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Planilhas para Gestão

Bom pessoal as planilhas tem como objetivo ajudar na gestão dos 
dados, pois elas nos fornecerão as informações para a nossa tomada 
de decisão.

Um exemplo, controle das finanças, saldo no caixa, investir ou não, 
enfim, números que podem ajudar na tomada de decisão.



Departamento Pessoal

As planilhas para Departamento Pessoal podem ajudar em muitos 
casos, exemplo:

Controle de escalas

Controle de treinamentos

Controle de despesas

Controle de Férias



Logística

Nesta área também é possível termos o devido controle e analisar os 
dados, por exemplo, controle de entrada e saída, liberação de carros 
e cargas, métricas para análise de tempo e muitas outras.

As planilhas na logística podem variar, o importante é seu uso para 
tomada de decisão, as vezes o ERP não dá conta e lá vem a planilha 
para salvar.



Administração

Essa talvez seja uma das áreas que mais usa planilhas para gestão, 
pois ela precisa de dados para decidir e tomar a frente das situações.

Porém não vamos apenas pensar em uma administração de 
empresas, mas sim em tudo que necessita administração, seja no 
serviço público, em uma escola, clínica, loja, profissional liberal e 
outros.



Rotinas e Tarefas

O Excel permite uma organização das rotinas e tarefas como a 
possibilidade de criação de checklists, planilhas para cronogramas de 
projetos e muitos outros casos.

A criação de planilhas para as nossas rotinas ajudam na execução 
das tarefas, cria-se uma padronização e organização para o trabalho 
buscando maior efetividade no serviço.



Diversos Casos

Vamos na aula ver alguns exemplos e praticar a criação de uma 
planilha com gráficos para ilustrar o que pode ser uma planilha para 
gestão com gráficos e tudo mais.



Conclusão

Bom você gostou desse material? Dessas dicas? 

 Toda quarta-feira temos a nossa Live sobre Excel 2016 às 20 horas

Acompanhe o canal, inscreva-se!

Quer aprender mais e se tornar um especialista em Excel?

www.cursodeexcelonline.com
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