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Capítulo 01 - Introdução 
 
O Ranking é uma aplicação multiplataforma criada para auxiliar na realização de comparativos entre produtos, análises de 
equipes de trabalho, benchmarks, controle de tarefas, checklists, validação de entrega, recebimento de produtos, controle da 
qualidade, verificação de processos, etc. 
 
Abaixo estão alguns exemplos de rankings que podem ser criados1: 

 

 

 
 

 
1  Esses são apenas alguns exemplos que acompanham o Ranking e foram criados para facilitar a compreensão e aprendizagem do aplicativo. Todos os dados 

apresentados nesses exemplos são fictícios e você deverá configurar rankings adequados às suas necessidades.  
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Como já dissemos, essa é uma aplicação “multiplataforma” 2, ou seja, existem versões do Ranking para os seguintes sistemas 
operacionais: 

• Windows 

• macOS (OS-X) 

• iOS (iPhone) 

• iPadOS (iPad) 
 

 
 

Windows 
 
 
 

macOS 

 

 

iPad (iPadOS) 
 
 

iPhone (iOS) 

 

 
2  As imagens apresentadas neste manual podem ser um pouco diferentes das exibidas no seu dispositivo. 
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A utilização do Ranking é simples e, basicamente, envolve apenas três passos: 
 

1. Definir a formatação do ranking (você é quem definirá quais informações deverão ser solicitadas). 
2. Cadastrar os itens e preencher/classificar cada uma das colunas do ranking. 
3. Emitir o relatório de ranking, que pontuará cada um dos itens e exibirá a nota de cada item3. 

 
 

 
 

 
 

 
3 A nota será calculada com base nos parâmetros fornecidos na definição do ranking e, se necessário, a pontuação poderá omitida.  

 ❶ 

 ❷ 

 ❸ 
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O Ranking suporta os seguintes tipos de pontuações/classificações: 
 

Tipo Aparência Descrição 

Caixa de seleção  

 
 

A caixa de seleção permite indicar se o item possui uma determinada 
característica, ou seja, se possuir o usuário deve colocar um “check” na 
opção correspondente e, se não possuir, deve deixar a opção sem o “check”. 

Selecionar opção 
 

Este tipo permite que o usuário selecione apenas um entre os valores 
indicados. 

Valor numérico 
 

Indica que o usuário deverá digitar um número inteiro (sem casas decimais) 
e que obedeça aos limites definidos. 

Valor decimal 
 

O usuário deverá digitar um número que obedeça aos limites definidos, 
sendo que os valores digitados poderão ter uma casa decimal. 

Valor decimal 
 

O usuário deverá digitar um número que atenda aos limites definidos, sendo 
que os valores digitados poderão ter até duas casas decimais. 

Cinco carinhas (smiles) 
 

Aqui o usuário deverá selecionar apenas uma entre as cinco opções de 
carinhas (smiles). 

Três carinhas (smiles) 
 

Aqui o usuário deverá selecionar apenas uma entre as três opções de 
carinhas (smiles). 

Polegares 
 

O usuário poderá selecionar um dos dois polegares, isto é, poderá selecionar 
o polegar para baixo (vermelho) ou o polegar para cima (verde). 

Semáforo vertical 
 

Será possível selecionar um dos três semáforos. 

Semáforo horizontal 
 

Será possível selecionar um dos três semáforos. 

Cinco cores 
 

O usuário poderá selecionar uma entre as cinco possibilidades de cores. 

Três cores 
 

Nesta opção o usuário poderá selecionar uma entre as três possibilidades de 
cores. 

Erro ou Ok 
 

Esta opção permite sinalizar uma situação de erro (ou incoerência) ou uma 
situação “ok” (situação atendida ou correta). 

Texto livre 
 

O usuário poderá digitar qualquer texto, comentário, observação ou 
qualquer outro tipo de informação. 

 
 
Nas próximas páginas apresentaremos os principais recursos do Ranking, mas, se após ler todo esse documento você ainda 
tiver dúvidas na utilização do aplicativo, poderá entrar em contato pelo e-mail suporte@tr7.com.br 4. 
  

 
4 Pode envolver custos adicionais de consultoria e/ou suporte ao usuário. 



Ranking 
Página 7 de 37 

© TR7 / NatSam Consultoria Ltda - Os nomes de produtos e empresas citadas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. 
Informações sujeitas a modificações sem aviso prévio. 

Capítulo 02 – Iniciando o uso 
 
É muito simples utilizar o Ranking, localize o ícone do aplicativo no seu dispositivo: 
 

 
Clique (ou toque) no ícone e você verá o menu inicial do aplicativo: 
 

 
 

As telas deste manual poderão ter aparência e/ou tamanho ligeiramente diferente das apresentadas no seu dispositivo, porém, 
você encontrará praticamente as mesmas funções e funcionalidades.  
 
No menu inicial do Ranking você encontrará os botões de acesso a cada um dos rankings que já foram criados5, além dos 
seguintes botões: 
 

• Novo ranking: essa opção deve ser utilizada para criar os seus rankings6. 

• Rankings arquivados: exibe os rankings que já foram concluídos e arquivados, isto é, os rankings que foram eliminados 
do menu principal e enviados para uma pasta especial de arquivo. 

• Lixeira: exibe os rankings que foram deletados, ou seja, as pesquisas que foram excluídas do menu principal. 

• Utilitários: Utilize essa opção para acessar o menu de utilitários do Ranking, que contém as seguintes funcionalidades: 

o Cópia de segurança: efetua um backup dos dados cadastrados no seu dispositivo, permitindo restaurar suas 
informações se o seu computador apresentar defeito ou algum outro tipo de problema. 

o Restaurar cópia de segurança: recupera as informações salvas anteriormente (através da opção acima). 

 
5 Na tela acima, os quatro primeiros rankings exibidos são exemplos criados para facilitar o aprendizado do aplicativo. Após criar seus rankings, eles serão 

adicionados na sua aplicação. 
6 A versão de testes do Ranking permite cadastrar apenas uma pesquisa, enquanto na versão licenciada o número de rankings que podem ser cadastrados e 

gerenciados é limitado apenas pelos recursos do seu dispositivo e pelo sistema operacional utilizado.  
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o Otimizar banco: reorganiza o banco de dados do Ranking, de modo que ele ocupe o menor espaço possível no 
seu dispositivo. 

o Criar exemplos: recria os arquivos de exemplos que acompanham a aplicação (essa opção só será exibida se os 
arquivos de exemplos foram eliminados). 

o Apagar exemplos: essa opção elimina os arquivos de exemplos que acompanham a aplicação (ou que foram 
criados utilizando a opção acima). 

o Licença de uso: permite cadastrar sua licença de uso no Ranking7. 

• Manual de uso: permite acessar o manual de utilização do Ranking8.  

• Sobre:  exibe informações resumidas sobre o Ranking9 e de copyright. 

  

 
7 Esse botão será exibido apenas na versão para o Windows ou para o macOS adquirida diretamente da TR7. Se você licenciou o Ranking através da App Store 

(iOS e iPadOS) ou através da Mac App Store (macOS), o programa foi licenciado automaticamente pela Apple quando foi adquirido  e, por isso, esse botão 
não será exibido. 

8 Esse botão será exibido apenas se o manual de utilização estiver na pasta onde o Ranking foi instalado. Se você eliminar o manual, esse botão não será 

exibido, mas você poderá consultar o manual de utilização no site da TR7 (www.tr7.com.br). 
9 Nas versões para o Windows ou para o macOS (licenciadas diretamente pela TR7), também serão exibidas as informações de registro da aplicação (nome do 

usuário licenciado). 
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Capítulo 03 – Criando um Ranking 
 

Para cadastrar um ranking você deve pressionar (ou tocar) o botão “  Novo ranking” (no menu inicial) e será exibida uma 
tela similar a imagem abaixo: 

 
 
Repare que essa tela está “vazia” o que permitirá configurar o ranking de acordo com suas necessidades. Essa tela possui os 
seguintes campos e configurações: 
 
 
 
 

 
 

Imagem que 
deverá ser 

exibida no menu 

Cor para a imagem 
(será utilizada 

apenas no menu) 

Nome para exibição do 
ranking no menu  

Observações ou 
comentários 

sobre o ranking Definições de cada 
categoria ou informação 
que deverá ser pontuada 
ou analisada (ver próxima 

imagem) 

Retorna para a 
o menu ou 
para a tela 

anterior 

Inclui um novo 
item no 
ranking 

Altera as definições de cores 
do relatório e o modo de 

exibição da coluna “Ranking” 

Desfaz as alterações 
efetuadas (recupera 
a últma versão salva 

do ranking) 

Registra (grava) as 
definições do 

ranking 
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Para cada categoria que deverá ser analisada/pontuada, é necessário parametrizar como a informação deverá ser preenchida 
pelo usuário e como os dados fornecidos devem ser totalizados: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ao clicar na seta ao lado do tipo de coluna, serão exibidas as opções de coluna disponíveis, onde você deverá selecionar a que 
atende a sua necessidade. Essa tela de seleção é similar à imagem abaixo: 
 

 
O valor digitado no campo “Peso ou fator” será multiplicado ao valor obtido no cálculo do ranking de cada item e representa 
a importância da coluna que está sendo definida, isto é, quanto maior o número informado, mais importante é a coluna. Esse 
campo poderá ser um número inteiro, possuir casas decimais ou, ainda, ser um número negativo. 
 
Veja alguns exemplos: 
 

• Se o valor obtido para a coluna for 2 e o peso/fator for igual a 10, então, o resultado da coluna será 20 (= 2 × 10). 

• Se o valor for 5 e o peso/fator igual a 2,5, então, o resultado da coluna será 10 (= 5 × 2,5). 

• Se o valor for 4 e o peso/fator for igual a 0,5, então, o resultado da coluna será 2 (= 4 × 0,5). 

• Se o valor for 2 e o peso/fator for igual a -2, então, o resultado da coluna será -4 (= 2 × -2). 

• Se o valor for 3 e o peso/fator for igual a 1000, então, o resultado será 3.000 (=3 × 1000). 
 
Após aplicar o fator ao resultado de cada coluna, os valores obtidos serão somados e, assim, será calculado o ranking do item. 

Nome da coluna que 
deve ser exibido para o 

usuário 

Tipo de coluna (clique 
na seta para ver as 

possibilidades) 

Peso ou fator da coluna 
(quando maior, mais 

importante é o valor da 
coluna) Valores que devem ser 

utilizados (seu uso varia em 
função do tipo de coluna) 

Indicador sequencial de 
colunas (atribuído 
automaticamente) 

Exclui a coluna 
do ranking 

Move a coluna 
para a frente 

Move a coluna 
para trás 
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O valor de cada coluna, antes de aplicar o Peso/fator, será calculado com base nos valores digitados nos dois campos ao lado 
do “Peso ou fator” e serão considerados/utilizados de acordo com o indicado na tabela abaixo: 
 

Tipo Descrição 

Caixa de seleção 
 

 

• Desmarcado: é o valor que deverá ser considerado se a coluna não foi marcada. 

• Marcado: é o valor que deverá ser considerado se a coluna foi marcada. 

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 

Selecionar opção 
 

 

• Iniciar em: é o valor para o primeiro item, isto é, se o usuário selecionar a primeira opção 
entre as disponíveis será considerado o valor digitado nesse campo. Por exemplo, se o valor 
desse campo for 1 e o usuário selecionar a primeira opção, o resultado da coluna será 1.  

• Acrescentar: para cada item adicional será acrescido o valor digitado nesse campo antes de 
obter o resultado.  Por exemplo, se foi digitado 2 nessa coluna e o usuário selecionar a 
segunda opção, então, o valor obtido será 3 (=1 + 3).  Se o usuário selecionar a terceira opção, 
o resultado obtido será 5 (= 1 + 3 + 3), se selecionar a quarta, o valor será 7 (= 1 + 3 + 3 + 3) e 
assim sucessivamente.  

• Opções possíveis para este campo: são as opções que serão exibidas para o usuário e você 
deve digitar uma opção por linha. Por exemplo, se você deseja que sejam exibidas as opções 
“Fácil”, “Médio” e “Difícil” preencha esse campo do modo exibido abaixo: 

 
As opções devem ser digitadas ordenadas pela sua importância, pois o número da posição do 
item será utilizado no cálculo do valor da coluna. 

Valor numérico 
 

 

• Menor valor: representa o menor valor que poderá ser digitado pelo usuário na coluna. Se o 
usuário digitar um valor menor que o informado neste campo, ele será automaticamente 
alterado para o menor valor permitido. 

• Maior valor: representa o maior valor que o usuário poderá informar na coluna. Se o usuário 
digitar um valor maior que o informando neste campo, ele será automaticamente alterado 
para o maior valor permitido. 

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 

Valor decimal 
 

 

• Menor valor: representa o menor valor que poderá ser digitado pelo usuário na coluna. Se o 
usuário digitar um valor menor que o informado neste campo, ele será automaticamente 
alterado para o menor valor permitido. 

• Maior valor: representa o maior valor que o usuário poderá informar na coluna. Se o usuário 
digitar um valor maior que o informando neste campo, ele será automaticamente alterado 
para o maior valor permitido. 

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 

Valor decimal 
 

 

• Menor valor: representa o menor número que poderá ser digitado pelo usuário na coluna. Se 
o usuário digitar um valor menor que o informado neste campo, ele será automaticamente 
alterado para o menor valor permitido. 

• Maior valor: representa o valor máximo que o usuário poderá informar na coluna. Se o 
usuário digitar um valor maior que o informando neste campo, ele será automaticamente 
alterado para o maior valor permitido. 

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 
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Cinco carinhas (smiles) 
 

 

• Iniciar em: é valor inicial da coluna, por exemplo, se o usuário selecionou o primeiro smile 
(infeliz) será considerado o valor digitado nesse campo.  

• Acrescentar: para cada smile após o “infeliz”, será acrescido o valor digitado nesse campo 
antes de obter o resultado.  Por exemplo, se foi digitado 1 nessa coluna e o usuário selecionar 
o smile do meio (indiferente), então, o valor obtido será 3 (=1 + 1 + 1).  Se o usuário selecionar 
o smile “felicidade” (último), o resultado obtido será 5 (= 1 + 1 + 1 + 1 + 1).  

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 

Três carinhas (smiles) 
 

 

• Iniciar em: é valor inicial do campo, por exemplo, se o usuário selecionou o primeiro smile 
(infeliz) será considerado o valor digitado nesse campo.  

• Acrescentar: para cada smile após o “infeliz”, será acrescido o valor digitado nesse campo 
antes de obter o resultado.  Por exemplo, se foi digitado 1 nessa coluna e o usuário selecionar 
o smile do meio (indiferente), então, o valor obtido será 2 (=1 + 1).  Se o usuário selecionar o 
smile “feliz” (terceiro e último), o resultado obtido será 3 (= 1 + 1 + 1).  

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 

Polegares 
 

 

• Para baixo: é o valor que deverá ser considerado se o usuário selecionar o polegar para baixo. 

• Para cima: é o valor que deverá ser considerado se o usuário selecionar o polegar para cima. 

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 

Semáforo vertical 
 

 

• Primeira cor: é valor que deverá ser considerado se for selecionado o semáforo vermelho. 

• Acrescentar: para cada semáforo após o vermelho, será acrescido o valor digitado nesse 
campo antes de obter o resultado.  Por exemplo, se foi digitado 1 nessa coluna e o usuário 
selecionar o semáforo amarelo, então, o valor obtido será 2 (=1 + 1).  Se o usuário selecionar 
o semáforo verde (terceiro e último), o resultado obtido será 3 (= 1 + 1 + 1).  

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 

Semáforo horizontal 
 

 

• Primeira cor: é valor que deverá ser considerado se for selecionado o semáforo vermelho. 

• Acrescentar: para cada semáforo após o vermelho, será acrescido o valor digitado nesse 
campo antes de obter o resultado.  Por exemplo, se foi digitado 1 nessa coluna e o usuário 
selecionar o semáforo amarelo, então, o valor obtido será 2 (=1 + 1).  Se o usuário selecionar 
o semáforo verde (terceiro e último), o resultado obtido será 3 (= 1 + 1 + 1).  

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 

Cinco cores 
 

 

• Primeira cor: é valor para a primeira cor (vermelho).  

• Acrescentar: para cada cor após o vermelho será acrescido o valor digitado nesse campo antes 
de obter o resultado.  Por exemplo, se foi digitado 1 nessa coluna e o usuário selecionar o 
amarelo então, o valor obtido será 3 (=1 + 1 + 1).  Se o usuário selecionar verde escuro (último), 
o resultado obtido será 5 (= 1 + 1 + 1 + 1 + 1).  

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 

Três cores 
 

 

• Primeira cor: é valor para a primeira cor (vermelho).  

• Acrescentar: para cada cor após o vermelho será acrescido o valor digitado nesse campo antes 
de obter o resultado.  Por exemplo, se foi digitado 1 nessa coluna e o usuário selecionar o 
amarelo então, o valor obtido será 2 (=1 + 1).  Se o usuário selecionar verde escuro (último), 
o resultado obtido será 3 (= 1 + 1 + 1).  

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 
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Erro ou Ok 
 

 

• Vermelho: é o valor que deverá ser considerado se o usuário selecionar o . 

• Verde: é o valor que deverá ser considerado se o usuário selecionar o . 

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 

Texto livre 
 

 

• Não preenchido: é o valor que deverá ser considerado se o usuário deixar a coluna vazia (não 
digitar qualquer informação). 

• Preenchido: é o valor que deverá ser considerado se o usuário digitar alguma informação na 
coluna. 

• Comentários: os dados digitados nesse campo são apenas informativos, ou seja, não serão 
utilizados no cálculo ou exibidos para o usuário durante a digitação. 

 
Importante:  O ranking final será a soma dos valores obtidos em cada coluna e, assim, é aconselhável testar as definições 

efetuadas para certificar-se de que ela atende às suas necessidades. 
 
No rodapé desta tela você poderá encontrará os seguintes botões: 
 

 

 
Finaliza a edição do ranking (certifique-se de salvar as alterações efetuadas usando o botão  antes de clicar 
nesse botão). 
 
 

 
Acrescenta uma nova coluna no ranking que está sendo definido. 
 
 

 
Altera as cores e aparência do ranking (consulte o próximo capítulo). 
 
 

 
Restaura os parâmetros/configurações que o ranking possuía antes de você iniciar sua alteração ou após ter 
registrado as alterações efetuadas. 
 
 

 
Registra as definições, isto é, salva as alterações efetuadas permitindo retornar ao menu e/ou iniciar a digitação 
dos dados e obter o ranking. 
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Capítulo 04 – Definindo a aparência do ranking 
 
Além de definir as colunas que devem ser consideradas no ranking, você também poderá configurar as cores do relatório, o 
formato do ranking, definir o estilo das linhas de separação, etc. 
 

Você poderá acessar essas definições pressionando o botão  na tela de definição do ranking e, quando pressionado, será 
exibida uma tela de configuração similar à apresentada abaixo: 
 

 
 
Essa tela é dividida em dois grupos: 
 

 
 

Definições de cores, das 
colunas e aparência do 

relatório 

Definições da coluna de 
ranking dos itens 

Retorna para a 
tela de definição 

das colunas 

Restaura as 
cores padrão 
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A imagem abaixo demonstra onde cada cor e/ou configuração é utilizada10: 

 
Campo Descrição 

A Determina a cor que deve ser utilizada nas letras do cabeçalho do relatório. 

B Define a cor de fundo que deve ser utilizada no cabeçalho do relatório. 

C Indica a cor que deve ser utilizada nas letras das linhas pares. 

D Determina a cor de fundo que deve ser utilizada nas linhas pares. 

E Define a cor que deve ser utilizada nas letras das linhas ímpares. 

F Indica a cor de fundo que deve ser utilizada nas linhas ímpares. 

G Determina a cor que deve ser utilizada nas letras dos cabeçalhos das colunas pares. 

H Define a cor que dever ser utilizada no fundo dos cabeçalhos das colunas pares. 

I Indica a cor que deve ser utilizada nas letras dos cabeçalhos das colunas ímpares. 

J Determina a cor que deve ser utilizada no fundo dos cabeçalhos das colunas ímpares. 

K Indica a cor que deve ser utilizada na letra do cabeçalho da coluna “ranking” (a última coluna do relatório). 

L Define a cor que dever ser utilizada no fundo do cabeçalho da coluna “ranking”. 

M Determina a cor que deve ser utilizada nas linhas horizontais (utilizadas na separação das linhas). 

N Indica o estilo que deve ser utilizado nas linhas horizontais. 

O Define a cor que deve ser utilizada nas linhas verticais (utilizadas na separação das colunas). 

P Determina o estilo que deve ser utilizado nas linhas verticais. 

Q Configura a coluna “ranking” (descrito com mais detalhes na próxima página). 

 
10 Essa imagem foi criada utilizando definições “muito coloridas” apenas para facilitar a visualização de onde cada cor é utilizada.  
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A coluna Ranking, que totaliza as pontuações de cada linha, possui as seguintes opções/configurações: 

 
 

Campo Descrição 

A Define o texto do cabeçalho da coluna “ranking”. 

B Determina o número de casas decimais que devem ser exibidas. 

C Aqui definimos se: 

• O resultado do ranking deverá ser “multiplicado” ou “dividido” por um determinado valor antes de ser exibido 
para o usuário. 

• Se todo o relatório deverá ser impresso na ordem em que os itens foram digitados (opção “Não ordenar”), se 
deverão ser classificados do menor para o maior ranking (opção “Crescente”) ou se devem ser classificados 
do maior para ao menor ranking (opção “Decrescente”). 

 
Se você desejar ocultar a coluna de ranking, digite 0 (Zero) no campo numérico dessa área. 

D Define o sinalizador que deve ser utilizado e, dependendo do tipo de sinalizador, as cores que devem ser utilizadas 
na sinalização do ranking (adiante detalharemos os diversos sinalizadores). 
 
Os sinalizadores enfatizam os rankings, facilitando a identificação dos resultados acima/abaixo do ponto médio, 
assim como identificar os melhores/piores resultados. 

E Assim como na definição das linhas (explicadas anteriormente), aqui você poderá determinar a cor das letras e 
cor do fundo das linhas pares e a cor das letras e cor do fundo das linhas ímpares. 

 
Os sinalizadores disponíveis para o ranking são: 
 

Sinalização Descrição 

 

Não serão exibidos sinalizadores do lado esquerdo do ranking, isto é, apenas o valor do ranking será exibido 
no relatório. 
 
Lembre-se que se você desejar ocultar toda a coluna do ranking, você deve digitar Zero no campo ao lado da 
opção “Multiplicar por/Dividir por”. 

 

Exibe uma barra em “degradê” comparando o ranking do item atual com ranking dos demais itens, sendo que 
quanto mais próximo do ranking máximo for o ranking do item atual, maior será essa barra. Para essa opção, 
você poderá especificar a cor que deve ser utilizada para a barra dos rankings positivos e a cor que deve ser 
utilizada para os rankings negativos. 

 

Exibe uma barra comparando o ranking do item atual com o ranking dos demais itens, sendo que quanto mais 
próximo do ranking máximo for o ranking do item atual, maior será essa barra. Para essa opção, você poderá 
especificar a cor que deve ser utilizada para a barra dos rankings positivos e a cor que deve ser utilizada para 
os rankings negativos. 

 

Utilizará, em toda a célula, uma cor comparando o ranking do item atual com ranking dos demais itens, sendo 
que quanto mais próximo do ranking máximo for o ranking do item atual, mais próxima da cor final será essa 
barra. Para essa opção, você poderá especificar a cor que deve ser utilizada para o ranking de menor valor e a 
cor que deverá ser utilizada para o ranking de maior valor. A cor dos demais valores será uma variação entre 
as duas cores e, é claro, será obtida com base no valor do ranking da linha. 



Ranking 
Página 17 de 37 

© TR7 / NatSam Consultoria Ltda - Os nomes de produtos e empresas citadas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. 
Informações sujeitas a modificações sem aviso prévio. 

 

Exibe uma seta comparando o ranking do item em relação ao ranking dos demais itens. Para essa opção, serão 
utilizados os seguintes sinalizadores: 

 O valor está na faixa entre o menor ranking obtido e ⅓ do ∆11. 
 O valor está entre ⅓ e ⅔ do ∆. 
 O valor está acima de ⅔ do ∆. 

 

Exibe um indicador comparando o ranking do item em relação ao ranking dos demais itens. Nesta opção serão 
utilizados os seguintes sindicadores: 

 O valor está na faixa entre o menor ranking obtido e ⅓ do ∆. 
 O valor está entre ⅓ e ⅔ do ∆. 
 O valor está acima de ⅔ do ∆. 

 

Exibe um indicador do tipo “gráfico de pizza” comparando o ranking do item em relação ao ranking dos demais 
itens. Para esse sinalizador serão utilizadas as seguintes imagens: 

 O valor está na faixa entre o menor ranking obtido e ⅕ do ∆. 
 O valor está entre ⅕ e ⅖ do ∆. 
 O valor está entre ⅖ e ⅗ do ∆. 
 O valor está entre ⅗ e ⅘ do ∆. 
 O valor está acima de ⅘ do ∆. 

 

Exibe um indicador do tipo “gráfico de barras” comparando o ranking do item em relação ao ranking dos 
demais itens. Para esse sinalizador serão utilizadas as seguintes imagens: 

 O valor está na faixa entre o menor ranking obtido e ⅕ do ∆. 
 O valor está entre ⅕ e ⅖ do ∆. 
 O valor está entre ⅖ e ⅗ do ∆. 
 O valor está entre ⅗ e ⅘ do ∆. 
 O valor está acima de ⅘ do ∆. 

 
Supondo que os valores obtidos para cada linha do ranking variaram entre -6 e 10, veja como os sinalizadores seriam exibidos 
em cada uma das opções disponíveis:  
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11  O ∆ (Delta) representa a variação entre o menor valor de ranking e o maior valor de ranking. Por exemplo, se o menor ranking obti do foi o 3 e o maior 

ranking foi 10, então, o ∆ será 7. 
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Capítulo 05 – Fornecendo os dados para o ranking 
 
Preencher (ou alterar) um ranking é um processo simples: 
 

1. Localize, no menu, o ranking desejado e clique (ou toque) em cima dele. Como exemplo, vamos selecionar o “Avaliação 
desempenho”: 

 
2. Será exibida a tela para digitação dos dados do ranking. Na imagem abaixo, como selecionamos um exemplo que 

acompanha o Ranking, já existem alguns dados cadastrados e, para rankings recém-criados, você verá uma tela vazia, 
apenas com os campos para digitação dos dados: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Retorna 
para a tela 

anterior 

Nome do ranking 
selecionado 

Área para 
digitação das 

informações do 
ranking 

Adiciona uma 
linha (item) no 

ranking 

Exclui (elimina) a 
linha selecionada 

do ranking 

Altera as definições 
(configurações) do 

ranking 
Envia todo o 

ranking para a 
“Lixeira” 

Arquiva o 
ranking 

Consolida o 
ranking e exibe 

o relatório 

É possível classificar os dados clicando no 
título da coluna (o primeiro “click” classificará 

a coluna em ordem crescente e o segundo 
“click” classificará em ordem decrescente). 
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Como detalhado na imagem anterior, na parte inferior da tela poderão ser exibidos os seguintes botões: 
 

 
Finaliza a edição do ranking e retorna para o menu. 
 

 
Adiciona uma nova linha no Ranking12.  
 

 
Elimina a linha selecionada. 
 

 
Permite editar as definições do ranking que está sendo digitado (consulte o capítulo 03). 
 

 
Indica que o ranking não é mais necessário e, assim, ele deve ser enviado para a lixeira13. 
 

 
Indica que o ranking foi concluído e que deve ser arquivado14. 
 

 
Calcula o ranking de cada item e exibe o relatório conforme a formatação efetuada (consulte o capítulo 04). 

 

Ao pressionar o botão  os dados digitados serão processados e, com base nas definições efetuadas previamente, o valor 
da coluna ranking será calculado e o relatório será visualizado. Veja um exemplo: 

 
Na parte inferior da tela você encontrará os seguintes botões: 
 

 
Ajusta o tamanho do relatório de modo que uma página seja inteiramente visualizada. 
 

 
Ajusta o relatório de modo que a largura da página ocupe completamente a largura do display do seu 
computador / dispositivo. 
 

 
12  Se você estiver executando o Ranking no sistema operacional Windows ou macOS, também será possível inserir uma nova linha pressionando, no seu 

teclado, a tecla “seta para baixo”. 
13  Ao ser enviado para a lixeira, o ranking será eliminado do menu principal e não poderá mais ser alterado/modif icado, mas poderá ser acessado a partir 

da opção “Lixeira”. 
14  Você poderá acessar os rankings que foram enviados para o arquivo selecionando a opção “Rankings arquivados” no menu principa l. Enquanto o ranking 

estiver “arquivado” não será possível alterar os dados que foram digitados. 
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Exibe o relatório em uma escala de 100% do tamanho real (proporcionalmente ao tamanho do seu dispositivo). 
 

 
Amplia a exibição do relatório (zoom in). 
 

 
Reduz a exibição do relatório (zoom out). 
 

 
Exporta o relatório no formato PDF (Portable Document Format), padrão definido pela Adobe e atualmente 
suportado pela grande maioria dos aplicativos. 
  

 
Exporta o relatório como planilha de cálculo no padrão do Excel.  
 

 
Imprimir o relatório (envia para a impressora).15 

 
  

 
15 O botão de impressão só está disponível na versão do Ranking para o Windows. 
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Capítulo 06 – Acessando os rankings arquivados 
 
Após arquivar um determinado ranking, ainda será possível visualizá-lo, porém, enquanto ele estiver “arquivado”, não será 
possível alterar as informações digitadas, mas será possível exibir o relatório, exportá-lo em PDF ou XLS. 
 
A tela de visualização de um ranking arquivado é semelhante ao da tela de digitação (descrita no capítulo 5): 
 

 

Envia ranking do 
arquivo para a 

“Lixeira” 

Retira o ranking do 
arquivo, enviando-o 

para o menu principal 

Consolida o 
ranking e exibe 

o relatório 
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Capítulo 07 – Acessando os rankings enviados para a lixeira 
 
Após enviar um determinado ranking para a lixeira, ainda será possível visualizá-lo, porém, enquanto ele estiver “na lixeira”, 
não será possível alterar as informações digitadas, mas será possível exibir o relatório, exportá-lo em PDF ou XLS. 
 
A tela de visualização de um ranking excluído é semelhante ao da tela de digitação (descrita no capítulo 5): 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Importante:  Ao excluir um ranking da lixeira ele será definitivamente apagado do banco de dados e o único modo de 

recuperar as informações que estavam cadastradas é através da restauração de uma cópia de segurança (backup) 
que tenha sido efetuada ANTES do ranking ter sido excluído. 

 
 

 
  

Elimina o ranking da 
lixeira, apagando-o 

completamente do sistema 

Recupera o ranking da 
lixeira, enviando-o 

para o menu principal 

Consolida o 
ranking e exibe 

o relatório 
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Capítulo 08 – Utilitários do Ranking 
 

Ao clicar (ou tocar) no botão “Utilitários” você terá acesso aos seguintes módulos: 
 

 
Cópia de segurança 
Efetua uma cópia de segurança de todos os dados cadastrados no Ranking e, assim, permitir que você recupere as 
informações que foram cadastradas caso ocorra algum defeito no seu computador ou dispositivo. Você deve utilizar 
essa opção sempre que criar rankings e/ou registrar informações no sistema. 
 
 

 
Restaurar cópia de segurança 
Restaura os dados que estavam cadastrados no Ranking e que foram salvos previamente através da opção acima se, 
por acaso, ocorrer algum problema com o seu computador ou dispositivo. 
 
 

 
Otimizar banco 
Quando você elimina vários rankings do sistema ou, então, durante a utilização do normal da aplicação, pode ocorrer 
de ficarem espaços sem uso no banco de dados e essa opção, quando acionada, reduzirá o tamanho do banco de 
dados liberando esse espaço sem utilização para outras aplicações. 
 
 

 
Recriar exemplos 
Essa opção recria os rankings de exemplos (cuja única utilidade é facilitar a compreensão e aprendizado na utilização 
do Ranking). 
 
 

 
Apagar exemplos 
Essa opção elimina os rankings de exemplos (que foram criados com a finalidade de facilitar a compreensão e 
aprendizado na utilização do Ranking). 
 
Importante:  se você alterar as definições de um dos rankings de exemplos, ele deixará de ser considerado como 

exemplo pois o sistema entenderá que você usou um dos exemplos como base para criar o seu próprio 
ranking e, assim, ele não será eliminado se você selecionar essa opção. 

 
 

 
Licença de uso16 
Disponível apenas na versão para o Windows, essa opção registra a sua licença de utilização do Ranking e elimina as 
restrições/limitações do sistema. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
16  Essa opção não está disponível nas versões adquiridas via App Store (iOS ou iPadOS) ou Mac App Store (macOS) pois, ao adquirir o Ranking a partir da loja 

de aplicativos da Apple, ele será automaticamente licenciado para o seu dispositivo.  
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Capítulo 09 – Manual de uso 
 

Ao clicar (ou tocar) no botão “Manual de uso”  você verá uma cópia deste manual no seu computador ou dispositivo. 
 
A exibição do manual varia e função do sistema operacional utilizado: 
 

• Windows ou macOS: o manual será exibido utilizando o seu navegador de internet padrão como, por exemplo, o 
Google Chrome, Edge, Safari, Opera, etc.  
 

• iOS / iPadOS: o manual será exibido diretamente no Ranking. 
 

 
Este manual também está disponível para consulta no site da TR7 (www.tr7.com.br).  

 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.tr7.com.br/
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Capítulo 10 – A tela “Sobre” 
 

Ao pressionar o botão “Sobre”  o Ranking exibirá um pequeno resumo sobre a finalidade do aplicativo, os dados do usuário 
licenciado17 e a versão que está sendo executada. 
 
Esse botão, quando acionado, exibirá uma tela similar à tela abaixo: 
 

 
 
  

 
17  As informações do usuário licenciado serão exibidas apenas nas versões adquiridas diretamente da TR7 e somente após a instalação de uma licença de 

uso válida. As versões adquiridas via App Store ou Mac App Store não exibem os dados do usuário que licenciou o sistema.  
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Capítulo 11 – O módulo “Cópia de segurança” 
 
Acessível através do botão “Utilitários” (no menu principal), o botão “Cópia de segurança” permite efetuar uma cópia dos 
dados armazenados no Ranking e, assim, permitir restaurar as informações cadastradas no caso de danos ao seu computador 
ou dispositivo como, por exemplo, defeitos, infecção por vírus, formatação acidental, etc. 
 
Esse botão, quando acionado, exibirá uma tela similar à tela abaixo: 

 
 
A geração da cópia de segurança é realizada rapidamente e, após concluída, você verá uma tela onde deverá informar o local 
onde a cópia de segurança que foi gerada deve ser salva.  
 
Essa tela varia em função do sistema operacional utilizado: 
 
No Windows:  

 
Indique o local onde a cópia de segurança deve ser gravada e depois clique no botão “Salvar”. 

Pressione (ou toque) nesta 
imagem para realizar a 

cópia de segurança 
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No macOS:  

 
Indique o local onde a cópia de segurança deve ser gravada e depois clique no botão “Salvar”. 
 
No iOS / iPadOS:  

 
Salve o backup gerado na sua pasta de arquivos, envie-o para seu endereço de e-mail ou, então, compartilhe-o com outra 
aplicação no seu dispositivo. 
 
 
 
Você também pode efetuar uma cópia de segurança do banco de dados salvando o arquivo Ranking.sqlite3 armazenado no 
seu computador/dispositivo. Para isso, encerre a utilização do Ranking e siga o procedimento de acordo com o seu sistema 
operacional: 
 
Windows: 

• Abra o gerenciador de arquivos do Windows (Windows Explorer) 

• Vá até a sua pasta de documentos. 

• Selecione a pasta Ranking. 

• Copie o arquivo Ranking.sqlite3 para um pen drive, rede local, cloud ou outro local. 
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macOS: 

• Abra o gerenciador de arquivos do macOS (Finder) 

• Vá até a sua pasta de documentos. 

• Selecione a pasta Ranking. 

• Copie o arquivo Ranking.sqlite3 para um pen drive, rede local, cloud ou outro local. 
 
 
iOS: 

• Conecte o seu dispositivo a um computador. 

• Abra o iTunes. 

• Selecione o seu dispositivo. 

• Selecione a opção “Compartilhamento de arquivos”. 

• Em Apps, selecione “Ranking”. 

• Clique em cima do arquivo Ranking.sqlite3 e depois clique no botão Salvar. 

• Salve o arquivo em um pen drive, rede local, cloud ou outro local. 
 
 
Importante:  Todas as informações cadastradas no Ranking ficam armazenadas única e exclusivamente no seu computador 

e/ou dispositivo. O único modo de garantir que você possa recuperar essas informações se o seu dispositivo 
apresentar defeito, for danificado por vírus, for roubado, for perdido, etc., é fazendo backups periódicos e 
armazenando essas cópias em local seguro. 

 
 Para garantir o sigilo das informações cadastradas no Ranking, a TR7 e seus parceiros não têm acesso a esses 

dados e, assim, se você perder essas informações não adiantará entrar em contato com nosso suporte solicitando 
uma cópia desses dados. 
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Capítulo 12 – O módulo “Restaurar cópia de segurança” 
 
Acessível através do botão “Utilitários” (no menu principal), o botão “Restaurar cópia segurança” permite recuperar os dados 
a partir de uma cópia de segurança efetuada previamente. 
 
Esse botão, quando acionado, exibirá uma tela similar à tela abaixo: 

 
 
O funcionamento dessa tela varia em função do sistema operacional utilizado: 
 
No Windows:  
 

 
Selecione o local onde a cópia de segurança foi salva previamente, clique em cima do arquivo de backup e, em seguida, clique 
no botão “Abrir” (o arquivo de backup geralmente possui o nome “Backup_Ranking.DMP”). 
 
 

Pressione (ou toque) nesta imagem 
para restaurar as informações de 

uma cópia de segurança 
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No macOS:  

 
Selecione o local onde a cópia de segurança foi salva previamente, clique em cima do arquivo de backup e, em seguida, clique 
no botão “Abrir” (o arquivo de backup geralmente possui o nome “Backup_Ranking.DMP”). 
 
 
No iOS / iPadOS:  

 
No iOS/iPadOS, devido as características desse sistema operacional, você deverá utilizar o iTunes e salvar o arquivo de 
Backup_Ranking.DMP na pasta do aplicativo Ranking. 
 
 
Assim que o arquivo de backup for selecionado/localizado, será exibida uma mensagem informando que, ao restaurar a cópia 
de segurança, os dados cadastrados atuamente serão eliminados e substituídos pelos dados do backup selecionado: 
 

Windows macOS iOS / iPadOS 

 
 

 
 
Clique/toque em “Sim” para confirmar que os dados atuais devem ser substituídos pelos dados da cópia de segurança 
selecionada ou então clique em “Não” para interromper a operação de restauração. 
 
Você também pode restaurar uma cópia de segurança do banco de dados substituindo o arquivo Ranking.sqlite3 armazenado 
no seu computador/dispositivo pelo salvo anteriormente (consulte o procedimento de backup). Para isso, encerre a utilização 
do Ranking e siga o procedimento de acordo com o seu sistema operacional: 
 
Windows: 

• Abra o gerenciador de arquivos do Windows (Windows Explorer). 

• Vá até a pasta onde anteriormente você salvou o banco de dados do Ranking. 

• Clique com o botão direito em cima do arquivo Ranking.sqlite3 e selecione a opção “Copiar”. 

• Vá até a sua pasta de documentos. 

• Selecione a pasta Ranking. 

• Clique com o botão direito em uma área vazia da pasta documentos e selecione a opção “Colar”. 

• Clique em “sim” quando aparecer a mensagem perguntando se deseja substituir o arquivo Ranking.sqlite3. 
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macOS: 

• Abra o gerenciador de arquivos do Windows (Finder). 

• Vá até a pasta onde anteriormente você salvou o banco de dados do Ranking. 

• Selecione o arquivo Ranking.sqlite3 e, no menu Editar, selecione a opção “Copiar Ranking.sqlite3”. 

• Vá até a sua pasta de documentos. 

• Selecione a pasta Ranking. 

• Envie o arquivo Ranking.sqlite3 existente para a Lixeira. 

• Selecione o menu Editar e selecione a opção “Colar item”. 
 
 
iOS ou iPadOS: 

• Conecte o seu dispositivo a um computador. 

• Abra o iTunes. 

• Selecione o seu dispositivo. 

• Selecione a opção “Compartilhamento de arquivos”. 

• Em Apps, selecione “Ranking”. 

• Substitua o arquivo Ranking.sqlite3 pelo que você salvou anteriormente. 
 
 
Importante:  Todas as informações cadastradas no Ranking ficam armazenadas única e exclusivamente no seu computador 

e/ou dispositivo. O único modo de garantir que você possa recuperar essas informações se o seu dispositivo 
apresentar defeito, for danificado por vírus, for roubado, for perdido, etc., é fazendo backups periódicos e 
armazenando essas cópias em local seguro. 

 
 Para garantir o sigilo das informações cadastradas, a TR7 e seus parceiros não têm acesso aos dados cadastrados 

e, assim, se você perder suas informações não adiantará entrar em contato com nosso suporte solicitando uma 
cópia desses dados. 
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Capítulo 13 – Inserindo sua licença de uso (apenas Windows) 
 
Para utilizar o Ranking no sistema operacional Windows, você deve adquirir uma licença de uso diretamente da TR7 / NatSam 
Consultoria Ltda ou de um dos seus representantes autorizados. 
 
A licença de uso contém os dados da empresa e/ou usuário licenciado e garante que você está utilizando uma versão 
devidamente licenciada pelo produtor deste aplicativo. 
 
Enquanto você não cadastrar uma licença de uso válida, o Ranking permitirá o cadastramento de um único ranking e exibirá 
uma tela de confirmação a cada operação processada onde, nesta tela, você deverá digitar o número de confirmação exibido 
ou, então, a operação solicitada não será executada. Essa tela de confirmação é similar à seguinte: 
 

 
Para cadastrar a sua licença de uso, você deverá executar o procedimento abaixo: 
 

1. Salve no seu computador o arquivo de licença que você recebeu por e-mail quando adquiriu uma licença de uso do 
Ranking (memorize o local onde você salvou o arquivo pois você precisará dele no passo 3). 

2. Carregue o Ranking, clique no botão “Utilitários” e, em seguida, selecione a opção “Licença de uso”. 

3. Pressione o botão  e selecione o seu arquivo de licença (aquele que você criou no passo 1). 
4. Clique no botão “Abrir”. 
5. Se o arquivo de licença estiver correto, o Ranking já estará licenciado e você verá os dados do usuário licenciado. Caso 

o arquivo selecionado não esteja correto, será exibido um alerta informando que a licença não é válida. 
 
Você deverá repetir o procedimento acima em cada computador Windows onde o Ranking seja utilizado (cada computador 
deverá possuir uma licença do Ranking). 
 
 
Importante:  Na versão para o iOS (iPhone), iPadOS (iPad) ou macOS não existe esse botão pois o Ranking será licenciado pela 

Apple assim que você adquirir a aplicação na App Store ou na Mac App Store. 
 

Entre em contato com a TR7 para adquirir uma licença de uso do Ranking (apenas Windows), para isso, acesse: 
www.tr7.com.br ou, se preferir, envie e-mail para suporte@tr7.com.br com suas dúvidas sobre o processo de 
licenciamento. 

 
 
 
  

http://www.tr7.com.br/
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Capítulo 14 – Política de atualização de versão 
 
Os números das versões do Ranking seguem o padrão abaixo: 
 

V.S.R 
Onde: 

• V → representa o número principal da versão. 

• S → representa o número secundário da versão (ou subversão). 

• R → representa a compilação da versão (ou release). 
 
Por exemplo, o número 1.0.4 identifica a versão 1.0 release 4.  O número 1.1.15 identifica a versão 1.1 release 15. O número 
2.0.1 identifica o primeiro release da versão 2.0. 
 
Os números das versões são definidos pela TR7 em função da quantidade de recursos implementados no aplicativo, correções, 
atualizações dos kits de desenvolvimento SDK, etc. 
 
Para as versões para desktop (Windows e MacOS)18, ao adquirir sua licença do Ranking você terá o direito de atualizar, 
gratuitamente, para todos os novos releases da versão adquirida e receberá todas as novas versões que venham a ser lançadas 
por um período de um ano. 
 
Por exemplo, suponha que no “dia D” você adquiriu a versão 1.0.4, então, você terá o direito a receber, gratuitamente, todos 
os releases da versão 1.0 (por exemplo, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e assim sucessivamente) mas, se desejar 
atualizar para a versão 1.1, 2.0, 2.2, etc., precisará adquirir uma nova licença. 
 
Porém, se no período de um ano após o licenciamento a TR7 lançar a versão 1.1 (ou qualquer outra versão) você terá o direito 
de receber, gratuitamente, a nova versão e todos os novos releases da versão 1.1 que venham a ser lançados, mesmo que 
esses releases sejam lançados após o período inicial de 1 ano. 
 
Veja um exemplo: 
 

Versões e releases do Ranking 
1.0.4 1.0.5 1.1.1 1.1.2 2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3... 
Versão 1.0 Versão 1.1 Versão 2.0 Versão 2.1 
          
 
Dia D 
(Compra) 

  
D + 180 

  
D + 364 

 A partir deste momento você precisará 
adquirir uma nova licença de uso se desejar 
utilizar a versão 2.1. 

 
No exemplo acima, como as versões 1.1 e 2.0 foram liberadas em um prazo inferior a um ano após a sua data de licenciamento, 
você terá o direito de receber uma nova licença de uso destas versões, mas, se desejar atualizar para a versão 2.1 (ou versões 
posteriores) terá que adquirir uma nova licença de uso. 
 
A atualização de versão é opcional, ou seja, se, no exemplo acima, a versão 2.0.3 está atendendo suas necessidades você não 
será obrigado a atualizar para a versão 2.1.1 (e, consequentemente, ter que adquirir uma nova licença de uso). 
 
 
  

 
18 Essa regra é válida apenas para as versões do Ranking para os sistemas operacionais Windows e macOS e somente para as licenças adquiridas diretamente 

da TR7 / NatSam. Para o iOS (iPhone), iPadOS (iPad) ou para a versão para o macOS adquirida na Mac App Store, a política de atualização seguirá as regras 
determinadas pela Apple. A TR7 poderá, a qualquer instante, alterar a regra de atualização, mas, se isso ocorrer, valerá apenas para as novas licenças do 
Ranking. 
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Capítulo 15 – Histórico de alterações 
 
Abaixo estão relacionadas as principais alterações efetuadas no Ranking (para rápida identificação das novidades, essa relação 
está em ordem decrescente): 
 

Versão Principais alterações 

1.0.16 • Atualizado para as versões mais recentes dos SDKs para o iOS, macOS e Windows. 

1.0.15 • Atualizado para as versões mais recentes dos SDKs para o iOS, macOS e Windows. 

1.0.14 • Atualizado para as versões mais recentes dos SDKs para o iOS, macOS e Windows. 

1.0.13 • Atualizado para as versões mais recentes dos SDKs para o iOS, macOS e Windows. 

1.0.12 • Atualizado para as versões mais recentes dos SDKs para o iOS, macOS e Windows. 

1.0.11 • Atualizado para as versões mais recentes dos SDKs para o iOS, macOS e Windows. 

1.0.10 • Atualizado para as versões mais recentes dos SDKs para o iOS, macOS e Windows. 

1.0.9 • Atualizado para as versões mais recentes dos SDKs para o iOS, macOS e Windows. 

• Atualização do certificado de distribuição da Apple (iOS e macOS). 

1.0.8 • Ajustes na renderização dos relatórios. 

1.0.7 • Atualização do certificado de distribuição da Apple (iOS e macOS). 

1.0.6 • Atualização do certificado de desenvolvedor da Apple (iOS e macOS). 

1.0.5 • Atualizado para as versões mais recentes dos SDKs para o iOS, macOS e Windows. 

1.0.4 • Atualizado para as versões mais recentes dos SDKs para o iOS, macOS e Windows. 

1.0.3 • Atualizado para as versões mais recentes dos SDKs para o iOS, macOS e Windows. 

1.0.2 • Na digitação do ranking, um segundo clique no título da coluna classificará os registros em ordem decrescente. 

• Na versão para o macOS, foi corrigido um problema que poderia exibir uma tela de alerta ao clicar no título da 
coluna (na tela de digitação do ranking). 

1.0.1 • Pequenos ajustes para disponibilizar a aplicação na Mac App Store (loja Apple de aplicativos para macOS). 

1.0.0 • Versão inicial do Ranking. 
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Licença de uso do Ranking 
 

Importante: Se você estiver instalando o Ranking apenas para testes, leia com atenção o tópico "Modo avaliação" (abaixo em 
vermelho) pois ele lhe garante o direito de utilizar o Ranking gratuitamente por até 10 dias. 
 
Item 01 – Identificação das partes: 
De um lado:  
Contratante: que estará identificado neste contrato como contratante, é a pessoa física ou jurídica interessada na instalação 
do Ranking. O fornecimento dos dados cadastrais do contratante, tais como: endereço, cidade, estado, CNPJ ou CPF, CEP, 
telefone, e-mail, pessoa para contato, etc., devem ser enviados para o e-mail suporte@tr7.com.br caso a contratante aceite 
as cláusulas/condições deste contrato e prossiga com a instalação. Para usuários que licenciaram o Ranking em sites de 
empresas parceiras como, por exemplo, a App Store da Apple, o fornecimento dessas informações é opcional. 
 
E de outro lado: 
Contratada: NatSam Consultoria Ltda, que estará identificada neste contrato como TR7/NatSam, e que possui suas 
informações no endereço de internet www.tr7.com.br e poderá ser acessada, quando necessário, através do endereço de e-
mail suporte@tr7.com.br 
 
Têm entre si, justo e acertado o seguinte: 
 
Item 02 – Objetivo deste contrato: 
A TR7/NatSam se dispõe a licenciar o software Ranking para utilização nas instalações da contratante e/ou nos dispositivos de 
sua propriedade e/ou de seus colaboradores. 
 
Item 03 – Modalidades de contratação possíveis: 
A contratante poderá optar por apenas um dos seguintes modos de contratação: 
 

• Modo avaliação: a contratante tem interesse na avaliação e teste do Ranking (na versão Windows). Neste caso, a 
contratante terá o direito de utilizar o sistema, sem nenhum custo, por um prazo máximo de 10 (dez) dias e a cada 
operação executada será necessário digitar um código de confirmação. Após o prazo de avaliação a contratante 
deverá deixar de utilizar o Ranking ou então adquirir uma licença de uso do sistema. Como estará apenas avaliando o 
aplicativo, a contratante não é obrigada a enviar seus dados cadastrais para a TR7. Essa modalidade de avaliação 
(testes) está disponível apenas para a versão do Ranking para o sistema operacional Windows (a versão de testes 
poderá ser obtida a partir do site da TR7 – www.tr7.com.br). Não existe versão de avaliação do Ranking para os 
sistemas operacionais macOS, iOS ou iPadOS. 
 

• Modo licenciamento: a contratante licenciará o Ranking para utilização na sua empresa ou seu dispositivo mediante 
o pagamento de uma taxa única de licenciamento calculada com base no número de usuários/equipamentos onde o 
sistema será instalado/utilizado. Nesta modalidade a contratante terá o direito de utilizar apenas a versão adquirida 
e, para atualizar sua versão para uma mais recente, deverá adquirir uma nova licença deste aplicativo. 

 
Item 04 – Responsabilidades das partes: 
A contratante se compromete a efetuar pontualmente os pagamentos e valores combinados e de acordo com este contrato.  
 
A contratante reconhece a TR7/NatSam como única proprietária e detentora dos direitos autorais e intelectuais do software 
Ranking. É proibida qualquer engenharia reversa neste software, distribuição não autorizada, aluguel, modificação ou qualquer 
outra função que não seja a de utilizá-lo única e exclusivamente para os fins descritos neste contrato. 
 
No valor pago pelo licenciamento do Ranking não estão inclusas as despesas/valores com consultoria, implantação, 
treinamento, modificações no sistema, criação de relatórios, alteração de relatórios, esclarecimento de dúvidas ou quaisquer 
outros serviços que possam ser solicitados pela contratante ou prestados pela TR7/NatSam e que deverão ser pagos à parte, 
mediante apresentação prévia de orçamento e/ou proposta comercial pela TR7/NatSam. 
 
Ficará a critério da TR7/NatSam implementar sugestões de melhorias e/ou alterações solicitadas pela contratante. A 
TR7/NatSam poderá cobrar da contratante o valor para desenvolvimento destas alterações, que somente serão 
implementadas após aprovação do orçamento previamente apresentado. Estas alterações serão de propriedade da 
TR7/NatSam e poderão ser incorporadas ao Ranking e/ou distribuídas para outros usuários, sem qualquer direito e/ou 
reembolso para a contratante. 

http://www.tr7.com.br/
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Item 05 – Prazo de vigência e condições de rescisão: 
Este contrato vigorará por tempo indeterminado a partir de sua aceitação pela contratante. O mesmo poderá ser rescindido 
sem ônus, por ambas as partes, devendo a parte interessada informar por escrito à outra parte.  
 
Ao solicitar o cancelamento deste contrato, a contratante não terá direito a qualquer tipo de reembolso ou devolução de 
quaisquer valores pagos pelo licenciamento desta aplicação e/ou por qualquer tipo de serviço que tenha sido fornecido. 
 
Este contrato cancela e substitui qualquer outro anteriormente firmado entre as partes, com o objeto idêntico ou assemelhado 
ao deste instrumento. 
 
Este contrato poderá ser automaticamente cancelado caso a contratante desrespeite qualquer condição deste. 
 
 
Item 06 – Garantia limitada: 
O atual estado da arte não permite à TR7/NatSam garantir que o programa Ranking operará ininterruptamente ou livre de 
vícios e/ou defeitos. O programa não foi desenvolvido sob encomenda, mas para uso genérico, razão pela qual a TR7/NatSam 
não pode garantir que o programa atenda a todas as necessidades da contratante. 
 
A TR7/NatSam não poderá ser responsabilizada por quaisquer prejuízos, perdas, danos ou lucros cessantes que possam ser 
causados pelo uso do software Ranking mesmo que tenha sido alertada sobre essas possíveis perdas. 
 
A contratante declara conhecer as atividades a que se propõe o software Ranking, não podendo exigir da TR7/NatSam a 
execução de atividades não previstas neste. A contratante também declara estar ciente de que a TR7/NatSam não tem 
nenhuma responsabilidade em acompanhar a legislação vigente ou, ainda, garantir que as informações exibidas estão corretas 
e atendem às necessidades do contratante. 
 
A TR7/NatSam não oferece garantias de que o Ranking funcionará corretamente em novas versões dos sistemas operacionais 
Windows, macOS, iOS, etc., que venham a ser lançadas após a aquisição do aplicativo. Além disso, a TR7/NatSam poderá 
interromper o suporte do Ranking para qualquer sistema operacional, sem aviso prévio e sem que o contratante tenha direito 
a qualquer tipo de reembolso pelos valores pagos. 
 
 
Item 07 – Valor deste contrato: 
A contratante concorda em pagar à TR7/NatSam os valores constantes na proposta de fornecimento previamente 
encaminhada e/ou na página de pedidos do site www.tr7.com.br e conforme o número de usuários e/ou micros onde o sistema 
será instalado. 
 
Os valores contratados estarão discriminados na primeira nota fiscal/fatura emitida para a contratante (e que passará a fazer 
parte deste contrato de licenciamento). Ao quitar essa nota fiscal/fatura o cliente concordará com todos os termos e condições 
descritas neste contrato. 
 
Pagamentos em atraso serão acrescidos de multa e/ou juros conforme cálculo da instituição bancária.  
 
No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, quando a licença foi adquirida através de pagamento parcelado, a 
TR7/NatSam poderá, a seu critério, suspender a utilização do sistema instalado na contratante e deixar de prestar 
atendimentos de suporte, consultoria, esclarecimento de dúvidas ou qualquer outro tipo de serviço, sendo que a licença e os 
serviços serão retomados somente após o pagamento da(s) parcela(s) em aberto. 
 
O suporte ao usuário, apenas para esclarecimentos de dúvidas, será gratuito durante os primeiros 30 dias após o licenciamento 
e será realizado apenas por e-mail. Após esse período, os atendimentos serão cobrados conforme os valores definidos na 
tabela de preços vigente na data da solicitação do atendimento. 
 
 
Item 08 – Correção de valores: 
A qualquer instante a TR7/NatSam poderá alterar os valores de licenciamento dos seus aplicativos, sem necessidade de 
comunicação prévia aos usuários e/ou interessados na aquisição. 
 

http://www.tr7.com.br/
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Quando ocorrer alteração nos valores de licenciamento, se houver redução do preço, a contratante não terá direito a qualquer 
tipo de reembolso e, se houver aumento no preço, a contratante também não precisará pagar qualquer diferença sobre os 
novos valores para as licenças já fornecidas.   
 
A compra de novas licenças sempre será efetuada utilizando o valor vigente na data do pedido de licenciamento. 
 
 
Item 09 – Aceitação deste contrato (no momento da instalação do software): 
Ao selecionar a opção “Eu aceito as condições do contrato” e clicar no botão "Avançar" você concordará com todas as cláusulas 
e condições descritas neste contrato e o programa instalador dará sequência normal na instalação do software Ranking, caso 
contrário, o programa instalador encerrará a atividade, sem realizar a instalação por entender que os termos e condições deste 
contrato não foram aceitos. 
 
 
Item 10 – Foro: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Barueri/SP, com exclusão a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste contrato. 
 


