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EXCEL OU INGLÊS?
 O Excel é, sem sombra de dúvidas, a ferramenta mais utilizada nas em-
presas pelo mundo.

 Uma recente pesquisa feita pelo Linkedin mostra que o Excel é mais 
requisitado pelas empresas do que o inglês. A pesquisa catalogou mais de 
200 vagas de emprego pelo Brasil e os números mostraram que 60% delas 
solicitam que o empregado saiba trabalhar com Excel, enquanto apenas 40% 
delas solicitam algum nível da língua estrangeira.

Isso faz muitas pessoas correrem loucas para aprender tudo sobre Excel, e 
eu quero te dizer nesse Ebook que isso é impossível e desnecessário.
Impossível pois o Excel conta atualmente com mais de 470 funções (como 
SOMA, MÉDIA, PROCV, etc.) além de todas as ferramentas (negritar, conge-
lar painéis, remover duplicatas, solver, etc.), portanto, aprender TUDO sobre 
Excel é humanamente impossível.

A parte boa é que é desnecessário, ou seja, você felizmente não precisa 
aprender tudo sobre a ferramenta para se destacar em uma dessas empre-
sas que solicitam Excel.
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Trabalho com Excel há mais de 10 anos no mercado de trabalho e sempre 
fui referência. Sabe quando seu chefe pede um relatório impresso e você 
chama o “carinha do Excel” para te ajudar? Ou quando você precisa fazer um 
cálculo e não sabe nem por onde começar? Ou pior, quando aquela fórmula 
que você já pegou pronta de um dia para o outro começa a exibir #N/D ou 
#REF? Pois é, eu era essa pessoa chamada para solucionar esses problemas. 
Isso me fez observar que 95% desses problemas eram os mesmos e muito, 
muito simples de solucionar. 

Graças a esses problemas pude criar esse Ebook listando as 10 principais 
funções do Excel que você precisa saber pra nunca mais precisar chamar o 
“carinha do Excel” e se prepare pois tenho certeza de que você vai se tornar 
essa pessoa no seu emprego. Tá preparado?

 A premissa de todo bom funcionário é ser organizado. E isso não se 
atribui apenas à sua mesa, rotina de trabalho etc. mas também ao Excel.
Imagine a seguinte situação: Você tem uma tabela de vendas com várias co-
lunas, entre elas, NOME_VENDEDOR e TOTAL_VENDA e então seu chefe quer 
visualizar todas as vendas de determinado vendedor. Se seus dados não 
estão organizados isso se tornará uma tarefa árdua.

 1. Com sua tabela aberta, selecione todos os dados que você dese-
ja classificar
 2. Vá até a guia Página Inicial e procure por Classificar e Filtrar 
 3. Selecione a opção que você deseja:
 a. Classificar de A a Z: classifica os dados do menor para o maior 
(letras, números e caracteres especiais)
 b. Classificar de Z a A: classifica os dados do maior para o menor

1. CLASSIFICAÇÃO
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Obs.: Caso sua tabela contenha mais de uma coluna, o Excel perguntará se 
você deseja ‘Expandir a seleção’ ou ‘Continuar com a seleção atual’. Se você 
optar por Expandir a seleção, os demais dados serão classificados de acordo 
com a coluna selecionada no primeiro passo. Caso queira que somente os 
dados da coluna selecionada sejam classificados e os demais fiquem intac-
tos, selecione a segunda opção. Na dúvida, mantenha a opção ‘Expandir 
seleção’ selecionada.

2. FILTROS

 Utilizando a mesma situação anterior como exemplo, suponhamos que 
você não deseja classificar seus dados para exibir o total de vendas de um 
determinado vendedor pois não quer mexer na alocação de dados da sua 
tabela. Nesse caso a ferramenta a ser utilizada é a de FILTROS. Ela insere 
um ícone em cada célula do seu cabeçalho, onde, quando clicado, resume as 
informações contidas nessa coluna.

Ex.: Se existem cinco vendedores na loja e você aciona a opção de filtros da 
coluna NOME_VENDEDOR, vai aparecer um menu suspenso com o nome dos 
cinco vendedores. Então basta você selecionar qual ou quais você quer exi-
bir os dados.
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3. IMPRESSÃO

 Saber imprimir algo no Excel da forma correta é extremamente impor-
tante. Normalmente para seu chefe, não importa muito se você sabe inúme-
ras funções, criar Dashboards, fazer o Excel falar, se aquele relatório que ele 
pede impresso para você não chega nas mãos dele bem configurado.

Margens, largura das linhas e colunas, orientação, área de impressão, dimen-
sionamento, cabeçalho. Tudo isso você precisa observar antes de imprimir. 
Parece muita coisa, mas vou provar agora que é muito fácil não passar ver-
gonha com seu chefe.

Abra a tabela que você deseja imprimir, vá até o menu Arquivo e selecione 
Imprimir (ou visualizar impressão, dependendo da versão do seu Excel). 
Nessa tela você conseguirá visualizar como sua impressão sairá caso você 
imprima nesse exato momento.
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Orientação de página

 Existem dois tipos: paisagem e retrato, que nada mais são que “deita-
do” ou “de pé”;
Para alterar a orientação da página:

 1. Vá até a guia Layout da página e procure por Orientação
 2. Selecione entre Paisagem (“deitado”) ou Retrato (“deitado”)
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Área de impressão

 A área de impressão como o próprio nome já diz é a área da tabela 
que você deseja imprimir.
Muitas vezes você não deseja imprimir toda sua tabela, mas somente uma 
parte dela. Para fazer isso utilizamos esse recurso no Excel. Siga o passo a 
passo:

 1. Selecione a área da sua tabela que você deseja imprimir
 2. Vá até a guia Layout da Página e procure por Área de impressão
 3. Selecione a opção Definir área de impressão

Observe que apareceu uma linha cinza clara ao redor da área selecionada. 
Essa é a área que será impressa.

Obs.: Não se esqueça de depois Limpar área de impressão repetindo os pas-
sos anteriores, mas selecionando limpar área de impressão dessa vez.
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Margens

 As margens são importantíssimas em uma impressão, elas trazem pro-
fissionalismo e facilitam a leitura, mas muitas pessoas pecam nesse quesito 
inserindo margem demais ou de menos. Para facilitar, vamos manter sempre 
um padrão de margens estreitas, que é o valor mínimo pré-definido pelo 
Excel. Para alterar, siga o passo a passo:

 1. Vá até a guia Layout da página
 2. Procure por Margens
 3. Selecione Estreita
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Dimensionamento

 O Dimensionamento serve para você informar ao Excel como você 
quer que ele ajuste seus dados na página que será impressa.

1. Vá até a guia Layout da página
2. Procure pelo grupo Dimensionar para ajustar
Vamos trabalhar com as duas opções: Largura e Altura

Largura: Informe ao Excel quantas páginas você quer que sejam impressas 
suas colunas. Por exemplo: Se você tem uma tabela que vai da coluna A até 
a J. Se você mantiver a opção Automática selecionada, ele vai exibi-las no 
tamanho original, não se importando se vai caber tudo em uma página ou 
não. Caso você queira que tudo seja exibido em uma única página, selecione 
1 página, e assim sucessivamente.

Altura: Mesma aplicação anterior, dessa vez para as linhas da tabela.
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Cabeçalho

 Imagine a situação: Você imprime para seu chefe um relatório gigante, 
com 1000 linhas, deixando o relatório com 20 páginas. Em cada página os 
dados são bem nítidos e dispostos, porém o cabeçalho da tabela está ape-
nas na primeira página. Isso faz com que ele sempre tenha que retornar à 
primeira página para se recordar do que se trata determinada informação. 
Para resolver isso o Excel nos traz a ferramenta de Imprimir títulos. 

 1 .Vá até a guia Layout da página e procure por Imprimir títulos

 2. Na janela que abrir, procure por Linhas a repetir na parte supe-
rior
 3. Clique na seta que está logo no final da caixa de texto
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 4. Selecione o cabeçalho da sua tabela
 5. Clique novamente na seta 
 6. Dê OK

Pronto, agora em cada página impressa se repetirá o cabeçalho.

 Para entender essa ferramenta do Excel vou explicar separadamente:

Formatação: Refere-se a formato. Seja de fonte, célula, borda. Ex.: cor da 
fonte, cor da célula, estilo da fonte, negrito, itálico etc. tudo se refere à for-
matação no Excel.

Condicional: Condição, ou seja, fazer X caso Y atenda certos requisitos.
Portanto, formatação condicional: Formatar algo no Excel caso este atenda 
certos requisitos.

Voltemos ao exemplo da tabela de vendedores e o total de vendas. Você 
pode utilizar a formatação condicional para exibir as maiores vendas, ou 
quais vendas ultrapassaram a meta e quais ficaram abaixo, simplesmente 
formatando a célula ou a fonte com uma cor que se destaque ou intuitiva 
(verde para vendas acima da meta e vermelho para abaixo).

4. FORMATAÇÃO CONDICIONAL
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 1. Selecione os valores que você deseja aplicar a formatação condi-
cional
 2. Vá até a guia Página Inicial e procure por Formatação condicio-
nal

Vamos trabalhar com as duas primeiras opções:
  • Regras de realce das células
  • Regras de primeiros/últimos

Ao selecionar qualquer opção dentro dos grupos acima, a seguinte janela se 
abrirá:

Na primeira caixa você definirá o valor da condição (ex: maior do que 10, 
onde 10 é o valor que você informará).
Na segunda caixa você seleciona o estilo da formatação (ex: pintar de verme-
lho, pintar de verde etc.)
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Vamos ver algumas opções do primeiro grupo:

É maior do que: Ao selecionar essa opção, você formatará todos os valores 
que forem maiores que o valor informado. Ex: se você informar 10, todas as 
células selecionadas com valores de 11 para cima serão formatadas.

Está entre: Nesse caso você deve informar dois valores e todos aqueles que 
estiverem entre eles serão formatados (ex: informa 5 e 15, todas as células 
selecionadas entre 5 e 15 serão formatadas)

Texto que contém: Nessa opção você formatará células com valores de 

texto. Ex: Pintar de vermelho todas as células que contém a palavra Acade-
mia.

As opções do segundo grupo são parecidas com as anteriores, porém for-
matam os primeiros e últimos itens da seleção (ex: os 10 primeiros, os 5 
últimos)

 A partir daqui vamos começar a trabalhar com algumas funções e fór-
mulas do Excel, e as primeiras são as operações matemáticas.

Antes de tudo vamos conhecer os sinais das operações matemáticas dentro 
do Excel:

5. OPERAÇÕES MATEMÁTICAS



 14Academia Excel Treinamentos - 10 ferramentas do Excel para se destacar no mercado de trabalho

Agora, observe a tabela abaixo. Na coluna D eu desejo trazer o resultado da 
operação matemática de acordo com o sinal:

Eu posso fazer isso de duas maneiras, sendo que a segunda é a mais reco-
mendada dentro do Excel.

Vamos aprender agora a criar uma fórmula dentro do Excel.

No Excel existe um símbolo que informa que você inserirá uma fórmula. Esse 
símbolo é o = (igual). Cada vez que você insere o símbolo = em uma célula o 
Excel entende que tudo o que você digitar após ele trata-se de uma fórmula.

Mas voltemos ao nosso exemplo. Como disse, existem duas maneiras de 
fazer as operações da tabela acima:

Observem que em cada célula da coluna D eu inseri o símbolo de igual e 
escrevi diretamente dentro da fórmula o VALOR A e o VALOR B separados 
pelo sinal. Para exibir o resultado de operação basta eu pressionar ENTER 
após escrever a fórmula.

Operação direta
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Agora observem que ao invés de eu digitar diretamente o VALOR A e o VA-
LOR B, eu inseri o nome da célula onde eles estão (A4 refere-se à coluna A e 
linha 4).

E por que a operação referenciada deve ser sempre utilizada ao invés da 
direta?

Suponha que na célula A2 ao invés de 15 passe a ter o valor 5. A minha fór-
mula com a operação direta continuará tendo o valor 15 dentro dela, já a re-
ferenciada alterou automaticamente para 5, pois está referenciando a célula 
A2.

 A função SOMASES serve para fazer uma soma de acordo com uma ou 
várias condições. Vejamos a tabela abaixo:

Operação referenciada 

6. FUNÇÃO SOMASES
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Suponha agora que você deseja somar o total de vendas por vendedores e 
por produtos. Ex: Qual o total de vendas do João para o Produto A?

No caso dessa tabela que é pequena seria fácil fazer, mas e se fosse uma ta-
bela gigantesca de 1000 linhas? Você perderia muito tempo somando manu-
almente, certo? Para isso existe a função SOMASES

Vamos a sintaxe e argumentos:

=SOMASES(intervalo_soma;intervalo_critérios1;critérios1;...)

Intervalo_soma – o que eu quero somar? No nosso exemplo é a coluna Va-
lor venda

Intervalo_critérios1 – Temos 02 critérios. Que seja igual ao JOÃO e PRO-
DUTO A. Vamos definir o nome do vendedor como o primeiro critério. Esse 
argumento pergunta: qual o intervalo dos nomes? Na nossa tabela é a colu-
na VENDEDOR.

Critérios1 – Já selecionamos o intervalo onde estão os dados do critério 1 
(nomes), mas qual o meu critério? É que seja igual a JOÃO. Portanto eu pos-
so escrever diretamente dentro da fórmula o “JOÃO” (entre aspas por se 
tratar de texto) ou referenciar uma célula onde tenha escrito João (de prefe-
rência uma célula que não seja da sua base de dados). 

Intervalo_critérios2 – Intervalo do segundo critério que dessa vez é o produ-
to, portanto selecionamos a coluna PRODUTO

Critérios2 – Aonde está o meu segundo critério? Agora, posso escrever “Pro-
duto A” ou, como disse, referenciar uma célula onde contenha essa informa-
ção.

Então a nossa fórmula ficará da seguinte forma:

=SOMASES(C2:C7;B2:B7;”João”;A2:A7;”Produto A”)

Recapitulando:

C2:C7– Intervalo onde estão os dados que quero somar.
B2:B7;”João” – Intervalo do meu primeiro critério e qual é ele.
A2:A7;”Produto A” – Intervalo do meu segundo critério e qual é ele.

Se eu quisesse somar todas as vendas do João, independente do Produto, 
eu usaria somente um critério, terminando a função em “João”)
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7. FUNÇÃO CONT.SES

 A função CONT.SES faz parte do grupo de funções de contagem no 
Excel. Temos várias nesse grupo, mas a CONT.SES é a mais importante. Co-
mumente precisamos contar itens dentro de nossas tabelas.

Por exemplo, no nosso exemplo de tabela de vendas, dessa vez ao invés de 
somar o total de vendas, desejo contar quantas vezes a Maria vendeu o Pro-
duto B.

Olhando para a tabela fica fácil perceber que foram duas vezes, mas e se a 
tabela tivesse muitas linhas? Você pode pensar em talvez usar o filtro e con-
tar manualmente, mesmo assim seria um trabalho muito árduo.

A função CONT.SES existe para isso, para contar de acordo com uma ou 
mais condições.

Vamos a sintaxe e argumentos:

=CONT.SES(intervalo_critérios1;critérios1;...)

Intervalo_critérios1 – Mais uma vez vamos separar nosso problema em 
critérios. Se eu quero contar quantas vezes MARIA vendeu o PRODUTO B, 
meus critérios são dois. Vendedor tem que ser Maria e o produto deve ser o 
B. Nesse argumento eu devo selecionar o intervalo de um dos dois critérios, 
por exemplo a coluna Vendedor da tabela.
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Critérios1: Nesse argumento o Excel questiona “ok! Já sei onde está o interva-
lo do seu primeiro critério, mas qual é ele?”. Então você deve escrever “Maria” 
(entre aspas por se tratar de texto) ou, melhor ainda, referenciar uma célula 
onde esteja escrito Maria (lembre-se, de preferência em um local que não 
seja a tabela de dados).

Intervalo_critérios2 – Selecionamos agora o intervalo do nosso segundo 
critério, ou seja, a coluna PRODUTO da tabela. 

Critérios2 – “B” ou uma célula onde esteja escrito isso.

Então a nossa fórmula ficará da seguinte forma:

=CONT.SES(B2:B7;”Maria”;A2:A7;”B”)

Recapitulando:

B2:B7;”Maria” – O intervalo do meu critério 1 (vendedor) e qual é ele (Maria)

A2:A7;”B” - O intervalo do meu critério 2 (produto) e qual é ele (B)

Pressionando ENTER o resultado será 2.

 A PROCV é uma das funções mais conhecidas e importantes dentro do 
Excel e ela não poderia ficar de fora desse ebook.

Vamos direto para a prática. Mais uma vez com nosso exemplo da tabela de 
vendas.

Imagine que nessa loja vendem cerca de 500 produtos por dia e em cada 
venda você precisa digitar:

8. FUNÇÃO PROCV
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500 vendas por dia e em cada venda uma linha na tabela acima. Com certe-
za precisaria de mais uma pessoa para digitar tudo isso.

O Excel foi criado para facilitar a vida do usuário, mas comumente vejo pes-
soas trabalhando para ele e não o contrário. Por mais que pareça que a 
tabela acima facilita a vida de quem a preenche, pois afinal, ele não precisa 
escrever tudo isso em um caderno, eu te garanto que com a função PROCV 
você vai mudar seu conceito de “facilitar”.

Primeiro, vamos inserir mais 03 colunas na nossa tabela (como assim? Vai 
colocar mais coisas para o usuário preencher?)

Agora, vamos criar as seguintes tabelas auxiliares em uma outra guia chama-
da bd_auxiliar:
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Agora, meu usuário só precisará digitar as colunas brancas. As cinzas o Excel 
preencherá para nós:

Mas como? Com a PROCV!

A função PROCV significa PROCura Vertical.

Vejamos a sintaxe e argumentos:

=PROCV(valor_procurado;matriz_tabela;núm_índice_coluna;[procu-
rar_intervalo])

Vamos aplicá-la na coluna Filial. Eu quero que conforme o código digitado na 
coluna Cod_filial o PROCV retorne para mim o nome de acordo com a tabela 
auxiliar Cadastro de filiais. Portanto:

Valor_procurado: Qual valor eu desejo procurar? No nosso exemplo, quero 
procurar o Cod_filial.

Matriz_tabela: Aqui o Excel pergunta: “Você quer procurar esse valor aonde? E 
aonde está o valor que devo retornar para você?”. Nossa matriz tabela é a tabe-
la Cod_filial

Atenção: Por regra, no PROCV você sempre deve selecionar como primeira 
coluna da matriz_tabela a coluna onde está o seu valor procurado e a última 
tem que ser pelo menos até o valor que você deseja retornar.

Núm_índice_coluna: Qual o número da coluna da matriz_tabela que você 
quer que retorne com a PROCV? No nosso caso nossa matriz tabela é a ta-
bela auxiliar Cod_filial que possui duas colunas (cod_filial e filial). Como quero 
que retorne o nome da filial, eu insiro o número 2, pois é a segunda coluna 
da minha matriz tabela.
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[procurar_intervalo] – Repare nos colchetes. Sempre que um argumento 
está entre colchetes significa que não é obrigatório inseri-lo, mas no PROCV 
ele se tornou necessário. Esse argumento é dividido:

VERDADEIRO ou 1: Correspondência aproximada. O Excel vai procurar seu 
valor_procurado na matriz_tabela e retornar para você o valor aproximado a 
ele)

FALSO ou 0: Correspondência exata. O Excel vai procurar seu valor_procura-
do na matriz_tabela e retornar para você o valor correspondente exatamen-
te a ele.

Então vamos aplicar o PROCV na coluna B3. Ao invés da palavra Assunção eu 
escrevo a PROCV da seguinte forma:

=PROCV(B2;bd_auxiliar!A:B;2;FALSO)

Recapitulando:

B2: Meu valor procurado, ou seja, o código 01 na coluna Cod_filial da tabela 
de lançamentos.

bd_auxiliar!A:B – Minha matriz tabela. Nesse caso, a tabela que está na guia 
bd_auxiliar chamada Cadastro de filiais

2 – Meu núm_índice_coluna, ou seja, qual coluna da minha matriz tabela eu 
quero que retorne. Nesse caso, a coluna 2 que se refere ao nome da filial.

FALSO – Falso pois quero correspondência exata, ou seja, exatamente a filial 
da célula B2.

Dando Enter na fórmula retornará o nome Assunção automaticamente. Ago-
ra basta arrastar a fórmula para as células abaixo e fazer o mesmo com as 
colunas Vendedor, Produto e R$ Unit.
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9. FUNÇÃO SE

 Essa com certeza é a mais importante. Sabendo a função SE, seu leque 
de opções se abre de forma absurda pois é através dela que seguimos cami-
nhos dentro do Excel.

Imagine que você está em um quarto e você deseja ir ao jardim. Para seguir 
este caminho você tem que fazer alguns testes, por exemplo: SE a porta do 
quarto estiver aberta eu saio, SENÃO eu abro a porta e saio. É exatamente as-
sim que a função SE se comporta.

Vamos conhecer a sintaxe e argumentos:

=SE(teste_lógico;[valor_se_verdadeiro];[valor_se_falso])

Aplicando no nosso exemplo do jardim ela ficaria:

=SE(a porta está aberta;saio;abro a porta e saio)

Agora na nossa tabela de vendas. Vamos supor que fiz um SOMASES para 
somar o total de vendas por vendedor (já fizemos isso antes, certo?) e cada 
vendedor tem uma meta para atingir que é de R$5.000,00 por mês. Portan-
to, tenho a tabela abaixo:

E como eu faço para o Excel preencher automaticamente minha coluna ‘Atin-
giu a meta?’. Fazemos a função SE.
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Antes de eu te mostrar a função aplicada, você precisa aprender os sinais 
lógicos do Excel:

Sendo assim, a função SE aplicada na célula C2:

=SE(B2>=5000;”Atingiu a meta”;”Não atingiu a meta”)

Explicando:

B2>=5000 – teste_lógico. Estou testando se o valor digitado na célula B2 
(que na nossa tabela é R$6.256,00) é Maior ou igual a 5000.

Atingiu a meta – [valor_se_verdadeiro]. O que deve retornar caso o teste 
lógico seja verdadeiro, ou seja, se o valor for maior ou igual a 5000? Repa-
rem que este argumento está entre colchetes, ou seja, não é obrigatório. Se 
eu não o inserir a função SE simplesmente retornará a palavra VERDADEIRO 
se assim for. No caso quero que retorne um texto (por isso o uso das aspas 
duplas) para ficar mais intuitivo.

Não atingiu a meta – [valor_se_falso]; Assim como o argumento anterior, 
não é obrigatório, deixando em branco ele retorna a palavra FALSO se assim 
for. No caso, inseri o texto “Não atingiu a meta”.

Você pode inserir quaisquer tipo de informação nos argumentos [valor_se_
verdadeiro] e [valor_se_falso], como números, operações matemáticas e até 
mesmo outras funções (ex: Se for falso, fazer uma operação matemática 
para retornar o valor em reais que faltam para o vendedor atingir a meta)
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 Eu não poderia deixar de utilizar ao menos uma função de texto nesse 
Ebook pois elas são sempre deixadas de lado nas aulas de Excel, mas são ex-
tremamente importantes no dia a dia.

A função CONCATENAR é a mais importante do grupo de funções de texto 
pois ela faz exatamente isso, concatena (?).

Vamos voltar ao nosso exemplo da função SE e a sugestão que dei para 
substituir o texto “Não atingiu a meta” do argumento [valor_se_falso] por 
uma operação matemática exibindo quantos em reais faltam para o vende-
dor atingir a meta.

Poderíamos simplesmente fazer a operação direta dentro do argumento, 
ficando da seguinte forma (dessa vez para a vendedora Maria Rita)

=SE(B3>=5000;”Atingiu a meta”;5000-B3)

A Maria Rita vendeu R$4.950,00 no mês, não atingiu a meta, então o teste 
lógico é falso, fazendo a conta: 5000-4950. Ao pressionar enter a função SE 
retornará para nós o valor 50 que é o que falta para ela atingir a meta. Mas 
você concorda comigo que simplesmente exibindo o número 50 não fica 
muito intuitivo? Você que fez a função saberá que se trata do quanto falta 
para atingir a meta, mas se o seu chefe por exemplo ver essa tabela, ele com 
certeza lhe perguntaria: “O que significa esse 50?”.

A função CONCATENAR nos ajuda nisso, pois ele une informações. 

No nosso exemplo quero que ao invés de 50 apareça: Faltam 50 reais para 
atingir a meta.

Vamos conhecer melhor a função CONCATENAR:

=CONCATENAR(texto1;[texto2];...)

Ela é muito simples. Você só tem a obrigatoriedade de inserir ao menos um 
texto. Para retornar o que quero poderia colocar:

=CONCATENAR(“Faltam 50 reais para atingir a meta”)

10. FUNÇÃO CONCATENAR
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Lembre-se sempre das aspas para inserir textos dentro de fórmulas.

Funciona? Sim! Mas estamos falando de Excel e nós temos que fazê-lo traba-
lhar para nós. Caso a Maria fizesse mais uma venda de 1 real, faltariam agora 
49 reais para atingir a meta e eu não quero ter que alterar manualmente a 
função concatenar. Então eu insiro a operação de subtração direto dentro 
da função:

=CONCATENAR(“Faltam “;5000-B3;” reais para atingir a 

meta”)

Texto1: “Faltam “

Texto2: 5000-B3

Texto3: “ reais para atingir a meta”)

Repare que nos meus valores de texto eu insiro os espaços pois sempre 
penso em como a frase será construída.

Agora fica: Faltam 50 reais para atingir a meta

E então agora basta eu inserir tudo isso dentro da função SE no argumento 
[valor_se_falso]:

=SE(B2>=5000;”Atingiu a meta”;CONCATENAR(“Faltam “;5000-

B3;” reais para atingir a meta”))

MAIS UM PRESENTE PARA VOCÊ

 Eu sinceramente estou muito contente que você tenha se interessado 
por este Ebook e tenha chegado até aqui. Isso prova que você faz parte dos 
1% que estão buscando algo a mais na carreira, que não estão indo para 
“onde o vento te levar”, e eu te dou parabéns por isso!
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Por isso eu quero te dar um presente (você vai adorar).

Eu tenho certeza de que você não imaginava que aprenderia tanto com um 
simples Ebook, afinal, quem iria imaginar que um livro sobre Excel ensinaria 
tanto? Pois é, eu me esforcei muito durante dias para preparar esse ebook 
para você, mas não parei por aqui.

Enquanto escrevia esse ebook pensei: “uau, ele realmente vai aprender muito 
com essas 10 funções e vai fazer a diferença no seu trabalho. Mas e se eu gravas-
se algumas aulas em vídeo ensinando a fazer essas 10 funções?” 

E assim eu fiz. Dediquei vários dias para gravar cada função que mostrei nes-
se ebook, mas isso não me deixou satisfeito. Comecei a lembrar dos meus 
mais de 10 anos usando o Excel em grandes indústrias brasileiras e me veio 
em mente várias e várias outras ferramentas e funções que eu utilizava mui-
to, então tomei a seguinte decisão:

Vou preparar um treinamento completo de Excel para o mercado de traba-
lho!

Tenho muito orgulho de dizer que este treinamento é o mais completo para 
o mercado de trabalho, afinal, como disse no início desse ebook, você não 
precisa aprender TUDO sobre Excel, apenas o que vai realmente usar no seu 
dia a dia.

O treinamento Excel para o mercado de trabalho possui mais de 40 vídeo 
aulas. Se você já aprendeu muito com 10 funções em um ebook, imagina só 
assistindo mais de 40 na prática?

Agora vem o meu presente para você!

Eu me reuni o Joni, meu sócio na Academia Excel e nós precificamos o treina-
mento em R$250,00 (é barato comparado com o reconhecimento e aumen-
tos salariais que você terá no seu trabalho, assim como eu multipliquei em 
14 vezes o meu).

Mas olha só, como disse você faz parte dos 1% de pessoas que realmente 
fazem a diferença, pois não é qualquer um que investe tempo baixando e 
lendo um ebook sobre Excel.



 27Academia Excel Treinamentos - 10 ferramentas do Excel para se destacar no mercado de trabalho

Por isso você não merece pagar R$250,00 no meu treinamento. Exclusiva-
mente para você que baixou esse ebook e chegou até aqui, o valor do treina-
mento completo de Excel para o mercado de trabalho, com direito a:

• Mais de 40 vídeo aulas sobre Excel (aulas onlines, gravadas, curtas e 

objetivas)

• Material para fazer comigo o que aplico na aula

• Acesso vitalício ao treinamento (poder ver e rever quantas vezes 

quiser para sempre)

• Suporte. Qualquer dúvida você poderá falar diretamente comigo e 
com minha equipe para sanar qualquer dúvida que você tenha relacionado 
as aulas do treinamento.

Não será R$250,00. Exclusivamente para você eu tenho esse presente:

R$250,00

R$47,00
É isso mesmo, você não entendeu errado. Pagando apenas R$47,00 (e não 
é mensalidade) você tem acesso a um treinamento que eu tenho certeza de 
que vai mudar sua carreira profissional assim como já mudou a de mais de 
25 mil pessoas que ensinei Excel pelo Brasil.

Mas olha só, não perca essa oportunidade porque não garanto que vou 
mantê-la para sempre.

Clica no botão aqui embaixo e garanta sua vaga. Vai ser sensacional ter você 
comigo!

QUERO RECEBER MEU PRESENTE

https://academiaexcel.kpages.online/mercado-de-trabalho-21

