
 

Como Configurar Comissão 
 

O ICARUS possibilita trabalhar com duas formas de calcular comissão, uma 

para representantes (Comissão por produto e por Desconto) e outra para 

Atendente (Por Margem do Pedido). 

Para configurar a forma no qual a empresa irá calcular a comissão é 

preciso abrir Administração > Auxiliar > COMISSAO e no parâmetro 

CALCULA, escolher a opção que deseja na coluna Atributo, sendo que 

temos três opções: 

 N - Comissão pro Produto (para representante); 

 S - Comissão por Desconto (Para o representante);  

           M - Comissão por Margem (Para o atendente); 

 

 



COMISSÃO POR PRODUTO (Representante)  

Para se trabalhar com Comissão por Produto, é preciso cadastrar uma 

porcentagem de comissão para cada produto;  

   

Existe também a possibilidade de cadastrar uma porcentagem de 

comissão para a Família de Produtos, em: Tabelas > Família. 

 

OBS: Caso seja cadastrada uma comissão para o produto e ainda sim seja 

cadastrada uma comissão para a família desse produto, a prioridade é a 

comissão cadastrada para o produto. Como exemplo, se tiver um produto 

“001” da família “abraçadeira” e para este produto for cadastrada uma 

comissão de 2% e para a família “abraçadeira” for cadastrada uma 

comissão de 5%, nesta eventual venda a comissão que será levada em 

consideração será a do produto, no caso 2%.  



Caso nem o produto e nem a Família do mesmo tenha uma comissão 

cadastrada, a comissão do representante que efetuar a venda é que será 

utilizado no cálculo. 

Tabelas > Representante:  

 

A comissão do item é visualizada na aba “Itens” do Pedido:  

 

 

COMISSÃO POR DESCONTO (Representante)  

A Comissão por Desconto funciona da seguinte forma, quanto mais 

desconto o representante da ao cliente, menor será sua comissão, para 

que isso aconteça, existem faixas de desconto e suas respectivas 

comissões. Essas faixas estão em Administração > Auxiliar > COMISSAO.  

 



Código Atributo Valor Descrição 

AD1 4 -550 0% de desconto 

AD2 3 1,001 Até 1% desconto 
AD3 2 2,001 Até 2% desconto 

AD4 1 3,001 Até 3% desconto 
AD5 0 4,001 Até 4% desconto 

 

Tomando como exemplo a tabela acima, na coluna “Atributo” estão 

preenchidas as comissões, na coluna “Valor” estão os valores iniciais de 

cada faixa de desconto e na coluna “Descrição” estão as faixas de 

desconto correspondente.  

 

COMISSÃO POR MARGEM (Atendente)  

A Comissão por Margem respeita a margem de lucro do pedido de venda, 

essa Margem é obtida através de uma média ponderada das margens de 

lucro de cada item do pedido.  

 

Na aba de Itens:  

 

Assim como na Comissão por Desconto, o cálculo da Comissão por 

Margem é realizado de acordo com a faixa em que se enquadrará a 

margem do pedido, quanto maior a margem que o representante 

conseguir, ele se enquadrará em uma faixa de comissão maior e vice-



versa. Essas faixas são configuradas em Administração > Auxiliar > 

COMISSAO. 

 

Código Atributo Valor Descrição 

RM1 0 1,259 Abaixo de 1,26 
RM2 2 1,269 Entre 1,26 e 1,269 

RM3 3 1,299 Entre 1,27 e 1,299 
RM4 5 1,339 Entre 1,30 e 1,339 

RM5 6 1,379 Entre 1,34 e 1,379 

RM6 8 999,990 Acima de 1,38 

 

Tomando como exemplo a tabela acima, na coluna “Atributo” estão 
preenchidas as comissões, na coluna “Valor” estão os valores limites de 
cada faixa de Margem e na coluna “Descrição” estão as faixas de Margens 
correspondentes. Então se a Margem do pedido de venda for de 1.299, ele 
se enquadrará na faixa “RM3”, que é de 1,27 a 1,299 e sua comissão nesse 
item será de 3%. Lembrando que essas faixas podem ser configuradas de 
acordo com a política de cada empresa. 
 

RELATÓRIOS DE COMISSÃO 

Para visualizar os relatórios de Comissão, basta ir a Relatórios > 

Comissões. 



 

1. Emissão Fatura: Relatório indicado para quem trabalha com 

comissão por margem. Esse relatório traz a comissão com base no 

que foi emitido no período selecionado. 

2. Vencimento Fatura: Relatório indicado para quem trabalha com 

comissão por margem. Esse relatório traz a comissão com base na 

data de vencimento da duplicata, que está dentro do período 

selecionado, ou seja, a comissão do representante só será paga na 

data do vencimento da duplicata. 

3. Pagamento Fatura: Relatório indicado para quem trabalha com 

comissão por margem. Esse relatório só irá trazer a comissão depois 

da baixa do pagamento da duplicata. 

4. Item – Emissão Fatura: Relatório indicado para quem trabalha com 

comissão por produto/item. Esse relatório imprime a comissão do 

Atendente/Representante com base na média ponderada das 

comissões de cada item, referente à data da emissão que se 

enquadra dentro do período selecionado.  

5. Item – Vencimento Fatura: Relatório indicado para quem trabalha 

com comissão por produto/item. Esse relatório imprime a comissão 



do Atendente/Representante com base na média ponderada das 

comissões de cada item, referente à data de vencimento do pedido 

que se enquadra dentro do período selecionado. 

6. Item – Pagamento Fatura: Relatório indicado para quem trabalha 

com comissão por produto/item. Esse relatório imprime a comissão 

do Atendente/Representante com base na média ponderada das 

comissões de cada item, referente à data do pagamento do pedido 

que se enquadra dentro do período selecionado. 

7. Emissão Pedido Venda: Relatório imprime comissão do 

Atendente/Representante de acordo com o pedido de venda 

confirmado. 

8. Entrada – Vendas Analítico: Relatório imprime comissão do 

Atendente/Representante por pedido de venda realizado. 

9. Entrada – Vendas Trimestral: Relatório imprime comissão do 

Atendente/Representante por pedido de venda realizado por 

trimestre. 

10.   Entrada – Vendas Anual: Relatório imprime comissão do 

Atendente/Representante por pedido de venda realizado por ano.  

 

HISTÓRICO DE COMISSÃO 

A tabela “Histórico de Comissão” está no cadastro de Representante. 

         



Nesta tela é possível realizar um estorno ou um acréscimo na comissão de 

seu representante, basta inserir um registro clicando no botão  e 

colocar o respectivo valor, sendo que, para dar um acréscimo coloque um 

valor positivo (Ex: R$50,00), para realizar um estorno coloque um valor 

negativo (Ex: R$ -50,00). Esse histórico irá aparecer no relatório de 

comissão de acordo com a data em que for preenchido o histórico e irá 

compor o valor da comissão.  

 

 


