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Informática para Gestão de Frotas 

Objetivos Gerais: 

Este curso permite dotar os formandos dos conhecimentos necessários para fazer a 

Gestão de Frotas de uma Organização. 

Objetivos Específicos: 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Criar Folhas de Cálculo, com base em Modelos Pré-definidos, optimizando a 

Gestão de Frotas na Organização; 

 Automatizar a Gestão de Dados, construindo Modelos Interligados que permitam 

analisar as Frotas e todo o leque de situações de Gestão Corrente das Frotas; 

 Utilizar Bases de Dados no apoio à Gestão de Frotas. 

Destinatários: 

Os destinatários deste curso serão todos os profissionais que trabalhem com Excel, 

Access e Word ao nível da Gestão de Frotas. Está, por isso, indicado para todos os 

Gestores e colaboradores que partilham a Gestão de Frotas da empresa. 

Carga Horária: 

60 Horas  

Conteúdos: 

Módulo I – Criação da Base de Dados em Access 

 Criação de tabelas, formulários e queries; 

 Automatização da Base de Dados com Front-End e Macros; 

 Construção de relatórios personalizados; 

 Validação de dados nos formulários; 

 Exportar relatórios para Excel e PDF; 

 Criar relatórios através de templates do Word. 

Módulo II – Indicadores de Abastecimentos, Revisão, etc 

 Criação de indicadores de Gestão de Frotas; 

 Construção de dashboards; 

 Implementação de indicadores de Gestão; 

 Gestão diária de dashboards; 

 Leitura e análise dos indicadores financeiros; 

 Criação de templates automatizados no Word.  
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Módulo III – Relatórios Baseados em Consultas Parametrizadas 

 Mapas de fornecedores, mapas personalizados por períodos de tempo; 

 Funções de bases de dados; 

 Funções de Informação e auditoria de fórmulas; 

 Tabelas dinâmicas; 

 Representação gráfica avançada. 

Módulo IV – Bases de Dados no Apoio à Gestão 

 Importação de dados do Excel para o Access; 

 Tratamento de tabelas dinâmicas; 

 Criação de formulários avançados com Access; 

 Visual Basic for Applications (VBA) no Excel e no Access; 

 Automatização de tarefas na Gestão de Frotas; 

 Criação de uma aplicação personalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


