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Treinamento Excel Corporativo 

Excel Pleno – 36hs 
 
 
Fundamentos 
 
Esse treinamento foi criado pensando nas necessidades que se precisa conhecer 
para desenvolver planilhas eficientes ao seu negócio. 

Desta forma, os participantes aprenderão a extrair a potencialidade dessa 
poderosa ferramenta que é referência na manipulação e controle de dados 
numéricos. 

É importante ressaltar que este treinamento não mostra os recursos de maneira 
isolada, os quais são dotados de muita informação teórica desnecessária ao 
processo de assimilação, e sim apresentá-los de forma combinada para que você 
se capacite a construir planilhas úteis e poderosas rapidamente. 

Treinamento 100% prático.  

 

Público Alvo 

 Administradores de pequenas e médias empresas;  
 Profissionais que utilizam o Excel como ferramenta de trabalho;  
 Estudantes e Universitários; 
 Demais interessados em aprender a operar o programa de maneira 

produtiva 

 

Pré-requisitos 

Conhecimentos de informática 

Carga Horária: 36 horas 
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 Introdução ao Excel – 4hs 

 Interface (tela) do programa  

 Start (criação das planilhas “Teste” e “Anotações”). 

 Regras para elaboração eficiente de planilhas (visão geral dos recursos): 

Entrada de texto / Entrada de valores / Aplicação de fórmulas / 

Aplicação de formatação numérica e estética / Geração de gráficos / 

Políticas de segurança / Testes, análise e interpretação dos dados. 

 Case 1 => Aplicação de regras - Planilha Orçamento Doméstico - 

Trimestral 

 Adicionais: Salvar Arquivo / Visualizar Impressão / Configurar de página 

Inserção e exclusão de células, linhas, colunas e planilhas / 

Limpar conteúdo de células / Altura e Largura de células / 

Inserir função / Formatar células / Gráficos 

 Integração (vínculos) entre planilhas: 

 Case 2 => Conversão da Planilha de Orçamento para a moeda Dólar 

 Case 3 => Criação da Planilha Aumento e Desconto tendo como base a 

Planilha de Orçamento. 
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 Trabalhando com a planilha Treina Excel – 16hs 

 Copiando/movendo planilhas de outras pastas 

 Função CONT.SE() 

 Planilha de controle de notas bimestrais 

Uso de formatação numérica, estética e condicional 

Fórmulas de porcentagem 

Funções usadas: 

SE() / SOMA() / MÉDIA() / MÁXIMO() / MÍNIMO() / CONT.SE()  

 Planilha de contas a pagar 

Uso da função SOMASE() 

 Planilha de contas a receber 

Revisão e uso do recurso AutoFormatação 

 Testando a função SOMARPRODUTO() 

 Planilha de pagamento de horas trabalhadas 

Aplicando fórmula a tipos de dados diferentes 

 Planilha para somar horas 

 Aplicar a fórmula e formatação de maneira eficiente. 

 Planilha de enquete 

Uso da função CONT.VALORES() 

 DESAFIO -> SE(): Planilha de controle de comissão 

Cálculo da comissão de funcionários (visão gestor) personalizando o 

uso da função SE(). 

 Planilha calendário 

 Aperfeiçoando o uso dos recursos de formatação existentes 

 Bônus (sugestão de uso): Planilha para controle de orçamento doméstico 
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 Planilha loja 

Usando o recurso de Fórmulas 3D (referência a outras planilhas) 

 Criando formulário e aplicando Filtro Básico e Avançado 

 Criando planilha de vendas de produtos 

 Usando funções de procura PROCV e PROCH 

 DESAFIO PROC()/PROCV():  

Planilha de Controle de Alunos 

 Planilha Hotel 

  Aplicando recursos de Validação 

Resolvendo o problema das mensagens de erro 
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 Trabalhando com a planilha Treina Excel Avançado – 16h 

 Usando as funções TAXA() e PGTO() para cálculos de operações de 

financiamento 

 Personalizando relatórios através da função TEXTO() 

 Visualizando resultados parciais através da função SUBTOTAL() 

 Personalizando MODOS DE EXIBIÇÃO 

 Aplicando SUBTOTAIS em planilha de cotação de passagens 

 Testando funções de arredondamento – ARRED() 

 Introdução as funções de BANCO DE DADOS – BDCONTAR() e 

BDSOMA() 

 Planejando melhor suas metas com as funções suplementares 

DIATRABALHO() e DIATRABALHOTOTAL() 

 Usando funções de análise através do recurso ATINGIR META 

 Avançando nas análises e estimativas com a ferramenta SOLVER 

 Potencializando o uso da função PROCV() com a função CORRESP() 

 Personalizando base de dados através da TABELA DINÂMICA 

 Automatizando tarefas repetitivas com o uso de MACROS 

 Importação e formatação de arquivos texto (.txt e .csv) 

 Realizando cálculos “impossíveis” com FÓRMULAS MATRICIAIS 

 


