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Emprego – Auxiliar Administrativo

Um auxiliar administrativo normalmente precisa conhecer a 
usabilidade do excel para tornar seu dia mais prático com 
relatórios, gráficos e planilhas.

Recomendo:

• Funções Essenciais

• ProcV, SE e Aninhamento

• Gráficos



Emprego - Vendedor

Como gerenciar e ter um controle de suas 
vendas?

Vendedores muitas vezes precisam lidar com 
e-mails, planilhas, relatórios, diversos 
acompanhamentos relacionados a informática.

Dependendo do segmento de vendas oriento 
sempre a uma formação mais completa 
possível!



Emprego - Consultor

Consultores também precisam!

Ter métricas, fazer acompanhamentos, criar 
relatórios também é essencial para quem 
será um consultor de negócios, financeiro, 
um coach pessoal, enfim, excel poderá 
ajudar em muito.

Recomendo um formação básica a 
intermediária.



Vaga – Coordenador de Equipe de Vendas

Será necessário criar uma planilha para controle de cinco 
funcionários dispostos em quatro regiões para atuar com as vendas 
diretas, no caso criar uma planilha de controle junto com outra para 
acompanhamento das vendas e metas.

A meta é a média geral mais 10% dela mesma.



Vaga – Auxiliar Administrativo

Criar uma planilha de controle de deslocamento para atendimento 
externo dos analistas de suportes. A empresa atua com 
atendimento externo em 3 estados, SP, RJ e MG.

Você tem os seguintes analistas que se deslocam entre esses 
estados, Marcos, Roberto, João, Vitor, Reinaldo, Soares, Manoel e 
Ana.

Crie uma planilha de fácil entendimento quanto aos serviços e 
deslocamento dos analistas.



Vaga – Gestor de Atendimento

Você deverá criar uma planilha com gráfico para acompanhamento 
de atendimento no SAC da empresa. O atendimento pode ser 
classificado de 3 modos: BOM, Médio ou Ruim

É necessário a duração do atendimento, o tipo de atendimento e 
nome do atendente e a classificação do atendimento.



Conclusão

• Gostou dessa aula? Gostou da apostila? Bom agora é praticar e 
estudar!

• Quero agora te fazer um convite especial, que tal fazer a nossa 
formação em Excel? Do básico ao avançado com os módulos 
inclusos: Dashboards, VBA, Planilhas Profissionais, Power BI e em 
breve dois bônus novos

• Infográficos no PowerPoint e Access



Visite

www.cursodeexcelonline.com

Faça agora a formação em Excel mais completa do Brasil


