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1. Propósito 

Neste documento queremos explicar como obter no PrefSuite dados de embalagens dos 
componentes, tanto em quantidades como em preços. É direcionado aos usuários que tenham 
conhecimento na área de documentos de venda do PrefSuite, isto é, os orçamentos, etapas de 
medição ou produção. 

2. Cadastros de embalagens 

A primeira coisa que temos que fazer é cadastrar os dados de embalagens nos componentes. Este 
cadastro pode ser feito diretamente no PrefGest ou através de uma planilha que logo 
explicaremos. 

2.1. PrefGest 

Para cadastrar dados de embalagens aos componentes via PrefGest, clique na barra de aplicações 
do PrefGest > Grupo Artigos > Materiais. 

 

Aparecerá um painel de todos os materiais cadastrados com suas respectivas cores. O cadastro da 
embalagem deve ser feito para cada Referência, ou seja, o material com a cor. Quando o material 
não está vinculado à uma cor, chamamos de Referência Base.  

 



Busque a Referência que deseja inserir os dados de embalagens através da lupa da barra de 
ferramentas, ou pelo atalho F3. 

 

Poderá digitar apenas o início do código da Referência e em seguida clicar na seta para escolher. 
Clique em OK. 

 

Aparecerá a tela de edição deste material. A aba que nos interessa no momento é a aba Dados 
de Compra. 

 

Vemos que esta tela está dividida em três partes. A duas primeiras são as que consideraremos. A 
primeira parte é para inserirmos um fornecedor ao qual corresponderá os dados de embalagens 
que serão inseridos na segunda parte. O Fornecedor deve ser o mesmo no cadastro do PrefWise 



 

Clicaremos em Gerar, selecionaremos um fornecedor e confirmaremos que queremos gerar dados 
deste fornecedor.  

 

Agora que temos um fornecedor selecionado, poderemos inserir com a seta para baixo do teclado, 
uma linha na segunda parte da tela e preencher os dados de compra do componente. 



 

Explicaremos apenas os campos que são relevantes para o funcionamento. Aqueles que não 
forem comentados, poderão ficar sem preencher. 

Padrão 

Sempre deixe esta opção marcada para que o sistema entenda que este é o dado de embalagem 
que deve ser considerado, mesmo que haja outros. 

Unidade Embalagem 

Para determinar a quantidade de embalagem de compra. Exemplo, suponhamos que a unidade é 
caixa, mas o fornecedor vende uma embalagem maior com 5 caixas. Neste caso, indicaria o 
número 5 para este campo. No entanto, no Brasil, será comum sempre indicar 1 neste campo, 
sendo apenas importante o número de unidades nas embalagens e não o número de embalagens. 

Descrição Unidade Embalagem 

Poderá inserir a descrição da embalagem. O usuário poderá determinar se quer abreviar ou 
escrever o nome completo, exemplo ROLO ao invés de RL.  

Nota: Esta informação por enquanto não estará disponível no relatório de componentes por 
embalagem, no entanto, é importante que já deixe preenchida para que quando esteja, não 
precise voltar a este cadastro para preencher. 

Unidade Item 

Para determinar a quantidade de itens por embalagem. 

Descrição Unidade Item 

Poderá inserir aqui a descrição do item. Como no caso da descrição da unidade de embalagem, 
fica a critério do usuário se quer abreviar ou não. 

Nota: Esta informação por enquanto não estará disponível no relatório de componentes por 
embalagem, no entanto, é importante que já deixe preenchida para que quando esteja, não 
precise voltar a este cadastro para preencher. 

Moeda 

O sistema precisa que esteja preenchido os dois campos de moeda com a moeda padrão do 
sistema, isto é, Reais. 



Uma vez definido todos os campos necessários mencionados, clique em aceitar.  

 

2.2. Planilha Excel 

Para evitar o trabalho manual de inserir os dados diretamente no sistema, há uma segunda opção 
utilizando uma planilha de Excel. 

Para preencher a planilha, primeiramente baixe-a aqui. 

Os campos necessários são os mesmos equivalentes aos do sistema que acabamos de explicar. 
Com o exemplo na imagem abaixo poderá saber como deve ser o preenchimento. Para saber o 
código do fornecedor, acesse o PrefWise, conforme 6ª imagem deste documento. 

 

No entanto, se os componentes que possui na base são oficiais, poderá obter esta planilha com 
estes dados preenchidos através do Suporte da EsquadGroup.  

Para importar a planilha dentro do sistema, utilize a ferramenta PrefDataImporter, a mesma 
utilizada para importação de preços nas tarifas. Caso ainda não tenha esta ferramenta, poderá 
baixa-la nos seguintes links: Se Office 32Bits ou Se Office 64Bits. 

A importação é simples, os passos são descriminados na imagem abaixo: 

 

 

preferencebrasil.com.br/prefsuite/Atualizacao/Modelo_Import_Embalagens.xlsx
http://www.prefsuite.com/download/prefdataimporter/PrefDataImporter2008_x86.zip
http://www.prefsuite.com/download/prefdataimporter/PrefDataImporter2008_x64.zip


3. Preços 

Independente dos dados de embalagens inseridos, os preços dos componentes, continuarão 
sendo alimentados via Tarifas, isto é, uma tabela onde são precificados os componentes por 
unidade e não por embalagem. 

4. Embalagens na Obra 

Uma vez que tenhamos os dados de embalagens associados aos componentes, poderemos obter 
estes mesmos nas obras. 

Nota: O cálculo dos preços e quantidades brutas dos componentes são apenas informativos, 
ou seja, o usuário obtém estes dados no relatório e pode utiliza-lo para fazer pedidos, separações 
ou até modificar os valores dos componentes em estudo e manipulação de preços manualmente. 

Dentro de uma obra, acesse o ícone de relatórios na barra de ferramentas. Nesta tela, acesse o 
caminho: Documentos de Produção > Relatório de Material. Selecione o relatório: 
Componentes - Líq. /Bruto [16.0225.2745].  

Logo abaixo, selecione a tarifa com a qual deseja que o relatório calcule os preços dos 
componentes. Esta opção permite emitir uma lista dos componentes e embalagens com valores de 
custo ou até mesmo de venda. 

Em seguida, clique em Visualizar Impressão.  

 

Em seguida, o relatório lhe perguntará se deseja visualizar preços. Escolha Com ou Sem preços e 
clique em OK. 



 

Verá o seguinte relatório: 

 

Como mencionado antes, este relatório servirá como informativo ao usuário o qual poderá fazer 
para alterar os preços de líquido para bruto em Estudo e Manipulação de Preços. 

Também, reforçamos que em próximas atualizações do PrefSuite deverá haver os campos que 
discrimina exatamente o nome da embalagem e item cadastrados. 


