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Excel aplicado a Negócios - Dashboards 

Objetivos Gerais 

Este Curso permite dotar os formandos de conhecimentos no sentido de dominarem a 

Análise de Dados no apoio à decisão. Ficarão também a saber criar Indicadores úteis 

para o Estudo de Dados e Dashboards para apoiar as decisões negociais.  

Neste Curso é realizado um teste diagnóstico no início e um teste final de avaliação. 

Objetivos Específicos 

No final do Curso os formandos deverão ser capazes de: 

 Conceber, Implementar e Gerir um Sistema de Informação capaz de gerar 
resultados práticos para as funções de Profissionais da Área Financeira e 
Gestores; 

 Criar e Implementar Dashboards 
 Acompanhar os negócios com Indicadores de Gestão, baseados no 

Excel. 
 Implementar os seus próprios Indicadores de Gestão. 

 Automatizar todos os cálculos de Gestão Corrente, com base em funções 
avançadas do Excel; 

 Tomar decisões baseadas na Análise de Dados otimizada. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os utilizadores que sintam necessidade de analisar 

quantidades grandes de dados numa empresa. Irão conceber e realizar folhas de 

cálculo com indicadores preciosos no dia-a-dia financeiro de uma empresa. 

É adequado para Contabilistas, Auditores, Profissionais da Área Financeira e 

Gestores que tenham como funções o tratamento, análise de dados e a tomada de 

decisões. 

Carga Horária 

30 Horas 

Conteúdos Programáticos 

Módulo I - Realização do Teste Diagnóstico 

Módulo II - Análise de Dados com Recurso a Excel 

 Funções Avançadas 
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 Construção de Cenários Financeiros 

 Validação de Dados no Excel 

 Análise de Sensibilidade 

 Comando Goal Seek na procura de respostas 

 Modelos de Dados 

Módulo III - Avaliação de Investimentos 

 Painel de Indicadores (com Informação Empresarial Relevante) 

 Tabelas Pivot de leitura empresarial 

 Tabelas de duas entradas com variação de critérios de filtragem 

Módulo IV - Criação de Dashboards 

 Acompanhamento de Indicadores de Gestão com base no Excel 

 Dashboards com utilização de Indicadores 

 Criação e Implementação de Dashboards 

Módulo V - Planeamento, Conceção e Implementação de Avaliação em Excel 

 Exemplos Empresariais com Recurso a Análise de Dados 

 Gestão Administrativa Avançada 

Módulo VI - Exame 

 

 


