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1. Apresentação da tabela de dados 
 
A tabela de dados (do ficheiro de EXCEL que acompanha este ficheiro) 

representa as compras efectuadas por um grossista de frutas. Ainda não 
dispõe de um Sistema de Informação específico por isso recorre ao EXCEL 
para gerir o seu negócio. 

Os dados são retirados das facturas dos fornecedores e antes de os enviar 
para a secção de contabilidade efectua os registos na tabela do EXCEL, 
antecipando assim o controlo de gestão que necessita. 

 
Ele conhece outros concorrentes seus e sabe que alguns dispõem de um 

Sistema de Base de Dados. Nessa BD são registados os documentos, de uma 
forma integrada, e utilizados pela contabilidade e tesouraria e para algum 
controlo de gestão que o standard do programa oferece. Quando necessário os 
dados são exportados para o EXCEL, onde efectuam então os cálculos 
necessários à gestão do negócio, pois o SGBD é um pouco rígido no 
fornecimento da informação que se necessita. 

 
2. Obtenção de Informação no EXCEL 

 
O EXCEL é (em ambos os cenários) utilizado para obter informação 

pertinente para o negócio. Essa informação é de dois tipo, dos quais se 
apresentam exemplos: 

2.1. Construção de colunas auxiliares 

a) Calcular o valor de cada venda a partir do preço unitário e das 
quantidades compradas (arredondada a zero casas decimais): 

G4= =ARRED(E4*F4;2)  

b) Calcular o mês de venda 

H4=MÊS(B4) 

c) Calcular o trimestre em que se realizou a venda 

I4= =SE(H4<4;1;SE(H4<7;2;SE(H4<10;3;4))) 
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d) Calcular com base na tabela anexa a classe de cada fruta 

J4= =PROCV(D4;L$21:M$24;2;0)  

2.2. Agregação de informação 

A agregação de informação poderá ser feita utilizando funções ou utilizando 
as Tabelas dinâmicas (Pivot Tables). 

São exemplos de agregação de informação com funções, os seguintes 
casos: 

e) Obter o total de vendas por fornecedor 

M14=SOMA.SE(C$4:C$18;L14;H$4:H$18) 

f) Obter o preço médio de compra de cada produto 

L7=SOMA.SE(D$4:D$18;L7;G$4:G$18)/CONTAR.SE(D$4:D$18;L7) 

Exemplo de agregação de informação utilizando as tabelas dinâmicas é a 
necessidade de se obter quadros resumos Produto/mês por fornecedor e de 
todos os fornecedores 
Ver Folha Resumo 1 do ficheiro do Excel 

2.3. Selecção de informação 

É ainda necessário seleccionar registos (compras) por diferentes critérios, 
mas o empresário sabe utilizar a filtragem. Dado que se trata de matéria muito 
acessível, este tema não é tratada neste trabalho. 

 

3. Necessidade de criar um Sistema de Informação 

O empresário não está muito satisfeito com o sistema utilizado, pois a 
funcionária que regista os dados no Excel demora algum tempo a executar a 
tarefa e lamenta-se do facto de: 

• Estar sempre a escrever os mesmos nomes (produtos e 
fornecedores); 

• É frequente enganar-se a escrever o nome (em vez de bananas, 
escreve banansa) e o resultado é que esse registo não entra nos 
dados resumo e cria complicações nos dados das Tabelas Dinâmicas 
(surge um novo produto): 

O nosso empresário necessita de construir uma base de dados para recolher 
a informação, de modo a facilitar a introdução de dados e proceda a uma pré-
validação. Apesar da pré-validação ser possível no EXCEL, o empresário está 
disposto a seguir com a ideia. 

Por isso vão ser analisados os dados e desenhar o modelo relacional. 
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3.1. Modelo Relacional 

A figura seguinte mostra o modelo relacional, que vai ser implementado no 
ACCESS (conforme ficheiro em ACCESS anexo). 

 

 
 

4. Implementação do relacional em ACCESS 

Os passos que foram seguidos para a criação do Sistema de Informação são 
os seguintes: 

1. Definição das tabelas (campos, tipo e indicação da chave primária) 
2. Relacionar as tabelas 
3. Criar os formulários de apoio à inserção dos dados (um para cada 

tabela e um para o menu geral) 
4. Inserir os dados 
5. Criar uma consulta (query) com a estrutura de dados necessária para 

a informação ser manipulada no EXCEL. 
 
Ver ficheiro de ACCESS anexo. 
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