
 

Ranking de Produtos 

 O ranking de produtos permite analisar os produtos vendidos, o qual vende mais 

e demais informações sendo possível ainda, gerar gráfico dos dez itens mais vendidos e 

diversos relatórios. 

 Para abrir este relatório acesse o módulo Retaguarda clique no menu Gerencial 

e na opção Ranking de Produtos: 

 

1. Data de/até: Intervalo de datas para a consulta; 

2. Filtro de busca: Permite pesquisar por uma das opções do plano de cantas 

desejado; plano de contas do produto desejado; 

3. Tipo de Produto: Definir o tipo de produto que deseja pesquisar, produto ou 

serviço; 

4. Atualizar: Para atualizar a lista de acordo com os parâmetros da consulta; 

5. Tipo de quebra: Escolha da quebra do relatório, informando como os dados serão 

agrupados e separados; 

6. Gráfico: Gera gráfico dos dez produtos mais vendidos no período informado; 

7. Ranking por Valor: Imprime o relatório dos produtos vendidos com seus 

respectivos valores de custo e de venda, desconto e acréscimo, ordenados pelo 

valor total da venda; 



 
8. Ranking por Qtde.: Imprime o relatório dos produtos vendidos com seus 

respectivos valores de custo e de venda, desconto e acréscimo, ordenados pela 

quantidade vendida; 

9. Lista Produto: Apresenta a lista de produtos referente à consulta; 

10. Totalizadores: Mostra os totais da consulta solicitada; 

11. Sair: Para sair desta tela; 

 

1. Cabeçalho: Neste Relatório é apresentado o nome do Relatório, data e hora e 

emissão. 

2. Filtros de Pesquisa utilizados: neste campo é apresentado o filtros utilizados 

para a pesquisa; 

3. Gráfico Pizza: Apresenta um gráfico comparativo tipo pizza dos produtos com 

conforme a movimentação, as cores relacionadas com a legenda; 

4. Legenda: É apresentado em ordem decrescente dos produtos com maior 

movimentação segundo a pesquisa relacionada. 

 



 

 

1. Cabeçalho: Neste Relatório é apresentado o nome do Relatório, 

data e hora e emissão. 

2. Filtros de Pesquisa utilizados: Neste campo é apresentado o 

filtros utilizados para a pesquisa; 

3. Código: Mostra o código do produto gerado pelo sistema Troll; 

4. Descrição: Apresenta a descrição do produto; 

5. Quantidade: Mostra a quantidade presente no sistema; 

6. Vl. Custos: Apresenta o valor do custo do produto; 

7. Vl. Vendas: Apresenta o valor de venda do produto; 

8. Tot. Desconto: Mostra o valor de desconto do produto; 

9. Tot. Acréscimo: Mostra o valor de acréscimo do produto; 



 
10. Total Custo: Neste campo é multiplicado o valor do custo com a 

quantidade em estoque e apresenta o custo total; 

11. Total Venda: Já nesta opção realiza a multiplicação do valor de 

venda com a quantidade em estoque e mostra o valor total de venda; 

12. Lista de Produtos: Mostra a lista de produtos relacionados às 

informações inseridas na pesquisa; 

13. Totalizadores: Apresenta os totais de cada coluna relacionada a 

valores de alguma maneira; 

 


