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Planilhas Profissionais

• Quando falamos de planilhas profissionais queremos dizer de 
soluções em planilhas, onde podemos criar pequenas interfaces 
para facilitar o dia a dia de quem usa o excel.

• As soluções são diversas planilhas simples até as mais 
avançadas onde aplicamos diversos recursos do excel como 
funções e programações.



Controles Formulários e ActiveX

Esse tipo de controle te permite a inserção e vinculação com 
funções, deixando que você criei a interatividade no seu gráfico 
ou tabela.

Para fazer uso desse recurso é muito importante habilitar a guia 
desenvolvedor do seu Excel.



Controles Formulários e ActiveX

Nós temos diversos tipos de controles de formulários 
no excel, veja na imagem:

Esses controles são caixas de textos, rótulos, botão 
de opção, barra de rolagem, caixa de seleção, botão 
de rotação e muitos outros.

Com eles é possível criar incríveis recursos para 
gráficos dinâmicos e tabelas, com o intuito de haver 
uma interatividade.



Diferenças

Controle de Formulário

É um recurso  do excel para criação de formulários na própria 
planilha, nele é possível inserir macros, mas não faz seu uso em 
UserForms (VBA), páginas web ou controle de eventos.

Controle de ActiveX

Normalmente seu uso é relacionado ao VBA, mas aqui no curso 
você verá seu uso nas planilhas, pois ele permite funcionalidade 
mais interessantes quando vinculamos a células e funções do 
excel.



UserForms

São telas representativas de formulários ou interface gráfica para 
entrada de dados ou manipulação destes na planilha. Usamos 
userforms em VBA para isso fará o uso de controles de ActiveX



Planilhas

• Então quanto mais você souber de recursos mais possibilidades 
em criar planilhas com soluções como fluxo de caixa, fluxo de 
vendas, controle de férias e muitos outros casos.

• Toda planilha aplicada  a um negócio podemos dizer que é uma 
solução sendo assim ela é uma planilha profissional.

• O que pode ser melhorado é o seu design, recursos e 
funcionalidades.



Conclusão

• Gostou dessa aula? Gostou da apostila? Esse é meu presente 
para você inscrito do canal que está aqui conosco participando 
da semana de live do canal!

• Quero agora te fazer um convite especial, que tal fazer a nossa 
formação em Excel? Do básico ao avançado com os módulos 
inclusos: Dashboards, VBA, Planilhas Profissionais, Power BI e em 
breve dois bônus novos

• Infográficos no PowerPoint e Access



Visite

www.cursodeexcelonline.com

Faça agora a formação em Excel mais completa do Brasil


