
SomarProduto

E alguns segredos!



Conteúdo

O que é a função SomarProduto?

Como aplicar?

Vantagens?



SomarProduto

Olha muita gente tenta trabalhar com essa função, mas acaba muitas 
vezes não aplicando ela da melhor forma, mas existe melhor forma?

Depende, tudo é questão de usabilidade e conhecimento, dessa 
forma você terá a praticidade no uso da função.

Alguns vão dizer, há eu sei fazer isso com somase, sei fazer isso com 
procv e soma, enfim, mas e a praticidade? É necessário conhecer a 
função para realmente fazer parte do teu dia a dia.



SomarProduto

Olha que descrição bonita da função:

“Multiplica os componentes correspondentes nas matrizes fornecidas e 
retorna a soma destes produtos”.

Entendeu? Professor estou começando!

Pessoal antes de entrar na descrição da função vamos por partes



O nome dela é diz, somarproduto, o que é somar? 
 Fazer adição, fazer soma

O que é produto?
 É multiplicar, é vezes!

Se você sacou isso soma e vezes, já sabe o que faz a função, ela 
simplesmente faz a multiplicação entre os valores a somar.



SomarProduto

Viu como ficou fácil agora?

Professor, o que são matrizes?
 As matrizes seriam conjunto de valores selecionados

 Esses conjunto de dados selecionados precisam ser do mesmo tamanho, 
para assim a função funcionar do melhor modo!

 Então quando você você faz uma seleção, A2:A10, você tem uma primeira 
matriz, caso faça correspondência com outro grupo de valores, exemplo na 
coluna B, é necessário que tenha o mesmo tamanho B2:B10



SomarProduto

Professor ta complicando! Calma meu caro, você vai entender com 
um exemplo prático agora:



Exemplo Prático

Você poderia fazer tudo e ter coluna TOTAL para realizar a SOMA!

Veja que o SomarProduto faz o mesmo, porém basta informar as matrizes



Qual é melhor?

Como falei no início, tudo depende de usabilidade e conhecimento!

Dos dois modos conseguimos saber quanto seria gasto com salários 
naquele mês

O mais prático é o somarproduto, pois apenas fizemos uma vez, 
agora, quantas células foi aplicado a função soma?



SomarProduto

Essa função é muito boa, dá para fazer cálculos com critérios, 
lembrou do somase né? Sim!

O SomarProduto quando usado para fazer condicional nos permite 
realizar cálculos semelhantes aos somase ou somases.

Por isso que é necessário conhecer para depois fazer uso e tornar 
prático a aplicação do somarproduto!



Detalhes importantes

Os argumentos da matriz devem ter a mesma dimensão. Se não 
tiverem, SOMARPRODUTO fornecerá o valor de erro #VALOR!.

SOMARPRODUTO trata as entradas da matriz não numéricas como 
se fossem zeros.



Resumo Básico

O que podemos dizer sobre essa função:
 Aplicação com uso de condicional

 Fazer somas parciais

 Calcular o produto geral

 Matrizes tem que possui o mesmo tamanho, dimensão



SomarProduto Condicional

Outra parte bacana da aplicação da função é com o uso de 
condicionais, critérios!

Vamos fazer um exemplo simples para explicar seu funcionamento!



Exemplo

 Imagine agora que você deseja saber a soma geral em cada UF, 
como fazer com somarproduto?



Exemplo

Repare que a função começou pela matriz B2:B5=“SP”, aqui eu falei, 
procure na matriz as células que contem SP, em seguida basta 
aplicar o produto entre as matrizes.



Exemplo

Aqui outro exemplo de como aplicar a condicional ou critério, 
separando as matrizes com ponto e vírgula.

Ambas funcionam do mesmo modo, você pode escolher!



Um pouco mais

Bom, você deve ter gostado de conhecer a usabilidade dessa função, 
é importante assistir a aula e fazer exercícios práticos, para isso vou 
deixar 5 exercícios nesta apostila para vocês!

Uma dica final, quem gosta de usar intervalo nomeado, aproveite, 
pois é muito bacana fazer uso dos intervalos nomeados!

Outra dica, preste atenção na aula para os operadores:
 * (E) 
 + (OU)



Atividade - 01

Vamos agora fazer a primeira atividade, essa será usada como 
explicação na aula!



Atividade - 02

Nesta atividade que será feita 
seguindo a aula, você deverá 
calcular os totais 
individualizados utilizando os 
critérios:



Atividade - 03

Chegou a sua hora, com que aprendeu nos exercícios 1 e 2, agora 
você dará continuidade, use somente somarproduto!



Atividade - 04

Use critérios para fazer a soma do total do mouse e total do teclado!



Atividade - 05

Agora que já aprendeu bastante, pratique neste último exercício 
critérios e somarproduto!



Conclusão

Obrigado por sua participação em nosso canal e na live!

Visite e assine nosso site, canal e fanpage para receber as 
notificações de atualizações do conteúdo produzido por nós.

Quer comprar o curso que aborda o conteúdo na forma essencial para 
se tornar especialista em Excel? Visite agora:

www.cursodeexcelonline.com

http://www.cursodeexcelonline.com/
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