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Oportunidades

 As oportunidades existem, agora e você, está preparado para concorrer a 
uma vaga com o teu conhecimento em Excel?

 Acredita que ele pode te dar essa chance?

 Bom, se você acha que sim, pode parar esse vídeo e continuar com meus 
vídeos, assista meu canal, porta dos fundos ou outra coisa, eu agradeço 
pois não quero fazer com que você perca seu tempo.

 Eu vou falar para aqueles que realmente precisam do EXCEL para 
conquistar novas oportunidades em suas vidas!



Mercado de Trabalho

Bom antes de 
começarmos a 
abordar Excel é 
preciso contextualizar 
o atual cenário, 
quando falo é atual, 
olhe a pesquisa que 
fiz hoje às 14:13 no 
Google Notícias



O atual cenário

Esta é a realidade de 
hoje, 17 de agosto de 
2017.

Agora, você sabe 
algumas das razões para 
isso?



Atual Cenário

Crise e Política

 Temer, Lula, Dilma, PT, 
PSDB, sopa de letrinhas

Enfim, logo podemos ir 
afundo e não chegarmos a 
uma conclusão, são diversas 
opiniões sobre política e 
economia.



Só você?



O Cenário

Bom podemos ficar discutindo horas sobre de quem é a culpa da 
crise, mas isso não vai levar a lugar algum.

Vamos agora trazer o choque de realidades

O cenário possui uma crise, mas é possível sim sair dela.



Perguntas

 Fui demitido, cadê o meu emprego?

Não me chamam pra entrevista, o que acontece?

Refiz meu currículo, e nada, porque?

Cadê o emprego, sumiu tudo?



Mudanças

É necessário mudanças, não 
adianta refazer o currículo, sendo 
que faz mais de cinco anos que 
não faz um curso, não assistiu 
uma palestra, não participou de 
um workshop.



Mudanças

Oportunidade das empresas que agora podem:
 Escolher o profissional mais qualificado

 Diminuição do salário

 Olham com atenção os currículos

 Tiram proveito da situação



Excel 

Agora olha só, vamos dar uma olhada no mercado de trabalho, 
vagas?



Excel e as oportunidades

Uma coisa que venho a falar existem diversas vagas que precisam 
de profissionais que:



Mercado

Estou com alunos que iniciaram Excel comigo presencial ou a 
distância e muitos deles que estavam desempregados conseguiram 
novas oportunidades, sabe porque?

Estão ESTUDANDO!

As empresas estão olhando se 
você que está desempregado 
estudou nos últimos anos ou se 
estuda, se fez um curso.



Mercado

 Tenho quatro alunos presenciais que conseguiram novas 
oportunidades em empresas grandes e de pequeno porte.

As perguntas eram simples, porém o teste prático era o que separa o 
joio do trigo.

Vamos falar um pouco do teste prático



Teste Prático

Não basta responder: “Eu sei usar Excel, eu sei fazer uma tabela”.

Hoje os exames práticos em Excel estão virando praxe pois ele diz 
quem realmente sabe ou não sabe informática, não gostou? Mas é a 
realidade.

Eu mesmo faço alguns exames práticos para agências de 
recrutamento e seleção, vou separar um e deixar em PDF para 
vocês.



Teste Prático

Vaga: Assistente Comercial

Conhecimento: Informática, saber 
trabalhar com Excel, necessário noções 
administrativas, conhecimento em nota 
fiscal será diferencial.

Agora te falo, você sabe que tipo de 
teste prático é aplicado?



Teste Prático

É necessário adquirir novos produtos para a empresa, como:
 Motobomba Sibrape BAP Fit 16 - 1/6 cv – 5 unidades

 Adaptador Giratório para Mangueira 1 1/2“ – 10 unidades

 Algicida de Manutenção HCL - 1 litro – 20 unidades

 Limpa Bordas Hidrosan - 1 litro – 20 unidades

 Faça uma tabela para comparar preços entre 3 fornecedores na 
internet, preciso que a tabela me diga o melhor preço e informe o 
nome da loja. Necessário os dados de contato como telefone da loja.



Exemplo de Resolução



Teste Prático

 Bom é esperado que a pessoa saiba criar uma tabela, saiba fazer consulta 
na internet, se tiver conhecimento saberá quem são os fornecedores do 
produto e o excel entra aonde?

 No desenvolvimento da planilha, criar uma planilha com uso de funções 
como o uso da função SE para automatizar um processo, dizer o nome da 
loja e depois trazer os dados de contato, pode até pensar em um PROCV.

 Viu, como apenas uma questão pode demonstrar o conhecimento da 
pessoa em Excel e a área de atuação.



Área de Atuação

Hoje a área administrativa é a que puxa os profissionais 
diferenciados em Excel, que possuem conhecimentos intermediários 
e avançados.

Entretanto diversas outras áreas necessitam de profissionais com 
conhecimento em planilhas como:
 Logística, Departamento Pessoal, Compras, Vendas, Contabilidade, 

Administração, Finanças, Recepção e atendimento, Marketing, Produção, 
Almoxarifado, Secretaria, Comércio e muitas outras áreas.



Outro Exemplo

Elabore uma planilha para realizar uma análise de público de nossa 
empresa, você terá os dados coletados, é necessário inserir na 
planilha e nos trazer algumas análises visuais dos dados.
 Número de mulheres com avaliação igual ou acima de 8

 Número de homens que participaram da avaliação

 Distribuição de faixas etárias de forma visual

O que é esperado neste exemplo que a pessoa saiba montar uma 
tabela, faça algumas análises conforme solicitado e exiba gráficos 
sobre o que foi pedido.



Conclusão

Bom eu mesmo estou a fazer novos cursos, vou listar dois deles:
 AdWords

 PowerBI



Agora...

Pense, será que agora chegou a oportunidade que você deseja?

Imagine estudar no conforto de sua casa, aproveitar o tempo, se 
dedicar ao máximo, ter apoio de um professor, vai que surge aquela 
oportunidade que você tanto deseja!

Essa é a tua chance!

Conheça http://www.cursodeexcelonline.com

http://www.cursodeexcelonline.com/
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