
Escola de Educação Profissional SENAI Plínio Gilberto Kroeff
Criação de um Sistema de Controle de Vendas

EXERCÍCIO DE CRIAÇÃO DE PLANILHA (DEVOLVER AO TÉRMINO DA AULA)

Você  trabalha  em  uma  empresa  que  fabrica  e  vende  três  modelos  de  um  dos  componentes
necessários para a instalação de GNV em automóveis. Esses redutores são vendidos pelos representantes
comerciais (os vendedores da sua empresa) para as convertedoras do Brasil  inteiro,  que compram os
demais componentes de outros fornecedores.

Surge uma necessidade técnica de saber qual é o modelo de redutor de pressão que tem maior
aceitabilidade no mercado. Além disso o diretor administrativo deseja saber qual é o desempenho de cada
vendedor e de cada produro, a partir de um relatório mensal.

Já que você fez o curso do Cetemp e aprendeu como construir planilhas corporativas em Excel com
o Professor Tobias, foi incubido de construir este sistema de Controle de Vendas, tendo apenas 16 h (dois
dias de 8h) para realizar tal façanha.

Você trabalhará integrado com duas áreas: a área técnica, que tem informações quanto aos modelos
dos produtos e quer saber quanto de cada um é vendido a cada mês; e com a área administrativa. Os
dados serão digitados na planilha durante o mês por uma funcionária do administrativo e no último dia de
cada mês o Relatório vai ser impresso e entregue para os diretores Administrativo e de Produção.

Na mesma reunião que decidiu que você faria a planilha foi definido que ela deve funcionar da
seguinte maneira:

� Um único arquivo do Excel deve conter todo o sistema, dividido em duas planilhas:

� Dados: Planilha onde serão digitados os dados. Deve possuir ao menos 1.000 linhas prontas
para digitação dos dados e conter os seguintes campos (ou colunas):

� Data (na qual foi realizada a venda)

� Vendedor (o representante comercial da empresa vendeu o produto)

� Comprador (a convertedora que comprou o produto)

� Modelo do Redutor (o modelo do produto vendido)

� Qtd (a quantidade que foi vendida)

� Preço de venda (o preço que o vendedor fez, já com seu desconto)

� Relatório: Conforme modelo em anexo, deve conter:

� O total vendido no mês escolhido

� Os totais vendidos no mês anterior e no posterior ao escolhido

� O desempenho dos vendedores, apresentando o faturamento e a lucratividade

� O desempenho dos produtos, apresentando a qtd e o total vendido de cada modelo

� O quanto cada comprador comprou, em R$.

� A geração do relatório deve ser automática, a partir dos dados digitados na planilha �Dados�.

� Deve existir  uma lista com os nomes dos vendedores, compradores e  modelos do produto que
podem ser digitados nos campos de dados. Nomes ou produtos não cadastrados nesta linha não
poderão ser digitados nestes campos.

� Os passos abaixo devem ser seguidos para a execução do Sistema:
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PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VENDAS (AULA 1):

1. Renomear a �Plan1� para �Dados� e iniciar a construção da planilha de inserção de dados.

1. Escrever de A2 a F2 �PLANILHA DE INSERÇÃO DE DADOS�, mesclando as células.

2. Nomear as colunas de Data (A4), Vendedor (B4), Comprador (C4), Modelo (D4), Quantidade
(E4) e Preço de Venda (F4).

3. Selecionar de A4 a F1000, colocar bordas e pintar de verde.

4. Configurar as linhas de A5 a A1000 para o tipo 'data'

5. Configurar as linhas de F5 a F1000 para o tipo 'moeda'

6. Criar de L a O as listas de vendedores, convertedoras, modelos e custo unitário

7. Configurar,  de  B5 a  B1000 �Dados  Validação  de  dados  Lista�,  inserindo  a  lista  dos� �

vendedores (L5 a L10)

8. Repetir para �Comprador� e �Modelo Redutor�.

2. Renomear a �Plan2� para �Relatorio� e iniciar a construção do relatório

1. Escrever o cabeçalho e todos os textos do relatório, configurando bordas, fontes e tipo de dados
das células, conforme o modelo e utilizando a configuração abaixo:

2. Inserir  valores  fictícios  e  não  calculados  em  todas  as  células  que  serão  automáticas  para
possibilitar sua configuração, visualização e criação dos gráficos.

3. Iniciar a criação dos gráficos (selecionar os vendedores e quantidades vendidas, então inserir �
gráficos � pizza).
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PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VENDAS (AULA 2):

3. Voltando para a planilha de inserção de dados:

1. Nomear as colunas de G a I como �total vendido�, �custo unitário� e �total custo�.

2. Inicialmente inserir valores manualmente em �custo unit� para testar as fórmulas. 

3. Inserir em G5 uma função de cálculo para o total vendido (=E5*F5) e outra para o total custo
(descobrir). O custo unitário inicialmente será digitado. Na etapa de automatização da planilha
usaremos uma fórmula que busca este valor da lista (ver 1.6.).

4. Copiar estas fórmulas até a linha 1000.

4. Voltando para a planilha de relatório:

1. Na tabela  �Desempenho dos Vendedores �  Valor  das Vendas�,  calcular  o  total  das vendas
utilizando adição (+) e as porcentagens utilizando adição e divisão.

2. Realizar os mesmos cálculos para as outras 3 tabelas.

3. Finalizar a criação dos gráficos

PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VENDAS (AULA 3):

5. Agora já temos toda a estrutura do nosso sistema.  Está  faltando automatizar.  Primeiro,  o
valor do redutor de acordo com o modelo. Vamos para �Dados�.

1. Em  H5  inserir  a  função  de  procura.  Para  H5  queremos  achar  qual  é  o  preço  do  modelo
especificado em D5. O modelo, portanto, é o 'valor procurado'. Vamos procurar este valor na lista
dos modelos (N5:N7), sendo este o 'vetor de procura'. O vetor do resultado é a lista de valores
onde a função vai encontrar o valor referente a cada modelo (O5:O7). Como queremos copiar a
função até a linha 1000 ela fica �=proc(D5;$N$5:$N$7;$O$5:$O$7)�.

2. Copiar a função de procura até H1000. Dessa forma todos os valores da planilha de dados já
estão calculados automaticamente e a planilha de dados está finalizada.

6. Em  Relatório  vamos  inserir  funções  que  encontrem  automaticamente  todos  os  valores
referentes à planilha de dados.

1. Para encontrar o total vendido em julho, agosto e setembro vamos utilizar a função �somase�.
Esta  função  permite  somar  de  uma  lista  de  valores  apenas  aqueles  que  obedecerem
determinado critério. Neste caso a lista de valores é �total vendido�, e o critério é pertencer ao
mês 7, 8 ou 9. A função necessita que se estabeleça primeiro o intervalo que contém o critério
que  será  procurado  (lista  contendo  o  mês  referente  a  cada  venda  na  planilha  de  dados),
então uma célula contendo o critério (o mês � digitar �9� na célula K3 da planilha relatório) e
finalmente o intervalo de soma (totais de cada venda). A função completa fica =somase(Dados!
$J$5:$J$29;(Relatorio!K3-1);Dados!$F$5:$F$29).  Repetir  para  os  outros  valores  necessários
(tabelas  de  desempenho).  Utilizar,  quando  necessário,  a  função �somases�,  que  permite  a
inserção de mais de um critério (o mês e o nome do vendedor, por exemplo).


