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Objetivo: Este guia tem como objetivo demonstrar como instalar o aplicativo CIGAM varejo e apresentar suas principais 
funcionalidades. No CIGAM Varejo mobile, você terá o controle de suas vendas e metas em tempo real em qualquer lugar.

Guia Prático

Como instalar e acessar as principais funcionalidades do 
CIGAM Varejo mobile.

Requisitos:
-Acesso ao sistema iOS;

-A partir da versão 
7.1 do iOS

1. Na tela inicial do seu dispositivo iOS, clique no 
ícone da “App Store”.

   2.  Na App Store, vá até o ícone de lupa <Pesquisar>.

   3.  No campo de busca na parte superior da tela, 
digite “cigam varejo“ e clique em <Buscar>.

 Instalando o aplicativo.
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   4.  O resultado da pesquisa deverá apresentar o 
aplicativo CIGAM Varejo, clique em <OBTER> para 
instalar o aplicativo em seu dispositivo iOS.

   1.  Após a instalação do aplicativo o mesmo deverá 
ser listado na tela inicial do iOS, clique no ícone do 
aplicativo para abri-lo. 

 Incluindo uma nova rede.

   5.  Você poderá visualizar informações sobre o 
aplicativo, bem como a sua descrição, informações de 
atualizações, versões e tamanho, na tela do aplicativo 
dentro da app store.



3

3

   4.  Na tela “Cadastro de conta“, preencha as 
informações requisitadas, estas são:

Nome da conta:  Nome que servirá para identificar a
rede cadastrada.
Usuário: Mesmo nome de usuário que você utiliza para 
acessar o sistema de retaguarda. 
Senha: Mesma senha utilizada para acessar a 
retaguarda.
Conf. Senha: redigite a senha digitada anteriormente.
Servidor de Acesso: URL de acesso, será a mesma da 
retaguarda. Deverá ser informado o seguinte acesso: 
http://201.48.211.35. Em caso de dúvidas contate a 
CIGAM Gestor. 
Feito isso, clique em <Salvar>.

O credenciamento será feito por dispositivo, o 
usuário somente poderá acessar a retaguarda mobile no 
dispositivo onde foi feita a instalação e o cadastramento 
dos dados de acesso.

   2.  Na tela inicial do aplicativo Cigam Varejo, clique 
no botão <Vendas>.

   3.  Nesta tela estarão disponíveis as redes 
cadastradas para este usuário. Você poderá incluir novas 
redes clicando no botão <incluir nova rede>.
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   1.  Após a instalação da rede. Ao entrar no aplicativo
selecione a opção <vendas>.

 Conhecendo o aplicativo

   2.  O aplicativo apresentará as redes instaladas. 
Selecione a rede desejada, para isso toque no nome da 
rede cadastrada anteriormente, neste caso a rede foi 
nomeada como <Acesso teste>
O ícone          voltará a tela de cadastro de conta, onde 
você poderá realizar alterações nas informações 
cadastradas.
O ícone         excluíra a rede em questão.

   3.  O sistema apresentará uma Visão Nacional das 
lojas cadastradas.
Essa visão é separada conforme as regiões cadastradas 
na retaguarda do sistema CIGAM Varejo Gerencial.

                     : Selecione o mês e o ano para a visualização 
das informações.

Observe que em cada região é sinalizada uma série de 
informações, estas são:

Lojas c/ meta:
Meta: Valor monetário cadastrado como meta para o 
período.
Venda: Valor monetário vendido no período.
                : Percentual de meta atingido. (A cor do gráfico 
mudará conforme o atingimento da meta)

Lojas s/ meta:
Venda: Valor monetário vendido no período.

Na parte inferior da tela, você poderá visualizar o valor 
total de meta (somatório das metas de todas as regiões 
até o dia em questão.)
e o valor de venda (somatório das vendas realizadas de 
todas as regiões até o dia em questão.)
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   4.  Na tela Visão Nacional, ao tocar no ícone <          >
o sistema apresentará um menu com os seguintes 
botões:

-Visão Nacional
-Visão Lojas
-Metas/Vendas
-Metas/Atributos
-Metas/Vendedor

Sair: Deslogar da rede.

   5.  Em visão das lojas, você tem um panorama 
geográfico das lojas cadastradas.
Nessa tela há uma série de indicadores e filtros que 
facilitarão o uso da ferramenta. 
As lojas estarão dispostas por suas geolocalizações no 
mapa, e possuirão uma representação em forma de 
alfinete.

   6.  Em visão de loja na parte inferior da tela você 
poderá utilizar os filtros destacados na imagem ao 
lado, para reorganizar as lojas no mapa.
Você poderá selecionar um ou mais dos filtros 
disponibilizados pelo aplicativo. Os filtros são:

        : Sem meta cadastrada e sem venda realizada.

         : Sem meta cadastrada mas com venda realizada.

         : Com meta cadastrada mas sem venda realizada.

         : Lojas que estão acima da meta cadastrada.

         : Lojas abaixo da meta cadastrada.

Note que os alfinetes onde as lojas estão geolocalizadas 
no mapa, possuem a mesma coloração dos filtros 
citados acima.

                      : O gráfico ao lado apresenta o valor da meta 
                      cadastrada para o período, o valor monetário 
arrecadado no período e o percentual atingido da meta.
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   9.  Ao clicar em uma das lojas o sistema mostrará 
mais informações sobre a mesma, nesta tela você 
poderá visualizar:

-Meta Diária.
-Meta Mensal.
-Informações da loja.

Ainda na tela de lojas você encontrá os botões:

                          :Na parte superior da tela, você poderá 
trocar de loja, clicando no botão e selecionando a loja 
desejada.

                                    : Ao tocar no botão ao lado você 
poderá selecionar um período para a visualização da 
meta diária da respectiva loja.

           : Ao tocar no ícone de telefone, o aplicativo 
perguntará se você deseja realizar uma ligação para a 
loja em questão.

         :  Ao tocar em metas/atributos, você 
poderá visualizar informações das metas por atributos 
cadastradas em retaguarda, bem como as vendas no 
período para meta em questão.

                          : Em metas/vendas, você visualizará as 
informações das metas por vendedor, bem como o 
valor de venda e a porcentagem realizada por estas no 
período.

   7.  Ainda em visão de lojas você poderá visualizar 
as lojas das regiões cadastradas em retaguarda, para 
isso clique no ícone <       > e selecione as regiões que 
deseja visualizar.
   Você também pode especificar ainda mais o local 
desejado, selecionando uma cidade. Para aplicar os 
filtros toque em <Filtrar>.

   8.  Clicando no ícone de lista <        > o sistema 
apresentará as lojas em formato de lista, com as 
informações da loja, meta e venda.
Clicando em <Ordenar> você poderá ordenar as lojas 
pelos atributos: nome, meta, venda ou resultado, por 
ordem crescente ou decrescente.
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   10.  Em meta por atributos, você encontrará as 
metas por atributos cadastradas no sistema CIGAM 
Varejo retaguarda. Utilize os filtros do aplicativo para 
otimizar a busca da informação desejada.

                       : Ao tocar no botão ao lado, você 
selecionará uma data para visualizar as metas do dia 
selecionado.

                                 : E ao tocar no botão de loja, você 
selecionará a loja na qual deseja visualizar as metas.

  11.  Em metas/vendedor, você encontrará as metas 
por vendedor cadastras no sistema CIGAM Varejo 
retaguarda. Utilize os filtros do aplicativo para otimizar 
a busca da informação desejada.

                       : Ao tocar no botão ao lado, você 
selecionará uma data para visualizar as metas por 
vendedor do dia selecionado.

                                 : E ao tocar no botão de loja, você 
selecionará a loja na qual deseja visualizar as metas.

Muito Bem! Agora você conhece o aplicativo CIGAM Varejo para dispositivos iOS! 
Boas Vendas!


