TIPO DE PAGAMENTO COM FÓRMULA
Em UTILITÁRIOS, na pasta Comercial, selecione a opção Tipo Pagto. Na seção Desconto Financeiro, clique na seta do
campo Tipo de Desconto para visualizar as opções e selecione a opção Expressão. Digite no campo a fórmula do
cálculo a ser aplicado.

Na figura acima, observamos um exemplo de fórmula que pode ser usada no caso de pagamento com cheque
eletrônico.
No exemplo, é feita uma venda de R$ 100,00 que é paga com cheque eletrônico à vista. A administradora cobra uma
taxa de 1% + R$ 0,15. Para os pagamentos a prazo os valores mudam de acordo com a tabela:
À vista
30 d
60 d
90 d
120 d

- 1%
- 2,5%
- 4,3%
- 6,10%
- 7,9%

+ 0,15
+ 0,23
+ 0,23
+ 0,23
+ 0,23

Substituindo a fórmula por valores teremos:
IF(PRAZO=0,100*0.01+0.15,(0.0006*PRAZO+0.007)*100+0.23)
Traduzindo:
Se o prazo de pagamento for igual a zero (à vista), multiplique o valor da compra por 0,01 e some R$ 0,15. Se não for
igual a zero, multiplique 0,0006 pelo prazo de pagamento (30 dias), some o resultado com 0,007 e este segundo
resultado ( 2,5% ) multiplique pelo valor da compra e some R$ 0,23.
0.0006 X 30 = 0.018
0.018 + 0.007 = 0.025
0.025 = 2,5%
Se o prazo de pagamento for igual a zero (à vista), multiplique o valor da compra por 0,01 e some R$ 0,15. Se não for
igual a zero, multiplique 0,0006 pelo prazo de pagamento (60 dias), some o resultado com 0,007 e este segundo
resultado ( 4,3% ) multiplique pelo valor da compra e some R$ 0,23.
0.0006 X 60 = 0.036
0.036 + 0.007 = 0.043
0.043 = 4,3%
ATENÇÃO! Esta fórmula poderá ser substituída por outra para atender a necessidade da empresa, uma vez que a
administradora poderá negociar valores e percentuais diferenciados para cada tipo de usuário.

No exemplo acima, para uma venda realizada no valor de R$ 100,00, o sistema lançará no título a receber, na tabela
de desconto, o valor referente à taxa financeira contratada com a administradora.

ESTE RECURSO ESTÁ DISPONÍVEL SOMENTE PARA OS TÍTULOS A RECEBER GERADOS A PARTIR DOS EVENTOS DE
MOVIMENTAÇÃO.

