
Graficos dinamicos
como criar



Gráficos Dinâmicos

Hoje iremos criar três gráficos com recursos que podem ser aplicado 
para Dashboards.

Você aprenderá a criar gráficos dinâmicos com recursos de ActiveX e 
funções.

Vamos usar Função SE e ProcV

Boa aula!



Gráficos Dinâmicos

Quando criamos uma tabela dinâmica no Excel podemos usar 
gráficos dinâmicos, ele automaticamente cria todos os vínculos para 
nós, porém quando você deseja algo mais personalizado precisará 
construir e o foco dessa aula é a criação de gráficos dinâmicos com 
usos de funções e recursos do Excel.



Gráficos Dinâmicos

Entende-se um gráfico dinâmico aquilo que permite interação do 
usuário para manipulação de eventuais dados gerando um novo 
gráfico para uma nova análise de informações.

Gráficos dinâmicos são úteis pois apenas um gráfico pode gerar 
diversas informações para serem devidamente analisadas, sem ter a 
necessidade de criar um novo gráfico.



Funções

As funções para essa aula serão duas funções simples PROCV e SE.

Caso não as conheça, fique calmo(a), pois irei explicar passo a 
passo, caso queira ver uma aula sobre as duas funções clique no 
botão

Função SE ProcV



Guia Desenvolvedor

Vamos trabalhar com essa guia que será fundamental para a aula, 
vou te ensina no vídeo como habilitar a guia desenvolvedor para 
Office 2007, 2010, 2013 e 2016, pois o procedimento é semelhante.

A Guia desenvolvedor nos traz grandes recursos para trabalharmos 
na criação de novos elementos e no trabalho do excel, na aula de 
hoje você trabalhará com Controles do ActiveX.



Primeiro Gráfico

Nesta primeira 
atividade iremos 
criar com uso de 
procv e activex um 
gráfico de barras



Segundo Gráfico

Nesta próximo 
iremos criar um 
gráfico de 
comparação com 
dois recursos de 
activeX



Terceiro Gráfico

Nesta próximo 
iremos criar um 
gráfico de 
comparação com 
dois recursos de 
activeX, porém você 
irá escolher também 
o mês!



Gostou?

Que tal agora aprender mais com o curso de excel online? Isso 
mesmo venha aprender sobre gráficos e dashboards!

Aprenda a criar com designs profissionais as suas Dashboards!



Muito Obrigado por ter participado!
Professor michel fabiano



Sites e Redes Sociais

www.fb.com/cursodeexceloficial

www.youtube.com/michelfabiano

www.instagram.com/cursodeexcel

www.michelfabiano.com

michelfabiano@gmail.com


