
Dashboard
Professor Michel Fabiano



Dashboard

O que é Dashboard?

De acordo com o dicionário da 
Oxford, uma dashboard para 
negócios é um sumário gráfico de 
diferentes peças de informações 
importantes que são usadas 
geralmente para dar um visão 
geral dos negócios em um painel 
gráfico.



Como uma Dashboard deve SER

Tenha em mente uma uma dashboard deve:

Esta visão geral deve ser simples e fácil para entender os 
significados da devida análise.

Ser SIMPLES Fácil ENTENDIMENTO Ter SIGNIFICADO



Dashboard

• Basicamente deve ser apresentado os dados mais significativos 
e também com o uso de bons gráficos para melhor 
apresentação visual das informações.

• Normalmente as dashboards apresentam um relatório de uma 
página que normalmente é pequeno, contendo informações 
condensadas e suficientes para exibir na tela do computador ou 
impressão em uma página.



Qual propósito?

• Dirigir a atenção para áreas que 
realmente precisam de atenção

• A dashboard deve fazer com que 
seja empregado ou gerente, 
cada um ao ver o relatório 
entenda o que está ocorrendo 
para assim traçar os devidos 
planos estratégicos.



Uma dashboard deve...

• Ajudar na tomada de decisão

• Quando a criamos devemos ter 
em mente que com um olhar 
rápido, você sabe, onde você 
está. Para assim lidar com as 
tomadas de decisões futuras.



Análise do futuro relatório

• Ai você precisa ainda analisar como será sua dashboard:

• Será que eles querem uma função para clicar e mudar o gráfico?

• Gerar outra informação de análise? 

• Ou apenas gerar um PDF?

Estático? Impresso? Interatividade?



Dashboard são somente interativas?

• Aqui no Brasil normalmente vemos nos cursos pessoas 
associando dashboards com interatividade, somente com isso.

• Basicamente é algo que dá ao analista ou gerente algum 
controle sobre como eles querem ver e analisar os dados

• Então sempre verifique com o gerente, com o solicitante, que 
tipo de dashboard ele deseja, estática, impressa ou interativa?



Importante

• A Dashboard deve exibir os 
resultados do modo que o 
solicitante pediu de modo claro, 
fácil e amigável.

• Seja estática ou interativa.



Preciso dominar VBA?

Você não precisa ter conhecimento em macros, vba para criar 
espetaculares dashboards.

O que você precisa é conhecer as funções e recursos que o excel
te permite para criar de uso fácil e rápido relatórios gráficos.



Tenha em MENTE

Para criar uma excelente 

dashboard, você deve 

fazer as perguntas 

certas!



Quais devem ser as perguntas?

• Depende do que é RELEVANTE 
para o solicitante (departamento, 
analista, gerente, funcionários) 
para assim ilustrar do melhor 
modo os dados da dashboard.

• DICA: É necessário filtrar as 
informações das reuniões!



Ainda nas perguntas

• Pense onde você deseja ir com os dados que serão coletados e 
analisados?

• Então pense pequeno, não defina KPI e métricas a serem usadas 
neste momento!

• Isso ajudará você a ter o foco no que realmente deseja: Ter uma 
excelente dashboard profissional.



Ainda nas questões

• Quais parâmetros você precisa traçar  para responder essas 
questões?

• Que sistemas darão esses parâmetros?

• Qual a frequência dessas dados, diários, semanal, mensal, anual?

• Quem vai usar esses dados?



Falta pouco: Questões

• Qual será a saída dessa dashboard?
• Será distribuída em um arquivo de excel, compartilhado na nuvem

• Será impressa

• Será distribuído em um pdf como relatório estático

• Essa dashboard pode ser atualizada periodicamente?



Simples e Fácil

• Com todas essas perguntas, 
voltamos ao ponto inicial dessa 
apostila a simplicidade e facilidade 
em transmitir os resultados de modo 
amigável a equipe ou o solicitante.

• A Dashboard precisa ser CLARA na 
transmissão dos dados!



Desenhar Dashboard

• Outro fator importante, desenhar a dashboard!

• Fazer um rabisco em um pedaço de papel te dará a noção do 
que você realmente deseja inserir e como será o layout dela.



Dicas importantes

• Os gráficos coloque-os em uma planilha 
separada, nunca junto com as tabelas na 
mesma planilha.

• Faça a devida analise dos dados através de 
funções e recursos do Excel, nunca da sua 
cabeça!

• Deixe a formatação para o final



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


