
Orientação sobre o uso das tabelas de materiais 



1. Para podermos ativar as planilhas, que são “on-line”,  é 
necessário, primeiro, “Editar no Navegador” 



1. Área amarela (exclusiva do titular da tabela). Local onde se solicita o material e se 
declara o valor total a ser atingido (Meta) e o que se tem, no momento da 
solicitação (Estoque). Os valores colocados não devem ser alterados. Apenas 
apagados quando a meta for alcançada. 

2. Área Cinza (Não pode ser 
escrita ou movida). Área 
automática da planilha. Os 
cálculos são feitos somando 
o estoque inicial (declarado) 
aos aportes dos 
colaboradores, que 
preenchem as áreas brancas. 

3. Área branca. (preenchida 
pelos colaboradores. 



Lembrando: 

• Área amarela: preenchimento exclusivo do titular 
da tabela. Data e hora devem ser atualizadas.  

• Material, meta e estoque podem ser apagados 
quando a meta for atingida. Nesse caso, apaga-se 
também a coluna branca correspondente, 
zerando a pendência daquele material. 

• Uma vez a coluna zerada, pode ser novamente 
preenchida, com novo material solicitado, na área 
amarela. 



Lembrando: 

• Área cinza não deve ser mexida ou apagada. 
É área de cálculos automáticos da planilha. 

• Se for alterada, sem querer, comunicar 
imediatamente no chat. 



Lembrando: 

• A área branca é de preenchimento dos 
colaboradores e apagamento do titular quando a 
meta for atingida. 

• Uma vez atingido o objetivo, a coluna pode ser 
apagada nas áreas amarela e branca. A seguir 
pode ser reutilizada. 

• Data e hora devem ser atualizados. 



Planilhas de Capa: 

• Há dois modelos: a antiga e a nova, ambas 
com a mesma função: permitir visualização 
rápida de quem precisa e o quanto precisa de 
material. 

• Servem apenas como consulta e não devem 
ser alteradas. 



Tenha em mente: 

• Nunca se sinta desconfortável em perguntar. 

• Somos todos membros irmanados deste 
maravilhoso grupo e estamos todos no mesmo 
barco, digo, trem. 

• A dúvida de um(a) pode ser o progresso de todos. 

• Nenhum de nós é maior do que todos nós juntos! 


