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Excel Aplicado à 
Gestão 

 

OBJECTIVOS 

 Reconhecer as potencialidades da folha de cálculo MS Excel, como ferramenta 
de apoio essencial nas tarefas de gestão, explorá-las com a personalização adap-
tada às suas funções e aplicá-las  adequadamente; 

 Potenciar, melhorar e otimizar a informação de gestão; 
 Explorar o Excel na análise de dados e variáveis com influência na gestão da 

empresa; 
 Transformar dados em informação; 
 Utilizar as fórmulas e funções adequadas; 
 Execução de simulações; 
 Potencializar a aplicação MS Excel em Bases de  Dados; 
 Execução de tabelas dinâmicas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Consolidação de conceitos fundamentais  
Realização de Cálculos avançados 

Cálculo matricial; Referências relativas, absolutas, mistas, inter-folhas, inter-
ficheiros (externas) e 3D; Cálculos com datas e horas; Utilização de funções  
avançadas; Validação de dados 

Ligação e Consolidação de folhas de cálculo  
Criação de Gráficos 
Construção de Modelos  
Conceitos de Algoritmia  
Dos Dados à Informação  

Obtenção dos dados 
Importação e Extração de ficheiros e Bases de dados  
Ordenação de dados e criação de listas personalizadas  

Processamento dos dados 
Aplicação de funções de bases de dados  
Filtro automático e filtro avançado 
Subtotais automáticos sobre lista (somas, contagens e outras estatísticas)  
Tabelas dinâmicas 
Gráficos dinâmicos  

Apresentação da Informação  
Formatação das folhas  
Personalização de Gráficos  
Ligação com outras aplicações 

Colar, ligar, exportar e incorporar dados de e para outras aplicações, tais como 
Microsoft Word, Microsoft Access e Microsoft Power Point ou sistema de ERP 

Partilha versus Proteção  
Desenvolvimento de casos práticos de:  

Gestão corrente 
Gestão estratégica  
Simulações 
Contabilísticos, tesouraria e financeiros  
Estatística 
Previsão e Decisão 

BENEFÍCIOS 

 Permite-lhe um grande auxílio nas tarefas de Gestão; 
 Rentabiliza o seu tempo ao utilizar o Excel; 
 Estruture os seus dados de forma mais organizada; 
 Maior eficiência na execução de relatórios.  
 

DESTINATÁRIOS 
 Empresários; 
 Responsáveis financeiros e administrativos; 
 Responsáveis de Marketing; 
 Controller’s de Gestão; 
 Responsáveis de Contabilidade; 
 Analistas de Investimento. 
 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 8 formandos;  
 1 Computador por formando. 

30 

HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 


