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o As informações valiosas que existem dentro de um arquivo XML

o O caso da ConstruCo: Caso de Sucesso de como aproveitar os dados do XML para extrair informações suficientes 

para analisar seus gastos e tomar um plano de ação com base nessas informações. 

Conteúdo



3Os dois lados do XML

NFe está instituída desde outubro de 2005

O arquivo XML da NFe possui validade 
contábil/fiscal e deve ser guardado pelo 

tempo legal estipulado, atualmente 5 anos 
mais o ano vigente.

Cumpre com o armazenamento obrigatório

Obrigatoriedade Oportunidade

Riqueza de dados dentro do XML

Natureza da operação (entradas e saídas)
Informações do emitente e do destinatário
CNPJ, Nome, endereço
NCM do produto
CFOP
Unidade, quantidade, valo unitário e valor total
Tributos
Duplicatas

Organiza as informações para você 



4O Caso da ConstruCo

Empresa do ramo de construção civil

Assinou o Arquivei em Março de 2015 em busca de mais controle das notas e das despesas

Suspeitando que as movimentações estavam maiores que o normal, o gerente financeiro pediu um relatórios das 
despesas por mês. 



5O Caso da ConstruCo

Curva ABC mostrou que 5% 
dos produtos representam 
85% dos gastos

Óleo diesel

Misturas betuminosas

Argamassas e concretos

Instrumentos mecânicos (eixo)

Analisando o valor gasto com 
esses produtos nos meses 
anteriores foi possível 
confirmar que houve um 
aumento expressivo, 
especialmente para misturas 
betuminosas e óleo diesel



6O Caso da ConstruCo

Redução do preço unitário do produto em 30%

Plano de ação! 



71) Passo a passo no
1.  Acesse o Aplicativo +Busca Relatórios Avançados
Se você já contratou o app ou assinou o Plano Business, basta ir em 
“Meus Aplicativos” no menu lateral esquerdo e localizar o +Busca. 
Para liberar o teste gratuito de 10 dias é só ir em “Loja de Aplicativos”. 

2.  Escolha a empresa
Para selecionar um CNPJ, comece a digitar a razão social. Se você não 
escolher nenhuma empresa o relatório será gerado com todas as 
empresas da conta. 

3. Filtre as notas como desejar
No exemplo, as notas foram filtradas apenas pela data de emissão e 
status (atualizadas), mas você também pode usar os filtros de 
manifestação, UF origem e destino, valor da nota e até CFOP*
*Só use o filtro de CFOP quando estiver buscando ou quiser excluir CFOPs específicos. Se 
você quer que o relatório venha com todos os CFOPs não é necessário habilitar o filtro e 
‘incluir todos’. 

4.  Clique em Buscar
As notas devem aparecer em lista na parte inferior da tela.

5.  Clique em Itens
Cada linha do relatório passará a ser de um item da nota, serão criadas 
novas colunas com as informações dos itens ([item]NCM, 
[item]Descrição, [item]Quantidade, [item]Valor unitário, [item]Valor 
total)

7. Clique em Exportar para Excel
Se o relatório tiver uma grande quantidade de itens você vai receber uma 
notificação quando ele estiver disponível para download. 

6. Opcional:  Personalize as colunas do seu relatório
Você pode escolher ver apenas as colunas que interessam para você. 
Basta clicar em Colunas, ‘arrastar’ as colunas selecionadas e ordená-las 
de acordo com as suas preferências. Você pode salvar o modelo de filtro 
e de coluna que utilizou clicando em Salvar Modelos
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82) Passo a passo no Excel
Como inserir uma Tabela Dinâmica

1. Selecione todos os dados da planilha e clique em Inserir >Tabela Dinâmica.
2.  Escolha a opção “Nova Planilha”



92) Passo a passo no Excel
Análise de gastos por mês

1. Clique sobre a Tabela dinâmica para visualizar a 
Lista de Campos

2.  Arraste o campo “Data Emissão” para  Linhas
3. Arraste o campo  “Valor Total da Nota” para 

Valores
4. Para o campo de valor  total da nota, verifique 

em ‘configurações do campo de valor’ se a 
tabela está mostrando a Soma dos valores.

5. Para gerar o gráfico, selecione os dados da 
tabela  e clique em Inserir>Gráfico de Colunas
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Outras análises
1. Para as outras análises, basta criar novas 

planilhas com outras tabelas dinâmicas e seguir 
o mesmo prosseguimento, porém com as 
variáveis que deseja analisar.



102) Passo a passo no Excel
Como realizar uma Curva ABC

1. Arraste o campo “[item]NCM” para Linhas
2. Arraste o campo “[Item] Valor Total” para Valores. Novamente 

verifique se a Tabela está fazendo a soma dos valores em 
‘configurações do campo de valor’.

3. Arraste o campo “Data Emissão” para Filtros. Ele deve aparecer 
na parte superior da tabela, escolha visualizar apenas o período 
que você está avaliando (no exemplo estamos olhando para o 
mês de março).

4. Selecione as células com os valores na tabela e clique em 
Classificar e filtrar>Ordenar do maior para o menor. 

5. Se quiser, você pode aplicar uma formatação condicional para 
deixar a listagem mais visual. Vá em Formatação Condicional> 
Escalas de Cor e selecione a escala que quiser aplicar. 

6. Para calcular a representatividade dos produtos, dividimos o 
valor total por produto pelo gasto total do período (coluna %) e 
em seguida fizemos a soma das % acumuladas para verificar 
quais os produtos que juntos representam 80% dos gastos 
(coluna acumulada). Essa análise é importante para que você 
possa focar esforços nos produtos que são mais representativos. 

7. O gráfico foi gerado para os principais produtos e todos os 
demais foram incluídos na categoria ‘outros’
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112) Passo a passo no Excel
Análise do preço unitário x quantidade

1. Arraste o campo  “[Item] Quantidade”  para Valores. Em ‘configurações do campo de valor’ configure a Soma dos valores.
2. Arraste o campo “[Item] Valor Un.” Para Valores. Em ‘configurações do campo de valor’ configure a Média dos valores.
3. Na tabela, em ‘rótulos de linha’, escolha o NCM do produto que você quer analisar. 
4. Crie o gráfico com a soma da quantidade e a média de valor unitário do produto por período para melhorar a visualização. 
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12Resumindo...

1) Estruturar a pergunta

Quantas unidades de um produto foram compradas e quantas foram vendidas  em  determinado período?

Notas de entrada Notas de saída

NCM, Descrição Data de Emissão

2) Exportar e manipular os dados! 

Relatórios Básicos
Relatórios Avançados (NFe, CTe, NFSe)

Para encontrar as respostas no Arquivei basta:  



13

Relatório Básico

Etiquetas
UF e Cidade Origem
UF e Cidade Destino
Impostos (ICMS, PIS, COFIN)
Frete

Item
Descrição
NCM
CFOP
Quantidade
Valor unitário
Alíquotas de imposto por item 

Duplicatas
Número da duplicata
Data de Vencimento
Valor

+ Busca Relatório Avançado

Fornecedor (CNPJ Emissor)
Valor total da nota
Emissão
Manifestação
Status +

Evolução do preço de produto (Compras)

Apuração de impostos (Contábil/Fiscal)

Controle de contas a pagar (Financeiro)

Despesas por categoria (Administrativo)

Análise de compra e venda por cidade ou 
estado (Logística)

Análises Possíveis

Relatório Básico vs. Relatório Avançado



Para mais conteúdos

Siga nosso canal do YouTube
Clique aqui para acessar

Acompanhe o nosso Blog
Acesse https://arquivei.com.br/blog/ ou clique aqui

Temos outros treinamentos disponíveis online e de graça para você!
Acesse https://arquivei.com.br/treinamentos ou clique aqui

https://www.youtube.com/channel/UC6mrvVc7b5mA2SyYPEVg8cw
https://arquivei.com.br/blog/
https://arquivei.com.br/treinamentos


Obrigado por assistir :)
Estamos disponíveis no chat do Arquivei para tirar suas dúvidas!


