
 

 

O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 
• Consultar o lucro obtido nas vendas de produtos ou serviços realizados num determinado período 
• Imprimir e gerar planilha do relatório de lucro por produtos ou serviços 

 
IMPORTANTE SABER!  
• Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem informações 
automáticas do sistema.  Só poderão ser alterados, quando existir 
opção de escolha.  

 
• Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar Manual Passo a Passo ou Guia de 
Referência, disponíveis para aquela janela. 

 
 
 

Opção: PRODUTOS CADASTRADOS 
 
Janela: RELATÓRIO DE LUCROS POR PRODUTOS/ PERÍODO (VENDA 
X COMPRA) - PEPS 
Gera relatório de lucro obtido nas vendas de produtos cadastrados, num 
determinado período. 

 
 
Aba: PRODUTOS 
GRADE 
Mostra todos os produtos vendidos no período selecionado, informando valor de compra, venda e lucro 
obtido. 

 
 Dando DUPLO CLIQUE no produto que mostra na grade, acessará a janela CÁLCULO DE LUCRO DE 

PRODUTO, na qual é possível visualizar o cálculo que foi feito para mostrar se o produto teve lucro. 
 



Coluna: Det. (detalhes)  

Clicando no botão  mostrará outras informações referentes à movimentação do produto. 
 

 
Aba: PROFISSIONAIS  
Mostra o resultado financeiro (lucro/prejuízo) obtido nas vendas e ordens de serviço por profissional. 

 
 
Botão: SALVAR EM *.CSV 
Salva as informações selecionadas, de acordo com os filtros definidos, em 
formato  *.CSV, que pode ser aberto usando o EXCEL. 
 

 
 

Opção: PRODUTOS NÃO CADASTRADOS  
 
Janela: RELATÓRIO DE LUCRO POR PRODUTOS/ PERÍODO  
Gera relatório de lucro obtido nas vendas de produtos não cadastrados 
no sistema, num determinado período. 
 

 
 
Aba: PRODUTOS 
GRADE 
Mostra todos os produtos não cadastrados, vendidos no período selecionado, informando valor de custo, 
venda e lucro obtido. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Aba: PROFISSIONAIS  
Mostra o resultado financeiro (lucro/prejuízo) obtido nas vendas e ordens de serviço por profissional. 

 
 
Botão: SALVAR EM *.CSV 
Salva as informações selecionadas, de acordo com os filtros definidos, em formato 
*.CSV, que pode ser aberto usando o EXCEL. 
 

 
 

Opção: SERVIÇOS CADASTRADOS 
 

Janela: LUCRO DE SERVIÇOS CUSTO X VENDA 
Gera relatório com informações gerais de lucro dos serviços, de acordo com 
o período selecionado. 
 
 
 
 
 
 
 

Aba: SERVIÇOS 

GRADE 
Mostra informações agrupadas, ou seja, mostrarão a soma total de cada uma das opções, no período. 
Exemplo: a coluna QTDE. mostrará o total de vezes que o serviço foi executado no período selecionado, 
assim como os valores (Custos, Vendas e Lucros). 
 
Coluna: INFO 

 

Clicando no botão  mostra detalhes como, data, valores, quantidades e informações de cada um dos 
serviços executados. 

 O valor de custo é baseado no momento em que o serviço foi incluído na OS, ou seja, se no momento 
em que fez a OS o valor de custo era 10,00 – mesmo que atualmente no cadastro desse serviço o custo 
esteja como 30,00 - o cálculo será feito com base nos 10,00 (o mesmo vale para o valor de venda, sempre 
será levado em consideração o que foi definido na OS e não do cadastro atual). 



Aba: PROFISSIONAIS 
Exibe informações detalhadas de quanto cada profissional gerou de lucro, no período selecionado. 

 

Quadro: VALORES 
Mostra a soma dos totais do relatório obtido na janela. 

 

 Caso salve o relatório em CSV e use a função ‘SOMA’ do excel, chegará no mesmo resultado. 
 Caso os valores de CUSTOS sejam maiores que os valores de VENDAS do mesmo serviço, o lucro 

provavelmente será negativo (de forma analitica, não será lucro e sim prejuízo) – então caso apresente 
valores ‘estranhos’ devem se atentar a essa questão. 


