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Objetivo: Veja este guia e entenda como proceder para importar um arquivo .CSV e saiba como criar este arquivo.  O 
sistema CIGAM Varejo possibilita o cadastro de metas por importação, importando um arquivo .CSV você poderá cadastrar uma 
meta para todos os meses o ano.

Guia Prático

Como importar um arquivo de meta no formato .CSV?

Requisitos:
- Estar em Retaguarda;

- Acessar <Cadastro 
Geral> 

<Cadastro de 
Usuário>;

1. Clique em <Cadastro Geral> e em seguida 
<Cadastro de Meta>.

   2.  Na tela de “Pesquisa por meta” clique em 
<Importar Arq. Meta>

   3.  Clique no botão de reticências <...> e selecione o 
arquivo no formato .CSV

    Caso você não tenha o arquivo .CSV pronto, veja logo 
abaixo como criar um.
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   4.  Após selecionar o arquivo é possível 
visualizar o “caminho” do arquivo selecionado.

Clique em <Carregar> para importar a meta.

   5. Caso o arquivo importado apresente algum 
tipo de erro, o sistema Gestor irá sinalizar.

Clique em <OK> para visualizar os erros do 
arquivo.

 O arquivo com erros em formato “TXT”, serão salvos 
em “c:\gestor\logs”.

   6. Ao lado você pode visualizar os erros em 
formato “TXT”.

O sistema indicará, a linha e ao lado o campo 
com problema.

   7. Caso o arquivo de importação “csv”não 
apresente erro, o sistema irá mostrar a tela ao lado. 
Nesta tela deverão ser marcados os “checkbox” 
referentes as metas que serão confirmadas.”

Você poderá marcar a opção “Marcar/Desmarcar 
Todas” para selecionar com apenas um clique todas 
as  metas.

Clique em <Confirmar Meta> após definir todas 
as informações.
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8.Na tela inicial do módulo de metas, você poderá 
visualizar as metas que foram importadas.

Clicando no ícone de edição é possível editar a      
meta desejada.

Visualize abaixo o layout das informações que estarão contidas no arquivo ‘.csv’

O arquivo ‘.csv’ é um arquivo texto (bloco de notas) onde apresenta as informações separadas por ‘;’ (ponto e virgula).

O sistema NÃO importa o arquivo Excel e sim arquivo ‘.csv’.

As informações deverão ter, obrigatoriamente, a seguinte sequência separadas por ‘;’ (ponto e virgula).

- Loja
-Ano/Mês
-Meta Financeira
-Meta Física
-Super Meta
-Data Inicial 1º Período
-Data Final 1º Período
-Percentual do 1º Período
-Data Inicial 2º Período
-Data Final 2º Período
-Percentual do 2º Período
-Data Inicial 3º Período
-Data Final 3º Período
-Percentual do 3º Período
-Data Inicial 4º Período
-Data Final 4º Período
-Percentual do 4º Período
-Data Inicial 5º Período
-Data Final 5º Período
-Percentual do 5º Período
-Data Inicial 6º Período
-Data Final 6º Período
-Percentual do 6º Período
-Percentual do 1º Dia
-Percentual do 2º Dia
-Percentual do 3º Dia
-Percentual do 4º Dia
-Percentual do 5º Dia
-Percentual do 6º Dia
-Percentual do 7º Dia
-Percentual do 8º Dia
-Percentual do 9º Dia

E assim por diante, até chegar no ultimo dia que o mês cadastrado contempla.
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Segue as informações dispostas lado a lado.

IDENTIFICADOR DA LOJA; META FINANCEIRA ; META FÍSICA; SUPER META; DATA INICIAL DO 1° 
PERÍODO; DATA FINAL DO 1° PERÍODO;PORCENTAGEM DO 1° PERÍODO; DATA INICIAL DO 2° PERÍODO; 
DATA FINAL DO 2° PERÍODO;PORCENTAGEM DO 2° PERÍODO; DATA INICIAL DO 3° PERÍODO; DATA 
FINAL DO 3° PERÍODO;PORCENTAGEM DO 3° PERÍODO; DATA INICIAL DO 4° PERÍODO; DATA FINAL 
DO 4° PERÍODO;PORCENTAGEM DO 4° PERÍODO; DATA INICIAL DO 5° PERÍODO; DATA FINAL DO 
5° PERÍODO;PORCENTAGEM DO 5° PERÍODO; DATA INICIAL DO 6° PERÍODO; DATA FINAL DO 6° 
PERÍODO;PORCENTAGEM DO 6° PERÍODO; PERCENTUAL DO 1° DIA; PERCENTUAL DO 2° DIA; 
PERCENTUAL 3° DIA; PERCENTUAL 4°DIA; PERCENTUAL DO 5° DIA, PERCENTUAL DOS RESTANTES DIAS 
QUE CORRESPONDE O MÊS.

SEGUE ABAIXO ALGUNS EXEMPLOS DE ARQUIVO .CSV, COM AS INFORMAÇÕES JÁ 
PREENCHIDAS.

Com 1 período:
DEMO;201610;800;250;1000;01/10/2016;10/10/2016;100;;;;;;;;;;;;;;;;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;0;0;0;0;
0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

Com a meta divida em 2 períodos:
DEMO;201612;800;250;1000;01/12/2016;16/12/2016;50;17/12/2016;31/12/2016;50;;;;;;;;;;;;;3,12;3,12;3,1
2;3,12;3,12;3,12;3,12;3,12;3,12;3,12;3,12;3,12;3,12;3,12;3,12;3,20;3,33;3,33;3,33;3,33;3,33;3,33;3,33;3,33;
3,33;3,33;3,33;3,33;3,33;3,33;3,38

Com a meta divida em 3 períodos:
demo;201709;45.000,00;15000;56.250,00;01/09/2017;05/09/2017;50;06/09/2017;08/09/2017;30;09/09
/2017;10/09/2017;20,00;;;;;;;;;;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

Com a meta divida em 4 períodos:
demo;201709;45.000,00;15000;56.250,00;01/09/2017;07/09/2017;21,00;08/09/2017;14/09/2017;24,0
0;15/09/2017;21/09/2017;24,00;22/09/2017;30/09/2017;31,00;;;;;;;3,00;3,00;3,00;3,00;3,00;4,00;2,00;2
,00;3,00;3,00;3,00;3,00;4,00;6,00;3,00;3,00;3,00;3,00;3,00;4,00;5,00;2,00;2,00;3,00;3,00;3,00;6,00;6,00;3,
00;3,00

Com a meta divida em 5 períodos:
demo;201709;45.000,00;15000;56.250,00;01/09/2017;02/09/2017;20;03/09/2017;04/09/2017;20;05/09/2017
;06/09/2017;20;07/09/2017;08/09/2017;20;09/09/2017;10/09/2017;20;;;;10;10;10;10;10;10;10;10;10;10;0;0;0
;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 

Com a meta divida em 6 períodos:
demo;201709;45.000,00;15000;56.250,00;01/09/2017;02/09/2017;10;03/09/2017;04/09/2017;20;05/09/2017
;06/09/2017;20;07/09/2017;08/09/2017;20;09/09/2017;10/09/2017;20;11/09/2017;12/09/2017;10;5;5;10;10;
10;10;10;10;10;10;5;5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
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Muito Bem! Agora você sabe como importar uma meta pelo arquivo .csv
Boas Vendas!

Entenda algumas regras que deverão estar coerentes nas informações contidas no arquivo de importação 
‘.csv’.”

 1ª) A soma dos percentuais dos períodos devem  fechar 100%.

 2ª) A soma dos percentuais dos Dias do mês que compõem um período devem fechar com o percentual do Período.
 Ex. se no periodo do dia 01/09/2013 a 07/09/2013 o percentual é de 21%. A soma dos percentuais dos dias 1º a 7 deverá 

fechar 21%.

 3ª) Se o mês possui 30 dias deverão existir somente informações até o dia 30. Não pode existir informações para o dia 
31 e os períodos tem que contemplar todos os dias do mês.

 4ª) Um período não pode possuir dias que estão contidos em outro período.
 Ex. Se o primeiro período é do dia 01/09/2013 a 07/09/2013 o segundo período não pode conter dias deste periodo 

e nem do próximo.

 5ª) Se um valor de meta não existir deverá ser informado 0 (zero) em seu lugar
 Ex. Não existe Meta Fisica, então o arquivo começará assim ‘Test1;201309;150000;0;160000...

 6ª) Somente poderão ser informados 6 períodos por mês.

 7ª) Se um mês já possuir metas cadastradas por intermédio da importação ou cadastramento manual e for importado 
novo arquivo com as metas para aquele mesmo mês, este irá sobrescrever as informações já cadastradas.

 8ª)  Caso o arquivo possua menos que 6 períodos cadastrados, o arquivo deverá conter 3 “ ; “ (Ponto e vírgula) para 
cada período que não foi cadastrado, por exemplo: você cadastrou 4 períodos nesse mês, após definir o 4 período, bem 
como a data inicial, final e porcentagem correspondente, acrescente a quantidade de 6 “ ; “(Ponto e vírgula) para separar o 
ultimo período da  distribuição da porcentagem diária.  Ex 17/12/2016;31/12/2016;50;   ;   ;   ;   ;   ;   ;5;5;5;5;5

 


