
 

 
Olá! Neste documento, você saberá mais sobre a Vc Sensei e sobre 
os tópicos abordados no curso de Excel Avançado. 
 
A Vc Sensei é especializada em cursos de Excel e VBA e já 
capacitou centenas de profissionais e estudantes de áreas como 
Engenharia, Economia, Administração, Contabilidade, Atuariais 
etc. Já ministramos cursos In Company em empresas de setores 
como: mercado financeiro, Engenharia, administração de 
shopping, militares, hospitais, pesquisa, Geologia, telefonia etc.  
 
Nossos cursos, são ministrados por professores experientes no 
uso do Excel e em atividades de ensino. 
 
O conteúdo é atualizado constantemente através do contato com 
alunos e ex-alunos. Com base nas dúvidas enviadas, identificamos 
novas demandas do mercado e mantemos nossos conteúdos 
sempre atualizados e de acordo com o que será usado pelos 
nossos alunos no trabalho. 
 
O curso de Excel Avançado é ideal para quem precisa atingir o 
nível NINJA do Excel. Neste nível, ensinamos ferramentas, 
detalhes e macetes que permitirão criar automatizações incríveis 
em planilhas!  
 
No nível Avançado, é hora de criar fórmulas mais robustas, 
incluindo combinação de funções, uma dentro ou ao lado da 
outra. É neste nível que conhecemos a famosa tabela dinâmica, 
permitindo ver e analisar dados de diversas formas, em muito 
menos tempo! 
 
Sabe aquela tarefa braçal, repetitiva? No Avançado, ensinamos o 
recurso de gravação de macro; ideal para quem deseja fazer algo 
uma vez e executar uma gravação quando precisar realizar a 
tarefa novamente! 



 

 
Neste curso, você também terá seu primeiro contato com o 
famoso VBA! Neste ponto, não nos limitaremos a dizer o que é 
VBA e para que ele serve; você criará um pequeno código, 
partindo do Zero! 
 
Tópicos abordados durante o curso: 
 

1. Formatação Condicional 

• Formatação condicional simples 

• Gerenciar regras: priorização em caso de regras 
conflitantes 

• Formatação condicional com fórmulas, usando uma ou 
mais condições 

• Colorir uma linha inteira da tabela, com base no 
resultado em uma das colunas 

2. Tabela Dinâmica 

• Criação da tabela dinâmica 

• Atualização da tabela dinâmica 

• Interpretação dos resultados 

• Uso da lista de campos 

• Contagem e mostrar dados como percentual 

• Campo calculado 

• Ferramenta de datas 
3. Gráfico Dinâmico 

• Criação do gráfico dinâmico 

• Interpretação dos resultados 

• Uso da lista de campos 

• Uso de ferramentas de gráficos (linha de tendência, 
rótulo de dados etc) 

• Alterar tipo de gráfico 

• Inserir Segmentação de Dados 
4. Atingir Meta 
5. Solver 



 

• Habilitar guia Desenvolvedor 

• Habilitar o Solver 

• Uso do Solver para solução de problema de transporte 
com várias variáveis (método Simplex) 

• Uso do Solver para decidir quantidade a ser produzida 
6. Gerenciamento de Cenários 

• Conceito e utilidade 

• Criar cenários 

• Relatório de cenários 
7. Funções 

• SOMASE e SOMASES, incluindo critérios do tipo maior 
ou igual 

• CONT.SE e CONT.SES 

• SE, HOJE, E/OU 

• PROCV 

• SEERRO 

• DESLOC e CORRESP e "PROCV da direita para a 
esquerda" 

• Fórmulas matriciais 
8. Funções Financeiras 

• PGTO, VF, TAXA 

• Tabela Price 
9. Proteção da planilha e da pasta de trabalho 

• Proteger Planilha 

• Proteger Pasta de Trabalho 

• Senha para abertura do arquivo 

• Senha para alterar o arquivo 
10. Gravação de macros 

• Como gravar 

• Acesso ao código VBA criado pelo gravador 

• Cuidados importantes durante e após a gravação 

• Macro para ordenar tabelas 

• Macro para tabela dinâmica 
11. Consolidação de dados 



 

12. Importação de dados do Access 
13. Introdução ao VBA 

• Criar janela personalizada, incluindo campos para 
digitação e botões de comando 

• Abrir janela usando botão no Excel 
 
 
Para saber datas, horários e preços das próximas turmas, basta 
entrar em contato pelo WhatsApp (21) 9 7913 – 7202 ou pelo e-
mail contato@vcsensei.com.br. 


