DASHBOARDS – EXCEL 2013

Amostra da apostila do curso de DashBoards no Excel a partir da página 30...

TRATAMENTO DE DADOS
Como dissemos anteriormente, antes de começar a montar o nosso DashBoard
precisamos separar os dados, escolher alguns indicadores e definir metas para os
mesmos. Para este exercício imagine que você tem os dados da tabela a seguir com
quase 8000 linhas:
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Observe que nessa tabela temos diversos tópicos para trabalhar, como por exemplo,
evolução mensal de vendas, parcela de participação dos clientes, qual
mês obteve o melhor desempenho, total de vendas por estado, total por
vendedor, total por produtos, etc. Melhor do que escrever todas as possibilidades,
vejamos abaixo um exemplo do que é possível desenvolver com essa base:

ESCOLHENDO OS INDICADORES
A partir de agora, vamos começar a escolher os indicadores. Considerando a tabela da
página anterior, existem diversos indicadores para utilizarmos:
1º - Total por Vendedor;
2º - Total por Produto;
3º - Total por Estado;
4º - Total por Mês;
5º - Total por Cliente.
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SEPARANDO OS INDICADORES
Separar os indicadores no Excel é muito fácil. Vamos utilizar alguns recursos como
Remover Duplicatas e Tabela Dinâmica.
Em primeiro lugar, vamos criar uma lista de vendedores, conforme a sequência abaixo:
1. Crie uma planilha e renomeie a como Totalização;

2. Selecione e copie a coluna Vendedor da Planilha de Venda e cole
na planilha Totalização – figura ao lado.

3. Para excluir as repetições, utilizamos a ferramenta Remover
Duplicatas.
Selecione os dados desejados. Na guia Dados, clique na opção
Remover Duplicatas, presente no grupo Ferramentas de Dados. Será
exibida, então, a caixa de diálogo abaixo, na qual você deverá
indicar a coluna da qual devem ser removidas as duplicidades. Por
fim, clique no botão OK e observe os resultados.
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A quantidade de dados removidos é informada e o resultado exibido:

Repetiremos os mesmos passos acima para os outros indicadores, e o resultado na
planilha ficará conforme a figura abaixo. Lembre-se que para montar o nosso DashBoard
precisamos ter a lista de Clientes, a lista dos Meses nos quais tivemos vendas, a lista de
Estados nos quais vendemos, etc.
Esta planilha de totalização servirá como apoio para o desenvolvimento deste nosso
primeiro Dashboard. A partir dela é que serão extraídos e totalizados os dados.
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FUNÇÕES PARA TOTALIZAR OS INDICADORES
Para totalizar os indicadores existem diversas funções pré-definidas do Excel. Listaremos
algumas a seguir:

Função SOMASE
Use a função SOMASE para somar os valores em um intervalo que atendem aos critérios...

Quer ver mais? Venha fazer o curso de
DashBoards no Excel na CompuClass!
http://www.compuclass.com.br/folhetos.asp?Curso=DashBoards
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