PLANILHA – PREÇO VENDA
PARA SACOLEIROS E LOJISTAS
MANUAL DE INSTRUÇÕES
Você acaba de receber uma planilha que irá ajuda-lo(a) a evitar perdas financeiras.
Essa planilha irá calcular seu preço médio de venda, e esse manual o ajudará a utiliza-la.
Você tem em mãos 4 planilhas, correto?!
Você deverá alimentar (preencher) 3 delas e apenas 1 coluna da última planilha, conforme explicarei
abaixo.

Então vamos lá.
1º planilha (nessa planilha você lança todos os valores que gastou na viagem de compras, como mostra o
exemplo abaixo.)

Na coluna (DATA) você vai colocar dia e mês da viagem, não precisa colocar o ano, pois a planilha fará
automaticamente.
Na coluna (DESCRIÇÃO) você vai colocar com o que gastou o valor, como mostra o exemplo acima.
Na coluna (VALOR) você vai colocar o valor que gastou, não precisa colocar o R$, apenas os números com
virgula, não use ponto. O R$ será acrescentado automaticamente.
Na coluna (OBSERVAÇÃO) você coloca algum comentário que julgue pertinente.
ATENÇÃO: A própria planilha fará a soma dos gastos, favor não alterar o local onde aparece a soma, pois
caso contrário o valor final da peça será ERRADAMENTE calculado.

2º Planilha (nessa planilha você lança todos os valores que gastou EXTRAS, mas que se referem ao seu
trabalho como sacoleiro/lojista, como mostra o exemplo abaixo.)

Na coluna (DATA) você vai colocar dia e mês do gasto/compra, não precisa colocar o ano, pois a planilha
fará automaticamente.
Na coluna (DESCRIÇÃO) você vai colocar com o que gastou o valor, como mostra o exemplo acima.
Na coluna (VALOR) você vai colocar o valor que gastou, não precisa colocar o R$, apenas os números com
virgula, não use ponto. O R$ será acrescentado automaticamente.
Na coluna (OBSERVAÇÃO) você coloca algum comentário que julgue pertinente.
ATENÇÃO: A própria planilha fará a soma dos gastos, favor não alterar o local onde aparece a soma, pois
caso contrário o valor final da peça será ERRADAMENTE calculado.

3º planilha (nessa planilha você lança todos os valores que gastou COM AS ROUPAS QUE COMPROU, mas
que se referem ao seu trabalho como sacoleiro/lojista, como mostra o exemplo abaixo.)

Na coluna (DATA) você vai colocar dia e mês da compra, não precisa colocar o ano, pois a planilha fará
automaticamente.
Na coluna (PEÇA/PRODUTO/LOJA) você vai colocar com o que o nome da peça/roupa, como mostra o
exemplo acima.
Na coluna (QUANTIDADE) você vai colocar o número de peças do modelo em questão que você comprou,
como segue o exemplo.
Na coluna (CUSTO TOTAL) você vai colocar o valor que gastou, não precisa colocar o R$, apenas os números
com virgula, não use ponto. O R$ será acrescentado automaticamente.
Na coluna (OBSERVAÇÃO) você coloca algum comentário que julgue pertinente.

FAVOR NÃO INSERIR INFORMAÇÕES NA COLUNA (RATEIO/PEÇA) POIS ESSA COLUNA É CALCULADA
AUTOMÁTICAMENTE.

ATENÇÃO: A própria planilha fará a soma dos gastos, favor não alterar o local onde aparece a soma, pois
caso contrário o valor final da peça será ERRADAMENTE calculado.

4º Planilha – Essa planilha funciona praticamente automática, ela se alimenta das informações que você
acrescentou nas anteriores (1,2 e 3) e faz o calculo do seu preço médio de venda.
Na coluna (TAXA DE LUCRO 55%) é dado a você o valor DE CADA PEÇA, acrescido de 55% de lucro, cabe a
você aceita-lo ou recusa-lo.
Nessa planilha NÃO HÁ CAMPO para você deverá trabalhar, pois ela é toda AUTOMÁTICA.
O que você fará é arredondar caso queira o valor sugerido.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
► para calcular o preço de sugerido de venda foram somados todos os gastos inseridos nas colunas 1, 2
e 3 e foi acrescido 55% de lucro mais uma margem de segurança de 05%.

Agora que você já sabe como vai trabalhar com a planilha e o que ela poderá fazer por você, desejo muita
sorte e ótimas vendas.

Um grande abraço
Thalma Amaral

