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Conteúdo



Por que o Excel
é tão cobrado?

Vivemos na era da informação onde o

tempo é considerado a moeda mais

valiosa, por ser um ativo insubstituível

e irrecuperável. O que vai diferenciar

uma empresa profissional de uma

empresa amadora é, principalmente, a

forma com que ela gerencia o tempo e

informação.

Portanto, qualquer ferramenta que

propicia um ganho de produtividade e

otimização do tempo é muito

valorizada.

Uma empresa para ser competitiva no

cenário atual precisa ter um controle

pleno do seu processo. É necessário

analisar um volume de dados cada vez

maior, provenientes de diferentes

fontes, e conseguir tomar as melhores

decisões para garantir o sucesso nos

negócios.

Com isso, altos investimentos são

feitos pelas empresas buscando atingir

altos níveis de produtividade nas

tarefas de gerenciamento de

informação.

Diante desse cenário, o Excel mostra-

se uma ferramenta com um excelente

custo benefício, que oferece recursos

poderosos, com grande versatilidade e

facilidade de utilização.

Mesmo em empresas que investem

alto em softwares de análise de dados,

para gerar indicadores de

desempenho (KPI – Key Performace

Indicator) e dashboards, em algum

momento, estará utilizando o Excel,

devido a sua praticidade e

flexibilidade.

Algumas pequenas alterações em uma

rotina do sistema, que poderiam ser

feitas facilmente no Excel, levam um

tempo considerável para serem

realizadas em softwares de

gerenciamento de informação além do

custo de implementação.

Por isso, o Excel é um dos softwares

de maior aceitação mundial, estando

presente em 90% das empresas.



Além de garantir a integridade e

confiabilidade da manipulação dos

dados, o Excel possibilita automatizar

tarefas rotineiras e repetitivas para

serem executadas com apenas um

clique, através do recurso de gravação

de Macros. Por essas e outras razões

que o conhecimento de Excel é tão

cobrado nos processos seletivos da

grande maioria das empresas.

Confira algumas estatísticas que

comprovam isso, obtidas à partir de

uma pesquisa realizada em dois

grandes sites de recrutamento como o

VAGAS.COM.BR e o INDEED.COM. Foram

pesquisados quais as porcentagens

dos processos seletivos para

“Analista” e “Estágio de Engenharia”

possuem o conhecimento de Excel

como pré-requisito.

VAGAS QUE POSSUEM EXCEL COMO PRÉ-REQUISITO

Para “Estágio em Engenharia”, o Excel só não

era exigido quando era necessário

conhecimentos muito específicos,

conhecimentos avançados em linguagem de

programação ou conhecimentos em softwares

como MS-Project.

Para “Analista”, as vagas que não

exigiam conhecimentos de Excel, eram

nos casos de empresas que trabalham

com Sistemas ERP (Enterprise Resource

Planning) como Oracle, SAP, TOTVS entre

outros.

ESTÁGIO EM ENGENHARIA

ANALISTA



ACRÉSCIMO SALARIAL PARA QUEM 

POSSUI CONHECIMENTO EM EXCEL

ESTÁGIO EM ENGENHARIA ANALISTA

+62% +77%



As 3 falhas graves cometidas 

por candidatos em entrevistas

que exijam Excel

Infelizmente, é observado uma quantidade surpreendente de

candidatos que são reprovados em processos seletivos, mesmo

possuindo o perfil para a vaga, simplesmente por estigmatizarem o

conhecimento do Excel.

Saiba quais são essas falhas para não cometê-las.



“Trabalho com conteúdos muito mais
complexos, o Excel é fácil para mim”

Muitas pessoas subestimam o

potencial da ferramenta, por

não ter a noção do que o

software é capaz de realizar.

Pelo simples fato de trabalhar

com outras ferramentas muito

complexas, ou ter um

background educacional

elevado, pensam que não

precisam se capacitar, que

trata-se de um conhecimento

que será adquirido facilmente

com a prática, e isso é um

grande erro.

Um exemplo disso ocorreu com um

estudante de engenharia que

participou de um processo seletivo

para estágio em uma grande estatal e

estava ciente que o processo exigia

conhecimentos de Excel. Ele possuía o

perfil para a vaga, tinha um bom

currículo com intercâmbio, porém não

foi aprovado no processo, sendo

surpreendido pelo conhecimento de

Excel que foi exigido, que incluía

tabela dinâmica e programação em

VBA. Subestimou a necessidade da

capacitação naquele momento e

perdeu uma oportunidade. Após essa

experiência negativa, procurou um

treinamento na Lean Solutions para

aprimorar seu conhecimento em Excel.

http://www.leansolutions.com.br


“Excel é do pacote office,
não é importante”

A maioria dos computadores,

principalmente com o sistema

operacional Windows, já são

adquiridos com o pacote office

instalado, ou seja, todos já estão

habituados com a presença do pacote

office no dia a dia e todos já abriram

alguma planilha, já olharam algum

arquivo de extensão “.xls”. Essa

presença constante do software nos

computadores, não significa que o

indivíduo tenha o conhecimento.

Muitas pessoas banalizam o

conhecimento do Excel, por fazer

parte do pacote office, por ter passado

a vida toda abrindo “um arquivo ou

outro” no Excel, e por achar que não é

algo importante e muitas vezes por

desconhecer que esse conhecimento

realmente seja um pré-requisito.



“Aprender Excel é fácil, 
tem tudo na internet...”

O tempo é a moeda mais valiosa

do mundo e devemos investir

esse recurso em algo que

realmente vai gerar os resultados

esperados.

Existe uma “overdose” de

informações na internet e é um

grande erro desperdiçar o tempo

aprendendo um conteúdo que

não será aproveitado.

Mesmo que você saiba

exatamente quais são as

ferramentas importantes para

obter sucesso, mesmo sabendo

qual conteúdo é o mais cobrado,

ainda assim, não será o suficiente.

Fica a pergunta. Esse conteúdo

gratuito que está disponível é

realmente de qualidade? Muitas

vezes não.

Dificilmente o conteúdo gratuito

vai gerar a mesma transformação

que um curso de qualidade. Um

sábio disse uma vez que “a

experiência nada mais é do que o

acúmulo de erros”. Portanto, a

experiência de um consultor que já

passou por várias situações

problemas e teve que encontrar as

alternativas para saná-las, você

encontrará apenas em um curso de

qualidade.

Muitos conteúdos de internet

ensinam apenas comandos, sem

informar quais são as boas práticas

e como a ferramenta pode ser

aplicada no dia a dia das empresas.

Tenha isso em mente e não

cometa esses erros.



“

“

é

“

O que dizem os profissionais ao redor

do mundo sobre a importância do Excel.“
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As 5 habilidades de Excel

comuns em seleções para

estágio e trainee

Em pesquisa realizada junto a vários profissionais e entidades de

recrutamento e seleção, foram levantadas 5 habilidades

consideradas fundamentais para quem está ingressando no

mercado de trabalho.

Por isso, essas habilidades são cobradas de universitários e recém

formados durante os processos de seleção para estágio e trainee.



Armazenamento e 
manipulação de dados

É muito importante saber

operar com grandes

volumes de dados e

trabalhá-los para obter

uma melhor tomada de

decisões nos negócios.

Existe uma diferença entre dados e informação. É humanamente

impossível interpretar um grande volume de dados brutos. É preciso criar

indicadores de desempenho (KPIs) baseados nesses dados, e apresentá-los

em Dashboards para que sejam facilmente interpretados. Essa técnica

consiste em apresentar os principais resultados de sua empresa em uma

única tela, através de gráficos dinâmicos e intuitivos como o famoso

gráfico termômetro e velocímetro.

DashboardTabelas / base de dados



É muito importante saber trabalhar

com fórmulas avançadas, cálculos

matemáticos, lógicos, estatísticos,

data/hora e aritméticos. Mais

importante ainda são fórmulas de

consulta, para fazer a aquisição desses

dados que serão operados. Um

conhecimento que é muito cobrado é

a utilização do PROCV. Como o

próprio nome diz, o PROCV é a

procura na vertical. Com ele é possível

buscar um valor em uma base de

dados e retornar um valor que esteja

na mesma linha em uma coluna pré

determinada. A seguir, um exemplo

prático de como utilizar a ferramenta.

PROCV (Valor_Procurado; Matriz_Tabela; Índice_Coluna)

 

=PROCV($A$13;$A$4:$G$9;2;0) 

Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela

e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada.

Fórmulas e Funções



Na tabela abaixo é exibida a quantidade de peças produzidas de cada

tipo de produto em cada mês no ano de 2015.

 Qual a quantidade do “Produto C” que foi produzida no mês

de Março?

Exemplo de PROCV( )

Fórmulas e Funções

=PROCV(A13;A4:G9;2)

Índice da 

coluna do 

valor a ser

retornado

Intervalo

da busca
Valor 

procurado

RESULTADO

800
“célula B6”



Elaboração de gráficos

Saber criar e interpretar gráficos é uma habilidade muito

importante e muito cobrada nos processos seletivos.

CARTAS DE CONTROLE

É um gráfico de barras que ordena as

frequências das ocorrências, da maior

para a menor, permitindo a priorização

dos problemas. Mostra ainda a curva

de porcentagens acumuladas.

HISTOGRAMA

São gráficos de barras que

mostram a variação sobre uma

faixa específica. Possibilita

conhecer as características de

um processo ou um lote de

produto permitindo uma visão

geral da variação de um

conjunto de dados.

DIAGRAMA DE PARETO

Utilizado para o acompanhar

um processo. Determina

estatisticamente uma faixa

denominada limites de

controle que é limitada pela

linha superior, uma linha

média e uma linha inferior.



VBA e gravação de Macros

Trata-se de uma das ferramentas mais poderosas que o Excel

possui e por isso é tão exigida. Existem muitas tarefas diárias,

enfadonhas e repetitivas que tomam muito tempo para serem

executadas. Através do recurso de Gravação de Macro é

possível automatizar essas rotinas de forma a serem executadas

com apenas um clique. Todos esses passos são gravados e

armazenados em forma de código fonte em VBA (Visual Basic

for Applications) e são executados sempre que for necessário.

Gravar Macro



Ferramentas de análise de dados

Com a Tabela Dinâmica, é possível

analisar, resumir e explorar um grande

volume de dados de uma planilha ou

base de dados externos. Um relatório

de Tabela Dinâmica é muito útil

quando se deseja analisar totais

relacionados, dados agregados ou

subtotais.

O Solver é uma ferramenta poderosa

que permite obter um valor ideal para

uma célula. Esta célula recebe o nome

de célula objetivo e pode ser

otimizada para obter um valor

máximo, um valor mínimo ou um

valor específico. Durante o processo

de resolução do problema, o Solver

ajustará as células indicadas pelo

usuário, chamadas de células

variáveis, de modo que ele consiga

atingir uma solução ideal. As células

variáveis deverão conter apenas

valores e serão manipuladas através

de cálculos iterativos, os quais

deverão respeitar um conjunto de

restrições impostas ao problema.

Possivelmente, você irá se deparar com testes de aptidão em Tabela

dinâmica, ferramenta Solver, Cenários e o comando “Atingir Meta”, em

um processo seletivo que considere conhecimentos avançados em Excel.

CÉLULAS 

DE 

RESTRIÇÕES

CÉLULAS 

VARIÁVEIS

CÉLULA

OBJETIVO



Consegui a minha 

vaga!  E agora!?

Parabéns! Comemore bastante, no primeiro dia.

Nos próximos, é bom trabalhar muito e mostrar o seu valor!

Você quer ser mais um no meio da multidão ou quer se 
destacar para crescer dentro de empresa? Aonde você quer chegar? 
Como as pessoas que chegaram lá se comportam? Pense nisso e 
se espelhe nelas.



Para conseguir a tão sonhada

contratação ou promoção é preciso

fazer algo a mais.

É preciso ir além, romper as barreiras e

buscar capacitação em VBA (Visual

Basic for Applications) para trabalhar

com recursos ainda mais poderosos,

atingindo melhores resultados, para

fazer a sua carreira decolar.

Com conhecimentos de VBA, por

exemplo, é possível trabalhar com BI

(Business Intelligence), um método

que visa auxiliar as empresas na

tomada de decisões inteligentes,

mediante dados e informações

recolhidas por diversos sistemas.

E não para por aí. A Microsoft conta

Estagiários e trainees têm “muito pouco tempo” para “mostrar muita

coisa”, se quiserem se destacar e serem efetivados. As mesmas

habilidades de Excel que te levaram a conseguir essa vaga,

certamente não serão as mesmas que te levarão para o próximo nível.

Próximos passos rumo a 
uma carreira de sucesso

com o Office 365/Azure para

compartilhamento de recursos na

nuvem além de ferramentas de BI

como Power Query, Power Pivot.

É muita informação, não é mesmo?

Não se preocupe, a direção é mais

importante do que a velocidade.

Escolha o caminho certo e dê um

passo de cada vez em busca dos seus

objetivos.

O combustível para essa jornada é a

capacitação. Mantenha o sinal verde

da mente sempre aceso, procure

sempre se aprimorar e buscar

conhecimento, que o sucesso será

uma consequência.

Boa sorte nessa jornada!
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