registrar a contagem feita e conferir com a contagem anterior. O procedimento entre listar o relatório, 
registrar a contagem e conferir com a contagem anterior, poderá ser efetuado <n> vezes até que se consiga 
fechar a contagem de todos os produtos. Ao final serão indicadas as diferenças encontradas entre o estoque 
no sistema e o físico, permitindo geração automática dos ajustes necessários. Considerando que as 
quantidades em estoque no SIARE estão em situações diferenciadas, no processo da contagem, é solicitado 
que seja informada qual a composição da quantidade a ser considerada como estoque. Ou seja, quais as 
quantidades a serem acrescidas à quantidade disponível para compor o estoque da contagem. 
 A contagem pode ser feita desconsiderando o estoque registrado no sistema, ou seja, serão conferidas 
as contagens entre si e somente na geração do ajuste, será considerado o estoque do sistema. Outra opção é 
considerar o estoque do sistema como primeira contagem. Com isso a primeira contagem registrada já será 
comparada a esta contagem automática registrada pelo estoque no sistema. Esta opção corresponde ao 
parâmetro na TESPAR - Parâmetros de Estoque, que indica “Estoque Primeira Contagem”. Este parâmetro 
deve estar atualizado antes do início da contagem. 
 Permite-se que sejam feitas contagens simultâneas para prateleiras diversas na mesma data. Cada 
contagem ocorrerá em separado, observando somente no final, quando são feitas as atualizações, onde será 
considerada a data de referência comum a todas. 
 
 
PASSOS PARA A CONTAGEM: 
 
 1) Para geração da relação dos produtos a inventariar deve ser executado o programa RESGECO - 
Geração da Estrutura de Contagem, que solicitará a data de referência  para a contagem, e permitirá seleção 
de uma ou mais locações(prateleiras) e seleção das quantidades para contagem. Na opção de considerar o 
estoque como primeira contagem, neste momento já será registrada a primeira contagem automática com o 
estoque do sistema. Pode ser também utilizado o processo citado anteriormente em Inventário Rotativo, onde 
através de seleção de produtos e opção para geração de arquivo, será gerada a mesma estrutura de 
contagem do relatório, só que com produtos selecionados e não, por locação.  
 

 

1.a)  executar a tela TESREL para acessar o menu de relatório de estoque; 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│SIARE                         ABERTURA DE SESSAO                FL001 28/12/11│ 

│ABERTURA                                                              08:25:08│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌─────── ACAO ────────┐ 

│       TESREL        │ 

└─────────────────────┘ 

 

 

 

 

              ┌─────────────────── HELP ACAO ────────────────────┐ 

              │<ENTER>    - para menu de modulos                 │ 

              │<XX>       - para menu de programas do modulo <XX>│ 

              │<XXXXXXXX> - para chamar o programa <XXXXXXXX>    │ 

              │<F4>       - retornar a abertura de sessao        │ 

              └──────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

Informe opcao 

 
  



 

 

 
1.b)  Localizar o programa RESGECO 
 

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│SIARE - TESREL            MENU RELATORIOS DO ESTOQUE            FL001 28/12/11│ 

│                                                                      08:27:20│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Relatorio Descricao                                                       │ 

│    ───────── ────────────────────────────────────────────────────────────    │ 

│    RESGECO   GERACAO DA ESTRUTURA P/CONTAGEM DE ESTOQUE                      │ 

│    resgehy   GERACAO DO ARQUIVO DE ESTOQUE - HYUNDAY                         │ 

│    resgems   GERACAO DO ARQUIVO DE ESTOQUE - MITSUBISH                       │ 

│    RESGIPO   GIRO DO ESTOQUE POR GRUPO DE POPULARIDADE                       │ 

│  ┌ LOCALIZA ┐RELATORIO DE GIRO DE ESTOQUE ANUAL                              │ 

│  │ resgeco  │RELATORIO DE GIRO DE ESTOQUE                                    │ 

│  └──────────┘INVENTARIO DE ESTOQUE POR MARGEM                                │ 

│    RESINVD   INVENTARIO DE ESTOQUE POR CLASSE E DATA                         │ 

│    RESINVE   INVENTARIO DE ESTOQUE POR CLASSE                                │ 

│    resivar   REL ITENS VENDIDOS PRECO ABAIXO REPOS OU GAR                    │ 

│    RESJARF   JUNCAO DOS ARQUIVOS DE RECOMPRA PARA FIAT                       │ 

│    RESLIOF   IMPRESSAO DA LISTA DE OFERTA                                    │ 

│    RESLOCA   RELACAO DE PRODUTOS POR LOCACAO E CLASSE                        │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 <Enter> Seleciona  <I>nicio  <F>inal  <L>ocaliza  <F4> Saida   Pg-up   Pg-dn  

 

 
1.c)  executar o programa RESGECO que irá gerar a estrutura para balanço  
 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│SIARE - TESREL            MENU RELATORIOS DO ESTOQUE            FL001 28/12/11│ 

│                                                                      08:27:20│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Relatorio Descricao                                                       │ 

│ ┌──────────── RESGECO - GERACAO DA ESTRUTURA P/CONTAGEM DE ESTOQ ────────────┐ 

│ │Codigo da Filial .................: 001                                     │ 

│ │Data de referencia................: 28/12/2011                              │ 

│ │Tipo de Produto...................: Estoque                                 │ 

│ │Opcao para Classes de Produtos ...: N - Nao utilizar                        │ 

│ │Classes dos Produtos .............:                                         │ 

│ │Considera quantidade bloqueada....: N                                       │ 

│ │Considera quantidade oficina......: N                                       │ 

│ │Considera quantidade balcao.......: N                                       │ 

│ │Considera quantidade consig/demon.: N                                       │ 

│ │Numero de Caracteres da prateleira:                                         │ 

│ │Codigo Prateleira Inicial p/Selec.:                                         │ 

│ │Codigo Prateleira Final   p/Selec.:                                         │ 

│ │Destinatario / Formulario ........:                 /                       │ 

└─└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  

 

 

Obs: A execução do programa acima deve ser feita somente uma vez durante a contagem do estoque. O 
RESGECO irá gerar as tabelas internas, que possibilitarão a contagem do estoque de peças. 

 
 
 
2) Em seguida pode ser listado o relatório RESPLCO - Planilha de Contagem de Estoque, que irá 

relacionar os produtos para contagem, informando a data de referência da contagem e permitindo selecionar 
locações (prateleiras). 

 
 



 

 

 
2.a)  Executar a tela TESREL para acessar o menu de relatório de estoque; 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│SIARE                         ABERTURA DE SESSAO                FL001 28/12/11│ 

│ABERTURA                                                              08:25:08│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌─────── ACAO ────────┐ 

│       TESREL        │ 

└─────────────────────┘ 

 

 

 

 

              ┌─────────────────── HELP ACAO ────────────────────┐ 

              │<ENTER>    - para menu de modulos                 │ 

              │<XX>       - para menu de programas do modulo <XX>│ 

              │<XXXXXXXX> - para chamar o programa <XXXXXXXX>    │ 

              │<F4>       - retornar a abertura de sessao        │ 

              └──────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

Informe opção  

 

 

2.b)  acessar a tela TESREL para acessar o menu de relatório de estoque; 
 

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│SIARE - TESREL            MENU RELATORIOS DO ESTOQUE            FL001 28/12/11│ 

│                                                                      08:27:20│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Relatorio Descricao                                                       │ 

│    ───────── ────────────────────────────────────────────────────────────    │ 

│    RESPLCO   PLANILHA PARA CONTAGEM DE ESTOQUE                               │ 

│    RESPLFL   PLANILHA DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS(FLORENCA)                   │ 

│    RESPLRP   PLANILHA DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS                             │ 

│    RESPNBM   PRODUTOS COM NBM PREVISTO NO PROTOCOLO 36/04                    │ 

│  ┌ LOCALIZA ┐PECAS NAO VENDIDAS ANTERIOR A UMA DATA                          │ 

│  │ RESPLCO  │PECAS NAO MOVIMENTADAS HA MAIS DE <XXX> DIAS                    │ 

│  └──────────┘PECAS NAO VENDIDAS HA' MAIS DE XXX/YYY DIAS                     │ 

│    RESPSEM   PRODUTOS SEM ESTOQUE COM MOVIMENTACAO PERIODO                   │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 <Enter> Seleciona  <I>nicio  <F>inal  <L>ocaliza  <F4> Saida   Pg-up   Pg-dn 

 
2.c) Este programa irá listar as peças na impressora para que possa fazer a contagem e anotação a caneta 

no mesmo, para depois registrar a(s) contagem(ns) no Siare. 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│SIARE - TESREL            MENU RELATORIOS DO ESTOQUE            FL001 28/12/11│ 

│                                                                      08:27:20│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Relatorio Descricao                                                       │ 

│┌─────────────── RESPLCO - PLANILHA PARA CONTAGEM DE ESTOQUE ────────────────┐│ 

││Codigo da Filial ...................: 001                                   ││ 

││Data de referencia..................: 28/12/2011                            ││ 

││Opcao Quebra por prateleiras........: Sim                                   ││ 

││Opcao para salto de linha ..........: SIMPLES                               ││ 

││Numero de Caracteres da prateleira..:                                       ││ 

││Cod Prateleira p/Selec.Inicial/Final:        /                              ││ 

││Opc Lista das Prateleiras/Lista Prod: A PARTIR DE / E - Estoque             ││ 

││Opcao de Listagem para o Relatorio..: 1 Itens com diferenca na contagem     ││ 

││Planilha para Verificacao Final.....: NAO                                   ││ 

││Tipo de Valor para Analise..........: C - Valor do Custo Medio              ││ 

││Utiliza Prc.Repos.p/Ct.Medio/Estq=0.: NAO                                   ││ 

││Vlr Inic p/Ajuste Positivo/Negativo.:              0,00 /              0,00 ││ 

└└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┘  

 

Este relatório deverá ser listado sempre que precisar fazer uma nova contagem das peças nas prateleiras. 
Para que possa ser listado, deverá ser feito o passo 1 antes, senão ele não executará. Sempre que listar e 



 

 

aparecer alguma peça nele, deverá contar na prateleira e seguir para o passo 3. Quando listar e não 
aparecer nenhuma peça, seguir para o passo 6. 

 
 3) Neste relatório será anotada a contagem feita no estoque físico e com base neste, será  feito o 
registro na tela TESBAL - Balanço de Estoque. Nesta tela, ao ser informado o produto, o sistema já 
indicará se confere com a(s) contagem(ns) anterior(es), através da sinalização “OK” ou “NOK”. Caso seja a 
primeira contagem registrada e não tenha sido optado por considerar o estoque como primeira contagem, não 
será feita esta comparação, somente a partir das próximas contagens registradas.   Nesta tela somente 
aparecerão para registro os produtos que ainda não estiverem com sua contagem fechada. Com isso, a cada 
contagem feita, para os produtos cujas quantidades já fecharam, não será necessário registrar novas 
contagens. 
 
3.a) Após fazer o passo 2, com o relatório RESPLCO em mãos já contado, acessar a TESBAL, e copiar as 

quantidades anotadas no relatório para esta tela. Essa tela mostrará as peças do relatório e abrirá um 
campo para informar a quantidade contada. 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│SIARE - TESBAL                BALANCO DE ESTOQUE                FL001 28/12/11│ 

│                                                                      09:02:00│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Filial.......: 001        Data Referencia: 28/12/11 Verificacao Final: NAO    │ 

│Local Inicial:            Produto Inicial:                                    │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Loc.Pri Loc.Sec Codigo Produto         Descricao            Qtde Ctda Sit Ct  │ 

│─────── ─────── ────────────────────── ──────────────────── ───────── ─── ──  │ 

│                                                                              │ 

│                                                                              │ 

│                                                                              │ 

│                                                                              │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  

 

Obs: enquanto executar o passo 2 e aparecer alguma peça no relatório, deverá acessar a tela acima 
TESBAL e registrar a contagem. Depois que executar o passo 2 e não aparecer mais nenhuma peças para 

contagem, não precisará mais registrar na TESBAL. 

 
 
 4) A cada contagem feita pode ser listado o relatório RESCTES - Acompanhamento da  contagem do 
estoque. Neste será informada a data de referência da contagem, permitindo seleção da locação (prateleira), 
com opção para listar os itens com quantidade contada “OK” e sem diferenças encontradas que necessitam de 
ajustes;  opção para listar os itens com quantidade contada “OK” e com diferenças encontradas que 
necessitam de ajustes e; opção para listar os itens com quantidades contada “NOK”. Com estas opções, pode-
se ter uma visão da contagem, tendo os itens cujas quantidades já fecharam e dos itens que ainda não foi 
possível concluir a contagem.  Fechar a quantidade parte do conceito de encontrar duas contagens com 
a mesma  quantidade. Quando isto ocorrer esta será considerada a quantidade correta para o estoque e 
com base nesta será feito ajuste, se necessário. 
 
4.a) Acessar a TESBAL: 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│SIARE                         ABERTURA DE SESSAO                FL001 28/12/11│ 

│ABERTURA                                                              09:06:46│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌─────── ACAO ────────┐ 

│       tesbal        │ 

└─────────────────────┘ 

 

 

 

 

              ┌─────────────────── HELP ACAO ────────────────────┐ 

              │<ENTER>    - para menu de modulos                 │ 

              │<XX>       - para menu de programas do modulo <XX>│ 

              │<XXXXXXXX> - para chamar o programa <XXXXXXXX>    │ 

              │<F4>       - retornar a abertura de sessao        │ 

              └──────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Informe opcao 



 

 

 
4.b) localizar o RESCTES 

 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│SIARE - TESREL            MENU RELATORIOS DO ESTOQUE            FL001 28/12/11│ 

│                                                                      09:07:57│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Relatorio Descricao                                                       │ 

│    ───────── ────────────────────────────────────────────────────────────    │ 

│    RESCTES   ACOMPANHAMENTO DA CONTAGEM DE ESTOQUE                           │ 

│    RESCXYZ   CLASSIFICACAO "XYZ" DOS PRODUTOS                                │ 

│    RESDBAL   DELECAO DA ESTRUTURA P/ CONTAGEM NA TESBAL                      │ 

│    resdema   RELATORIO DAS DEMANDAS DOS PRODUTOS                             │ 

│  ┌ LOCALIZA ┐DELECAO DE PRODUTOS COM ESTOQUE ZERADO SEM MOVIMENTACAO A MA    │ 

│  │ resctes  │DECLARACAO ESTOQUE MERCADORIAS REG.SUBS.TRIB.                   │ 

│  └──────────┘RELACAO DE DEMANDAS DE PRODUTOS SEM MOVIMENT.                   │ 

│    RESEISD   EXTRACAO DE DADOS PARA EIS - DIARIO                             │ 

│    reseism   EXTRACAO DE DADOS PARA EIS - MENSAL                             │ 

│    RESETIQ   EMISSAO DE ETIQUETAS PARA ESTOQUE                               │ 

│    RESEXHN   EXTRACAO DE DADOS DO ESTOQUE - HONDA                            │ 

│    RESEXTY   EXTRACAO DE DADOS DO ESTOQUE - TOYOTA                           │ 

│    RESFECH   RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DOS MOVTO.EST. (ACOMPANHAMENTO    │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 <Enter> Seleciona  <I>nicio  <F>inal  <L>ocaliza  <F4> Saida   Pg-up   Pg-dn  

 
 

4.c) listar o relatório do acompanhamento da contagem do estoque 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│SIARE - TESREL            MENU RELATORIOS DO ESTOQUE            FL001 28/12/11│ 

│                                                                      09:07:57│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ ┌───────────── RESCTES - ACOMPANHAMETNO DA CONTAGEM DE ESTOQUE ──────────────┐ 

│ │Codigo da Filial ......................: 001                                │ 

│ │Data de referencia.....................: 28/12/2011                         │ 

│ │Opcao Quebra por prateleiras...........: Sim                                │ 

│ │Opcao para salto de linha .............: SIMPLES                            │ 

│ │Numero de Caracteres da prateleira.....:                                    │ 

│ │Cod Prateleira p/Selec Inicial/Final...:        /                           │ 

│ │Lista contagem ok sem ajuste/com ajuste: SIM / SIM                          │ 

│ │Listar contagens nao ok................: SIM                                │ 

│ │Valor para calculo do ajuste...........: C - Valor do Custo Medio           │ 

│ │Utiliza Prc.Repos.p/Ct.Med/Estq=0......: NAO                                │ 

│ │Visualiza somente com Verif Final......: NAO                                │ 

│ │Opcao para Identificacao - Verif Final.:   -                                │ 

│ │Classificacao do Relatorio ............: 1 - LOCPRI/LOCSEC/PRODUTO          │ 

│ │Destinatario / Formulario .............:                 /                  │ 

└─└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Este é um relatório de acompanhamento, passo “não obrigatório” no processo do inventário. Ele listará as 

peças e as contagens para acompanhamento do balanço. Pode ser executado quantas vezes quiser durante 

a contagem. 

 
 
 5) Enquanto existirem produtos cuja contagem não tenha fechado, deverá ser retornado ao passo (2) 
e feito nova contagem, até que sejam eliminadas todas as inconsistências. Quando houver mais diferenças, no 
passo 2 o RESPLCO não listará mais peças. Quando isso ocorrer seguir para o passo 6. 
 
 
 6) Ao final do processo da contagem, poderá ser executado o programa RESAJES - Ajustes de Estoque 
na Contagem. Neste será informada a data de referência da contagem com opções para 
RELATÓRIO/ATUALIZAÇÃO. Com a opção Relatório, serão identificados os produtos para os quais serão 
gerados ajustes de acerto do estoque, totalizando os ajustes positivos e negativos da contagem. Desta forma, 
tem-se a visão do valor que será alterado no estoque, antes da atualização. Já com a opção Atualização, além 
de listar o relatório, serão gerados os ajustes no estoque para todos os produtos para os quais foi identificada 
diferença. Estes ajustes terão um motivo específico que o caracteriza - “B” - Balanço. 
 



 

 

   *** Observar que o programa de geração dos ajustes tem como referência a data da 
contagem. Com isso, mesmo que tenham sido geradas diversas contagens para locações diferenciadas com 
mesma data de referência, o processo de geração de ajustes é feito completo para todas as contagens da 
data. Portanto, este deve ser executado somente ao final de todas as contagens do dia, que ocorrerem 
simultaneamente.  
 
6.a) Acessar a TESREL e executar o RESAJES. 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│SIARE - TESREL            MENU RELATORIOS DO ESTOQUE            FL001 28/12/11│ 

│                                                                      09:23:46│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Relatorio Descricao                                                       │ 

│    ───────── ────────────────────────────────────────────────────────────    │ 

│    RESAJES   AJUSTE NO ESTOQUE APOS CONTAGEM                                 │ 

│    RESAJPF   AJUSTE DE PRECOS POR FAIXA DE VALORES                           │ 

│    RESALCM   ALINHAMENTO DE PRECOS POR CUSTO MEDIO                           │ 

│ ┌──────────────── RESAJES - AJUSTE NO ESTOQUE APOS CONTAGEM ─────────────────┐ 

│ │                                                                            │ 

│ │Codigo da Filial .................: 001                                     │ 

│ │Data de Referencia................: 28/12/2011                              │ 

│ │Relatorio/Atualizacao.............: Relatorio OU atualiza                   │ 

│ │Valor para ajuste.................: C - Valor do Custo Medio                │ 

│ │Utiliza Prc.Repos.p/Ct.Med/Estq=0 : NAO                                     │ 

│ │Destinatario / Formulario ........:                 /                       │ 

│ │                                                                            │ 

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  

 

 

IMPORTANTE: a opção RELATÓRIO irá somente listar o resultado do inventário, e poderá ser executada 
quantas vezes for necessário. Mas a opção ATUALIZA do parâmetro acima em amarelo, só deverá ser usada 

quando tiver certeza de que tudo está certo no inventário, pois essa função atualizará as informações da 
contagem no controle do estoque do Siare. A opção ATUALIZACAO do RESAJES irá efetivamente fazer os 

ajustes no estoque. A execução do RESAJES com opção ATUALIZA é feita somente uma vez, não podendo 

ser repetida no mesmo balanço. 
 

 
 7) Concluído o processo de contagem e geração de ajustes, pode ser excluída a estrutura gerada para 
esta, através da execução do programa RESDBAL - Deleção dos registros de Balanço do Estoque, informando 
a data de referência do balanço.  
 
   *** Observar que a deleção dos registros de balanço é feita com base na data de 
referência. Com isso, caso tenham sido feitas várias contagens para diversas locações simultaneamente, a 
deleção somente poderá ser feita ao final do processo de contagem de todas estas. 
 
 Este processo de contagem de estoque citado acima, faz controles e atualizações automáticas. Caso 
não se deseje utilizar este processo, é possível fazer o balanço de estoque, utilizando somente o relatório 
listado para registro da contagem - RESRPPL - Relação dos produtos por Locação. Neste é possível selecionar 
uma ou mais locações (prateleiras), com opção para não considerar os produtos com quantidade em estoque 
= 0 (zero), informando a composição das quantidades para estoque e ainda, com opção para seleção de uma 
ou mais classes de produtos para contagem. Este relatório tem também opção para listar ou não às 
quantidades em estoque. Com a opção de não listar quantidades, serão relacionados os produtos e ao lado, 
espaço para registrar a primeira e segunda contagem. Já a opção de listar quantidades será a utilizada para 
conferência da contagem feita e identificar as diferenças encontradas. Pode ser utilizado também o relatório 
RESRPPLA - Relação dos produtos por locação c/ informação de substituto. Neste relatório além dos dados 
listados no RESRPPL, são indicados os produtos substitutos e a locação dos mesmos, para os produtos nesta 
situação. Para as diferenças encontradas, deverão ser gerados ajustes diretamente na tela TESAJE - Ajustes 
de Estoque. Este processo, portanto, não faz nenhum controle da contagem pelo sistema, apenas fornece o 
relatório para contagem. 
 Caso seja solicitado pela Contabilidade que o ajuste no estoque gerado tenha uma N.F. 
correspondente, poderá ser gerada uma N.F. de Saída Diversos (TBANFD) pelo valor final do ajuste feito, 



 

 

indicando ser referente à contagem de estoque feita em determinada data. Deve ser anexada a esta nota a 
relação dos ajustes individuais por produto gerados (relatório RESAJES) para comprovação do valor da N.F. 
 Complementando os processos de inventário tem-se o relatório RESRPNI - Relação dos Produtos não 
Inventariados, que permite listar os produtos para contagem de estoque, podendo selecionar a locação 
(prateleira) e as classes de produtos. Para seleção dos produtos a inventariar, permite informar um número de 
peso das movimentações inicial e o número mínimo de dias que o produto está sem contagem. Tem opção 
ainda para listar ou não as quantidades em estoque do produto. O relatório listado tem as mesmas 
características do RESRPPL, inclusive pela opção de listar ou não as quantidades. Com  a opção de não listar, 
será o relatório utilizado para a contagem, já com a opção de listar, será o relatório utilizado para a 
conferência. 

 


