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Apresentação 

O módulo “Dashboards” é parte integrante do curso “Excel para Especialistas” 
 

Neste módulo você aprende a montar Dashboards automatizados utilizando botões de formulário, aqueles 
botõezinhos que permitem ao usuário clicar e alterar um número, selecionar uma determinada 
informação. Você irá aprender a trabalhar com a formatação de “tabela” uma novidade extremamente 
importante para quem trabalhar com tabelas grandes no Excel, pois além de formatação, a funcionalidade 
“tabela” possui diversas funcionalidades, como automatização de fórmulas, automatização de formatação. 
Essa ferramenta é fantástica! E você não vai perder mais do que 30 minutos para tirar tudo o que a tabela 
pode te oferecer. 
 
Mas o que é criar Dashborads sem aprender as fórmulas corretas, que não te limitam na hora de criar um 
PROCV, por exemplo. Assim, você vai aprender a utilizar as fórmulas ÍNDICE (INDEX), CORRESP (MATCH) e 
DESLOC (OFFSET), que juntas, definem que o “céu” é o limite na hora de criar intervalos e busca entre 
tabelas. Ao término do módulo “Dashboards”, você aprenderá a criar gráficos com as fórmulas SOMASES, 
e as informações serão exibidas somente se o usuário selecionar determinada informação. 
 
Todo o conteúdo está adaptado para as 3 últimas versões do Excel: 2007, 2010 e 2013. Ou seja, durante as 
aulas, o professor explica como realizar as tarefas nas três versões do Excel (quando há diferenças). 

 

Objetivo 
Ao término do curso, o aluno será capaz de: 

 Cruzar informações entre tabelas sem depender a fórmula PROCV, aprendendo a utilizar 
as fórmulas ÍNDICE (INDEX), CORRESP (MACTH), DESLOC (OFFSET). 

 Criar nomes dinâmicos com a fórmula DESLOC, que permite criar um intervalo, conforme a 
quantidade de linhas existente em uma tabela. 

 Criar um gráfico que exibe informações com base em seleções feitas pelo usuário, sem depender 
de tabelas dinâmicas. 
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Metodologia 
Os assuntos são apresentados em vídeos aulas de curta 

duração de aproximadamente 5 a 10 minutos cada. Os cursos 
foram gravados ao vivo e posteriormente editados para passar 

a impressão de que o aluno está dentro de uma sala de aula, conversando 
com o professor. Durante as aulas, o professor indica para abrir 
determinados arquivos, pede ao aluno para resolver os exercícios que já 
estão previstos nos arquivos e posteriormente, corrige cada um dos 
exercícios, explicando detalhadamente cada um dos assuntos. 
 
Se você tiver dúvidas durante o curso, você poderá utilizar nosso chat 
para enviar suas perguntas diretamente ao professor! 
 
 
 

 
Conteúdo Programático 

Capítulos e Aulas Duração  

ESPECIALISTAS  

07 - Dashboards 1h26m48s 

01 - Dashboard - Apresentação Modelo 0h05m22s 

02 - Dashboard - Criando Botões 0h08m37s 

03 - Dashboard - Automatizando botões parte 1 0h09m18s 

04 - Dashboard - Automatizando botões parte 2 0h03m38s 

05 - Dashboard - Automatizando botões parte 3 0h09m17s 

06 - Dashboard - Valor Total 0h05m29s 

07 - Dashboard - Valor total do mês 0h05m33s 

08 - Dashboard - Preparação Tabela Gráfico 0h11m29s 

09 - Dashboard - Fórmulas Valores do Gráfico 0h08m03s 

10 - Dashboard - Inserir o Gráfico 0h06m43s 

11 - Dashboard - Finalizando 0h13m19s 

Duração Total 1h26m48s 

 


