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Módulo 1 – Importação e vínculo de dados 
 
 
Introdução 

Quando há a necessidade de se trabalhar com informações variadas e complexas, como folha de 

pagamento, dados cadastrais de clientes, compras, contabilidade, etc., os arquivos de dados são 

guardados em sistemas especializados, os bancos de dados. Estes por sua vez são manipulados pelos 

Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGDB), programas capazes de selecionar, combinar, editar, 

apagar, incluir os registros dos arquivos.  

O programa Microsoft Access, que faz parte do pacote Office junto com o Excel, é um exemplo 

de SGDB bem popular, de pequeno porte e que é construído de forma integrada com um gerenciador de 

formulários, gerador de consultas, de relatórios e uma plataforma de desenvolvimento de programas 

que usa uma linguagem chamada VBA. Como outros exemplos mais robustos de SGDB temos: Oracle, 

MySql, PostgreSql, SQL Server, etc. 

O Excel não é um SGDB. Ele não foi projetado para estruturar e dar acesso a dados, mesmo que 

as novas versões tentem incorporar algumas funções próprias destes tipos de programas, como fazer 

relacionamentos de tabelas. Mesmo assim, ele pode se tornar um front-end de banco de dados, isto é, 

pode servir ao preparo da entrada e saída de dados para os seus usuários. Desta forma, os dados dos 

funcionários de uma empresa, guardados em um banco de dados corporativos, podem ser visualizados 

em uma planilha, permitindo fazer análises complementares das informações ou mesmo as atualizar de 

volta ao banco de dados. Neste caso vinculamos os dados ao Excel. Uma outra forma, mais comum, é 

simplesmente importar as informações para que elas sejam retrabalhas na planilha, sem vínculo, 

tornando-os independente do banco de dados corporativo. Neste caso temos a vantagem de aumentar 

a segurança, mas a desvantagem de manter as informações desatualizadas e com menor possibilidade 

de automação devido à necessidade constante de importações dos dados. 

Neste módulo veremos alguns modos de importar, exportar e vincular dados ao Excel. 

 
Como os dados textuais são gravados 

O computador é uma máquina que usa chaves eletrônicas para guardar e processar os dados. 

Devemos, então, considerar dois estados no registro: ligados ou desligados (representado por 0 ou 1). 

Chamamos isto de bit de informação. Para uma máquina funcionar bem, armazenando e operando as 

informações e signos do mundo humano, convencionou-se o agrupamento de bits em uma unidade 

básica de 8: o byte. Então, com 1 byte dá para fazer 256 combinações e montar uma sequência de 



 
Excel Avançado 

 

 
 

 

   4 
Escola Diadema de Administração Pública - Rua Oriente Monti, 28 - Centro - Diadema - SP - CEP: 09910-250 - Tel.: 4053-5246 / 4053-5249 - edap@diadema.sp.gov.br 

 

 

 

números binários:  00000000,  00000001, 00000010, 00000011  ... até 11111111. Se convertermos para 

números decimais, teríamos: 0, 1, 2, 3 ... até 255. 

Com apenas 128 destas possíveis combinações do byte já podemos representar muitos sinais de 

comando do computador, o alfabeto latino, os sinais de pontuação e os algarismos (0 a 9). Completando 

com mais outros sinais 128 sinais dá para construir uma tabela de codificação como a seguir, a de 

codificação padrão ASCII (do inglês American Standard Code for Information Interchange;  "Código 

Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação").  Note que a tabela fornece a conversão de 

números, bem operados pelo computador, em símbolos, melhores entendidos pelo ser humano. 

 
Fonte: http://www.theasciicode.com.ar/extended-ascii-code/non-breaking-space-no-break-space-ascii-code-255.html 

 

Como há outros símbolos e ideogramas em vários idiomas diferentes, produzidos 

historicamente pela diversidade de povos que habitam a Terra, 256 caracteres não dariam conta de 

abarcar toda a grafia que existe. Num esforço de coletar e padronizar todos estes símbolos, o Unicode 

Consortium, entidade sem fim lucrativo, criada em 1991, elaborou o Unicode. Por este padrão, tentou-

se unificar os vários esquemas de codificação já utilizados e também os modos de transformação dos 

símbolos em números. Atualmente o mais utilizado é o sistema Unicode Transformation Format que 

mapeia caracteres em números de 8 bits. Abreviadamente denominamos de UTF-8. Trata-se de um tipo 

de codificação que pode representar até 1.112.064, portanto com capacidade de simbolizar todos os 

caracteres dos "alfabetos” conhecidos internacionalmente. Os tamanhos dos caracteres podem variar 

http://www.theasciicode.com.ar/extended-ascii-code/non-breaking-space-no-break-space-ascii-code-255.html
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de 1 a 4 bytes. O gráfico a seguir mostra a crescente aceitação do UTF-8 nas páginas produzidas para a 

Internet em relação a outros modelos de codificação. 

 
Fonte: wikipedia 

 

Vendo os conjuntos de caracteres 

1 - Para examinar os conjuntos de códigos utilizados pelo sistema operacional, use combinação das 
teclas  + R para acessar a caixa de diálogo de execução de programas do Windows. Execute o 
programa Charmap. 

 
 

2 - Selecione a opção “Modo de exibição avançado” para visualizar os conjuntos de caracteres 
presentes. Repare o código do caractere mostrado na parte inferior da janela. 
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Editando o texto caractere a caractere 

Para examinar e manipular arquivos com formatações diferentes, utilizaremos o PSPad, um 

pequeno editor de textos que traz recursos capazes de converter uma codificação de textos para outra e 

também de ver e editar diretamente os seus caracteres. 

1 – Execute o programa PSPad.  
2 – Abra os arquivos texto de estudo que estão na pasta do curso. 
3 – Verifique na barra de status, na parte inferior da janela do programa, a encodificação de cada texto. 
4 – Experimente trocar o conjunto de caracteres no menu “Encoding” 
Habilite o modo de visualização do Editor para visualizar os caracteres do texto e o número da sua 
codificação na escala numérica hexadecimal.  
 

 

 

Diferente da escala decimal, onde a virada de dígitos acontece de dez em dez, no sistema 

hexadecimal a casa numérica vira após 16 dígitos (os dígitos 10, 11, 12, 13, 14 e 15 são representados 

respectivamente pelas letras A, B, C, D, E, F). O byte, que no modo decimal se representa numa 

contagem de 0 a 255, no hexadecimal se representa numa sequência que vai de 0 a FF. 

 
Dados binários e dados estruturados 

Até agora vimos como armazenar e codificar sistemas textuais, ou seja, aqueles resultantes do 

encadeamento de uma sequência de caracteres. Além deste tipo, temos que considerar também as 
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informações que são guardadas diretamente pela combinação dos bytes, em forma binária. Assim, um 

número inteiro, que se situe numa faixa de –2.147.483.648 a 2.147.483.647 pode ser registrado em 

apenas 4 bytes (256 * 256 * 256 * 256). Uma informação do tipo data/hora pode ser registrada e 

condensada em somente 8 bytes. Este modo de armazenamento serve para aumentar a capacidade e a 

velocidade do computador, tanto no processo de registro quanto nas operações com os dados. 

Estas considerações servem para se entender como se resolve alguns problemas comuns em 

organização de dados na informática. Tomemos como exemplo a implantação de um sistema elaborado 

a partir de um fichário manual onde cada ficha contenha os itens Nome, Endereço e Telefone.  

Em termos técnicos da área de informática, denominamos de arquivo, registros, campos e 

caracteres, o que chamamos respectivamente de fichário, ficha, itens da ficha e os símbolos gráficos 

(letras, números e pontuações). A seguir, veja um exemplo bem simplificado de uma tabela de cadastro 

configurado para ser usado no computador: 

Nome do Campo Tipo de dado Tamanho (bytes) 

Sequência Inteiro 4 

Nome Texto 50 

Endereço Texto 100 

Cidade Texto 50 

Telefone Texto 15 

Nascimento Data/tempo 8 

Rendimentos Flutuante 8 

 

Nesta tabela percebemos que os tamanhos dos campos são medidos em bytes e que os 

registros possuem campos com tamanhos e tipos predeterminados.  

Os programas de computador que trabalham com arquivos de dados costumam ser criados 

pelos seus desenvolvedores para usar formatos e tipos de arquivos proprietários, isto é, bem específicos 

e próprios ao seu uso. Este isolamento, ou pouca relação de um aplicativo com outro, mesmo entre os 

que têm mesma finalidade de uso que os seus concorrentes, dificulta a interoperabilidade entre 

diversos os arquivos elaborados por empresas diferentes. 

 
O transporte de dados 

Quando se quer transferir dados entre aplicativos diferentes, o caminho mais comum é o uso de 

um arquivo intermediário que seja “compreendido” pelos dois aplicativos. Por padrão, os dados binários 

são convertidos para texto. Mas além do problema dos caracteres utilizados, mencionados 

anteriormente, ainda precisamos considerar como serão descritos os tipos dos campos e como eles 

serão separados nos registros de dados que constituirão o arquivo de texto que servirá de transporte. 
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Nos arquivos de texto, normalmente se utiliza os caracteres de controle CR e LF (veja tabela ASCII acima) 

para separar uma linha da outra. 

 

Arquivo texto com campos de largura fixa 

Se existir o “entendimento” entre os dois aplicativos que irão transferir os dados sobre a tamanho, o 
tipo e o nome de cada campo da tabela, poderemos utilizar para transporte das informações o arquivo 
texto de campo de Largura fixa. Para importar este tipo de arquivo use os procedimentos a seguir: 
1 – Use o editor PSPad para examinar o arquivo exemplo a ser importado. Ele está na pasta do nosso 
curso de Excel com o nome de “Clientes.txt”. 
 

 
 
 

2 – Abra o Excel e se posicione em uma nova planilha. Na aba “Dados”, escolha “De Texto”. No 
navegador de arquivos escolha o arquivo exemplo “Clientes” da pasta do curso de Excel. Clique em 
“Importar”. 
3 – Escolha o tipo de campo “Largura fixa” na opção mostrada na janela do “Assistente de importação – 
etapa 1 de 3”. Clique em “Avançar”. 
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4 – Na etapa 2 do assistente, ajuste a largura do campo deslocando a ponta da seta da régua exibida na 
visualização dos dados para o tamanho correto dos campos. Clique uma vez para criar um novo campo 
ou duas vezes para excluir. 
 

 
 
 

5 – Na etapa 3 do assistente de importação, podemos fazer mais alguns ajustes individualizados em 
cada campo de importação quando o selecionamos como um clique do mouse. Escolha o formato da 
data, ou o separador de milhar (na opção “Avançado”) ou mesmo ignorar o campo. 
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6 – Para finalizar escolha a posição da planilha que receberá os dados importados. 
 

 
 
 

Arquivo texto delimitado 

Este tipo de arquivo também é chamado de CSV (do inglês "Character-separated values") pois se 

vale de um separador para delimitar os seus campos de dados. Normalmente se usa o ponto e vírgula, 

ou o espaço, ou a tabulação ou a vírgula. É possível, no entanto, especificar algum outro caractere. É 

costumaz se usar aspas duplas ou simples para qualificarmos os campos como do tipo texto, evitando-

se, assim, que os caracteres separadores se misturem com os pertencentes ao próprio conteúdo do 

campo. Neste tipo de arquivo, também é muito recorrente se reservar a primeira linha do texto para 

nomear os campos. 

Os arquivos CSV, quando separados por ponto e vírgula, podem ser abertos diretamente pelo 

Excel para uma nova planilha. 

Siga os passos seguintes para examinar e importar o arquivo exemplo “Clientes.csv” para dentro 

do Excel. Trata-se de um arquivo com os mesmos dados que usamos no exercício anterior, mas com um 

formato diferente. 

1 – Abra o arquivo “Clientes.csv” com o editor PSPad e examine o arquivo. 
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2 – Abra o Excel e importe o arquivo para uma nova planilha. Na aba “Dados” e opção “De Texto”. 
Escolha o arquivo “Clientes.csv” no gerenciador de arquivos. 
3 – Escolha a opção “Delimitado” na janela do “Assistente de importação”. Clique em “Avançar”. 
 

 
 

4 – Escolha os caracteres delimitadores. No nosso exemplo usamos somente o ponto e vírgula. 
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5 – Confira as opções de cada campo no passo 3 de 3 do Assistente. Clique em concluir. 
 

 
 

6 – Indique a posição da planilha onde os dados importados serão inseridos. 
 

 
 
 

Importação da Web 

Podemos importar informações diretamente de uma página da Internet para uma planilha do 

Excel. As páginas de um site, exibidas no navegador, são normalmente escritas em HTML (abreviação de 

HyperText Markup Language, em inglês. O que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto).  Veja na 
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prática a seguir como criar a estrutura básica de uma página HTML com uma tabela e como ela se 

apresenta no navegador. 

1 – Abra o editor PSPad. Escolha no menu “Arquivo” a opção “Novo” e a seguir o tipo de arquivo HTML. 
O Editor criará uma nova página com a estrutura mais básica do HTML.  
Repare que uma página é composta por vários elementos identificados por sinais (chamadas de tag) 
como no exemplo do cabeçalho, que é descrito como <head> para marcar o início e como </head> para 
marcar o seu fim. Cada elemento pode abrigar outros em seus limites. Neste caso o <head> tem as tags 
<meta> e <title>. 
Uma tag pode ter atributos, como em <meta> que tem vários atributos, como mostrado no exemplo: 
content="text/html; charset=utf-8". Somente algumas poucas tags do HTML, como <meta>, não precisa 
finalizar com </meta>. 

Acrescente novas tags par ficar como abaixo. Veja como foi construída uma tabela no HTML e 

identifique os marcadores do início e fim da própria tabela, da linha de cabeçalho, da linha comum e de 

cada célula da tabela. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
  <head> 
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> 
    <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com"> 
    <title>Cadastro simplificado</title> 
  </head> 
  <body> 
   <p>Cadastro de Funcionários</p> 
   <table> 
    <tr> 
      <th>Sequência</th> 
      <th>Nome</th> 
      <th>Endereço</th> 
      <th>Cidade</th> 
      <th>Telefone</th> 
      <th>Nascimento</th> 
      <th>Rendimentos</th> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>1</td> 
      <td>André Silva</td> 
      <td>Rua das Palmeiras</td> 
      <td>Diadema</td> 
      <td>452-8742</td> 
      <td>21/06/1950</td> 
      <td>2500,00</td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>2</td> 
      <td>Maria Oliveira</td> 
      <td>Avenida Getúlio Vargas</td> 
      <td>Diadema</td> 
      <td>753-28579</td> 
      <td>10/02/1998</td> 
      <td>1800,00</td> 
    </tr> 
   </table>  
  </body> 
</html> 
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2 – Visualize a página no navegador interno do editor PSPad no menu “HTML” > “HTML Page Preview” 
(ou tecle F10). 
3 – Como instruímos na página que utilizaríamos o conjunto de caracteres UTF-8 no navegador, o 
arquivo texto que estamos editando deve estar no mesmo formato. Selecione todo o texto e, no menu 
Encoding, escolha a codificação correta. 
4 – Grave a página HTML na nossa pasta do curso e visualize novamente. 
5 – Abra o Excel para experimentarmos a importação da tabela que criamos. Na aba “Dados”, selecione 
“Da Web”. Coloque o endereço no navegador interno do Excel. Como estamos importando de um 
arquivo, devemos utilizar o prefixo file:// em vez de http:// 
 

 
 

6 – O Excel importará tabelas ou outros elementos da página HTML que escolhermos, mas para que isto 
funcione, além do endereço estar acessível, a página deve ser compatível com a versão do Excel que 
utilizamos. Com o desenvolvimento rápido da Internet muitas páginas já não têm formato apropriado 
para versões antigas. 
7 – Experimente importar numa versão recente do Excel o endereço com as tabelas da Copa do Mundo 
de 2018: https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_2018. 
 
 
Importar no formato XML 

O XML (do inglês Extensible Markup Language) descreve um formato textual de dados, escrito 

com marcadores como o HTML, que serve para representar diferentes tipos de documentos e dados 

estruturados. Com ele, padronizam-se regras de elaboração e leitura de informações com o fim de 

facilitar o intercâmbio de dados entre diferentes linguagens, lidas por humanos e/ou por aplicativos. Isto 

é particularmente importante na diversidade de conhecimento produzido na Internet.  

Para visualizar a tabela Clientes no formato XML, siga os passos: 

1 – No editor PSPad, abra o arquivo Clientes.xml da nossa pasta do curso de Excel. 
2 – Repare nas tags de início e de fim de cada elemento.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_2018
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3 – Visualize no navegador interno do PSPad. Escolha “HTML” > “HTML Page Preview” ou tecle F10.  
 

 
 

4 – No Excel, selecione a aba “Dados” > “De Outras Fontes” > “Da Importação de Dados XML”. 
5 – Selecione o arquivo Clientes.xml da nossa pasta do curso de Excel por meio do gerenciador de 
arquivos. 
6 – Indique o local para inserir os dados na planilha e tecle OK.  
7 – Repare que a tabela foi mapeada para dentro do Excel, mantendo um link com o a tabela externa do 
arquivo Clientes.xml, de forma que alterações neste arquivo irão refletir na planilha. Experimente 
alterar e gravar o arquivo com o editor PSPad e reexaminar a tabela no Excel após atualizar os dados. 
 
Usando banco de dados 
Conectando ao Access 

As tabelas de dados criadas no Access são facilmente integradas ao Excel. Um aplicativo pode 

muito bem complementar o outro pois o Access é um banco de dados relacional, permitindo 

estabelecer a relação de uma tabela com outras que nele estejam gravadas. Como exemplo, 

consideremos duas tabelas: Produtos e Pedidos. Na tabela Pedidos, não há necessidade de se escrever o 

nome do produto e sua descrição. Basta indicar o seu código, que é um campo comum à tabela 

Produtos. O SGDB irá “puxar” as informações das duas tabelas pelo relacionamento entre elas e criar o 

que chamamos de consulta, integrando os dados das duas. Desta forma, o Excel poderá usar, além das 

tabelas, as consultas do Access como se fossem novas tabelas. 

Para exercitar, utilizaremos um banco de dados modelo que vem junto com o Access: 

Northwind2007. 
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1 – No Excel, na aba “Dados”, selecione “Do Access”. Escolha o arquivo Northwind2007.accdb pelo 
gerenciador de arquivos. 
 

 
 

2 – Selecione o destino dos dados da consulta do Access na planilha 
 

 
 

3 – Para conferir as tabelas vamos abrir o Access e examinar o banco de dados. Localize o arquivo de 
dados Northwind2007.accdb pelo Gerenciador de Arquivos do Windows e dê um duplo clique para 
“chamar” o Access. Este banco de dados foi programado para funcionar como um aplicativo. Faça o 
Logon, abra o “Painel de Navegação” no lado esquerdo da tela. No Topo do painel, clique para mostrar 
“Todos os Objetos do Access” e marque para visualizar por “Tipo de Objeto”. Examine as tabelas e 
consultas. 
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4 – Abra a consulta que importamos, “Análise de Vendas”. Ela se mostrará como uma tabela única no 
“Modo de Exibição de Folha de Dados” 
5 – Clique no botão “Modo de Exibição” e selecione a opção “Modo Design”. Observe as várias tabelas 
relacionadas. 
 

 
 
 

Acessando outros bancos de dados 

O Access é um banco de dados considerado de pequeno porte, com aplicações limitadas para 

uso em grandes empresas. Nestas, utilizam-se bancos de dados de maior capacidade de 

armazenamento, de velocidade e de outros recursos necessários ao processamento de dados 
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complexos. A própria Microsoft, desenvolvedora do Access, possui um SGDB de maior porte, o SQL 

Server.  

Para dar conta do grande número de sistemas gerenciadores de bancos de dados que existem 

no mercado, com seus diferentes modos de conexão aos aplicativos, o sistema operacional Windows 

possui uma interface de dados que serve como uma camada tradutora entre aplicativos, dados e os 

SGDB: O ODBC (do inglês “Open Database Connectivity”). As empresas desenvolvedoras dos SGDB 

normalmente se responsabilizam pela fabricação dos drivers compatíveis com este sistema e os 

disponibilizam aos seus usuários para que eles possam ser instalados no Windows. 

Utilizaremos no nosso exercício, um banco de dados muito difundido nos servidores de Internet, 

o MySQL.  Os drivers devem ser baixados do site da empresa desenvolvedora e instalados no sistema 

operacional. Para conferir se isto já foi realizado, procure no painel de controle do Windows, o caminho 

para “Configurar fontes de dados ODBC”. Ou digite  + R e na caixa de diálogo digite odbcad32. 

 

 
 

Verifique também se o servidor MySQL está ativo. No nosso curso, utilizaremos o programa 

C:\app\UniServerZ\UniController.exe, um pacote que traz o MySQL e mais outros servidores de 

desenvolvimento de sistemas para WEB. 
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Para examinar os bancos de dados presentes no servidor MySQL, utilizaremos um outro 

programa, o C:\app\HeidiSQL\heidisql.exe. Ele possui ferramentas visuais de manipulação das 

informações guardadas no banco de dados, facilitando a criação de novos bancos de dados, tabelas e 

atualizações de registros. 

 

 

Repare no banco de dados “Alunos” e na tabela “Cadastro”. Conectaremos via ODBC a esta 

tabela. Siga os passos: 
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1 – Precisaremos disponibilizar o acesso ao banco de dados. Chamaremos o administrador ODBC 
teclando  + R e digitando odbcad32 na caixa de diálogo. Na janela do Administrador ODBC, escolha a 
aba “Fonte de dados do sistema” e clique no botão “Adicionar” para exibir uma lista de fontes de dados. 
Escolha a fonte do MySQL como mostrado na figura a seguir. 
 

 
 
2 – Na nova janela, digite um nome para a fonte de dados. Em TCP/IP Server, utilizaremos o nome 
“localhost” para indicar que o servidor reside no próprio computador. Quando se trabalha com dados 
corporativos, é mais comum se valer de um servidor dedicado para centralizar os dados e, neste caso, 
devemos indicar o endereço TCP/IP de onde ele está situado na rede. A porta padrão do MySQL é a 
3306. 
 

 
 
 
3 – Agora no Excel, na Aba Dados, escolha a opção “De Outras Fontes”. No Menu, procure a opção “Do 
Assistente de Conexão de Dados”. 
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4 – Deverá abrir uma janela como a mostrada abaixo. Escolha “DSN ODBC” e clique em “Avançar...” 
 

 
 

 
3 – Selecione a fonte de dados “Alunos” que registramos anteriormente como fonte de dados do 
sistema.  

 
 
4 – Podemos agora escolher o banco de dados e a tabela que será importada para o Excel. 
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5 – Salve esta conexão para ser utilizada posteriormente. Quando precisar usar mais alguma tabela do 
banco de dados selecione o botão “Conexões” na aba “Dados”. 
 

 
 

 
6 – Finalmente, escolha um local na planilha para importar a tabela do banco de dados. 
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Módulo 2 – Gravação e Execução de Macros 
 

 

Uma macro do Excel é um conjunto de instruções, pré-programadas e sequenciadas, dado ao 

computador para execução no ambiente de uma pasta de trabalho do Excel. Estas instruções são 

gravadas como sub-rotinas do sistema e podem ser chamadas repetidas vezes pelo usuário. 

As macros podem ser elaboradas manualmente, comando a comando, com a ajuda do editor de 

programa do Visual Basic, ou podem ser criados automaticamente, com auxílio do Gravador de Macros.  

 

Acionando a Guia Desenvolvedor do Excel 

Para ter acesso facilitado aos recursos de macro e elaboração de programas por meio do editor 

do VBA, precisamos disponibilizar as ferramentas de desenvolvimento do Excel. Para isto clique no 

“Botão Office” (ou “Menu Arquivo” em novas versões do Excel) e escolha “Opções do Excel”. Marque a 

opção “Mostrar guia Desenvolvedor na Faixa de Opções”. 
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A guia desenvolvedor é como a mostrada na imagem abaixo: 
 

 
 
 
Criando uma macro com o Editor do Visual Basic 
 
1 - Na guia “Desenvolvedor” clique em Macros, para criar uma nova macro. Escolha um nome simples, 
sem espaços (use “_” caso precise de nomes compostos) e preferencialmente sem acentos. 
 
 

 
 
 

2 – Ao clicar no botão criar, o editor de programas VBA será acionado. Repare que uma macro é 
construída como uma sub-rotina, cujo início começa com a palavra “Sub” e termina com “End Sub”. 
Neste intervalo indicamos os comandos que serão executados. Digite como a seguir para mostrar na tela 
um Box de Texto com uma mensagem. 
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3 – A função MsgBox possui vários argumentos, muitos deles opcionais. A medida que digitamos no 
editor, temos uma ajuda na própria linha de digitação que mostrará uma descrição curta dos 
parâmetros e as opções disponíveis para escolha, quando houver. 
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4 – Para uma ajuda mais detalhada, clique F1 sobre o comando para exibir a janela de ajuda. 
 

 
 

7 – Crie uma tecla de atalho para a macro, clicando no botão “Opções” da Janela “Macro” 
 

 
 

8 – Na guia “Desenvolvedor” acione “Inserir” > “Controles de Formulário” > “Botão”. Desenhe um botão 
na planilha e depois associe a Macro “Alo_Mundo” 
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Fazendo referências aos objetos do Excel 
 

Se observarmos o mundo ao nosso redor percebemos que estamos cercados de objetos que 

classificamos segundo as suas propriedades, ações que lhe são peculiar ou reflexo de uma interação 

com outros objetos. Consideremos uma cadeira de balanço, ela é derivada de uma classe: a cadeira. Ela 

tem cor, tamanho (propriedades) e quando alguém a empurra (um evento que se aplica a ela) ela 

balança (uma ação responsiva). 

Existe uma metodologia no desenvolvimento de sistemas que trabalha na programação com 

conceitos semelhantes ao que se observa no mundo real: a OOP (Object-oriented programming). 

Atualmente, ela é a base da maioria dos programas desenvolvidos em todo o mundo. Não entraremos 

em detalhes sobre isto no nosso curso, mas é importante saber que no VBA, as células, botões, menus, 

gráficos, planilhas, pasta, todos são tratados como objetos. Um objeto pode conter outros objetos. 

Podemos, desta forma, fazer referência às suas propriedades, métodos e aos seus objetos filhos. 

Exemplos: 

 
Propriedades 
 
Crie uma macro com o código seguinte: 
 

Sub Teste_Celulas() 

  Workbooks("Pasta1").Sheets("Planilha1").Range("A1").Value = _ 
    MsgBox("Alô Mundo", vbYesNoCancel, "Saudações") 

End Sub 

 
Escrevemos anteriormente o endereço completo para se chegar a célula “A1”. Podemos também fazer 
uma referência mais curta: 
 
Sub Teste_Celulas() 
  Range("A1").Value =  MsgBox("Alô Mundo", vbYesNoCancel, "Saudações") 

End Sub 

 
Com o comando “Range” podemos discriminar uma célula individualmente, uma faixa de células ou 
ainda vários intervalos de células. Podemos, desta forma, fazer seleções para modificar propriedades de 
um conjunto de células, a um só tempo. 

 

Sub Teste_Celulas() 

  Range("A1:B5, C1, D3").Select 
  Selection.Font.Color = vbBlue 

End Sub 
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Para acessar a célula ativa e modificar a sua fórmula, podemos colocar um texto como no exemplo: 
 

Sub Teste_Celulas() 

  ActiveCell.Formula = "=A1+A2" 

End Sub 

 
Quando queremos modificar a propriedade de uma seleção de células: 
 

Sub Teste_Celulas() 

  Selection.Font.Bold = True 

End Sub 

 

Para fazer referência a várias propriedades de um mesmo objeto, abreviando a escrita do código, 

usamos o comando do VB “With”. 

Sub Teste_Celulas() 

   With Selection.Font 
      .Name = "AGaramond" 
      .Color = RGB(0, 0, 255) 
      .Size = 20 
      .Bold = True 
    End With 

End Sub 

 
 
Métodos 
 
Para executar um método de um objeto, especificamos o nome do método. Comandos comuns: 

Copiar 

  Selection.Copy  

Cortar 

Selection.Cut 

Colar 

ActiveSheet.Paste  

Inserir Coluna 

Selection.EntireColumn.Insert  

Eliminar Coluna 

Selection.EntireColumn.Delete 

 

 

Experimente este exemplo com duas macros, uma para copiar uma seleção e outra para colar: 
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Sub Teste_Copiar() 

  Selection.Copy 

 End Sub 

 

Sub Teste_Colar() 

  ActiveSheet.Paste 

End Sub 

 

 

Usando variáveis 

 

Crie uma macro como a seguir e analise o resultado 

Sub Horarios() 

  Dim horario As Date 
  horario = Now 
  Range("A1").Value = "Atual" 
  Range("B1").Value = "Almoço" 
  Range("C1").Value = "Saída" 
  Range("A2").Value = horario 
  Range("B2").Value = horario + TimeValue("04:00:00") 
  Range("C2").Value = horario + TimeValue("09:00:00") 

End Sub 

 

 

Controlando os filtros de uma tabela com macros 

 

O Excel possui muitos recursos para classificar e filtrar as colunas de uma tabela. Estes filtros 

podem ser programados no VBA e associados a macros para alguma tarefa de seleção que seja rotineira, 

evitando-se assim recorrer aos passos de uma seleção manual. Como exemplo, criaremos uma macro 

com um filtro para o campo das transportadoras 1 e 3 da tabela Pedidos.  

1 – Importe a tabela “Pedidos.csv” da nossa pasta do curso de Excel Avançado para uma nova planilha.  

2 – Se os dados não forem automaticamente convertidos em uma tabela, selecione as células com 
dados dentro da planilha e use o botão “Tabela” na guia “Inserir”. 
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3 – Repare a nova guia “Ferramentas de Tabela” com algumas opções de formatação. 

 

 
 

4 – Na guia “Dados”, existe mais controles para filtrar e classificar a tabela. É possível aplicar um filtro 
diferente para cada campo.  

 
 

5 – Clique na seta localizada ao lado do nome do campo. As configurações podem diferir, dependendo 
do tipo de dados. Experimente.  

 

 
 

6 – Deixe uma linha em branco na planilha, logo acima da tabela, reservada para os botões que 
acionarão as macros. 

7 – Crie uma nova macro com o nome “Filtra_Transportadora” e insira o código abaixo. Por este meio, 
estaremos instruindo o excel a utilizar a planilha ativa, no faixa A2 que está a tabela, no campo 6, 
correspondente a “Identificação da Lista de Transportadoras”, com o critério de filtro “1” ou “3”. 
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Sub Filtra_Transportadora() 

 ActiveSheet.Range("A2").AutoFilter Field:=6, Criteria1:="=1", Operator:=xlOr, Criteria2:="=3" 

End Sub 

 

9 – Insira um novo botão com o nome “Transportadora 1 e 3” e atribua a macro “Filtra_Transportadora” 

10 – Crie uma nova macro com o nome “Limpa_Filtro” e insira o código abaixo: 

 

Sub Limpa_Filtro() 

    Range("A2").Select 

    ActiveSheet.ShowAllData 

End Sub 

 

9 – Crie um novo botão com o nome “Limpa Filtro” e atribua à macro “Limpa_Filtro” 

 

 

Usando o gravador de Macros 

 

Com um gravador de macros não será necessário ao usuário saber o nome de cada instrução 

dada, apenas indicar visualmente – por meio de cliques e seleções nos menus. O assistente registrará 

automaticamente os nomes dos comandos, sequencialmente, à medida que forem executados, 

gravando-os para compor a sub-rotina que ficará junto com a pasta do Excel. 

No passo a passo seguinte, utilizaremos a tabela Pedidos que foi importada e destacaremos os pedidos 
que tiveram remessa superior a 2 dias. 

 

1 – Clique em “Gravar Macro” na guia “Desenvolvedor” 

 

 
 

2 – Selecione as células da faixa D2 até D49, da coluna pedidos da tabela. 

3 – Na guia Início, escolha “Formatação Condicional” > “Nova Regra”. Preencha a janela conforme a 
figura a seguir: 
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4 – Clique em “Parar Gravação” 

5 – Examine o código gerado: 

 

Sub Pedidos_Atrasados() 

Attribute Pedidos_Atrasados.VB_ProcData.VB_Invoke_Func = "y\n14" 
' 
' Atalho do teclado: Ctrl+y 
' 
    Range("D2:D49").Select 
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=($E2-$D2)>2" 
    Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority 
    With Selection.FormatConditions(1).Interior 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
        .Color = 49407 
        .TintAndShade = 0 
    End With 
    Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False 
    ActiveWindow.LargeScroll Down:=-1 
    Range("F9").Select 
End Sub 

 

 

Exercício:  

 

- Na planilha importada, crie uma macro que identifique com cores diferentes cada meio de pagamento: 
Cheque, Cartão de Crédito ou Dinheiro. 

- Crie uma macro, usado referências relativas, para destacar os fins de semana com cores diferentes nas 
colunas de datas. 
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Módulo 3 – Funções Personalizadas 
 

Funções e Procedimentos 

Funções e procedimentos são partes de um programa que funcionam como um pacote de 

instruções que serão executados várias vezes com o mesmo código. É possível, no entanto, informar 

valores iniciais de entrada que funcionam como parâmetros a ser armazenados (ou representados) por 

variáveis, internamente, durante a execução do programa da função/procedimento. Desta forma, 

podemos utilizá-las relativamente, chamando em qualquer célula.  

A principal diferença entre procedimento e função é que esta retorna um valor ao ponto de 

execução do programa de onde ela foi chamada e o valor é o resultado das operações realizadas na 

função. 

No exemplo a seguir, temos uma sub-rotina que pode ser executada como uma macro, como 

vimos no módulo anterior do curso. Ela formata o CNPJ ou CPF de células selecionadas e não tem 

parâmetros pois ela “pega” as informações externamente, do objeto “Selection”: 

Sub formata_cnpj_cpf() 

   Selection.NumberFormat = "[<=99999999999]000\.000\.000-00;00\.000\.000\/0000-00" 

End Sub 

 

No exemplo abaixo, temos uma função que calcula o volume de uma esfera: 

Function Volume_Esfera ( Raio As Double) 

   Volume_Esfera = (4 / 3) * WorksheetFunction.Pi() * Raio ^ 3 

End Function 

 

A função fica disponível para uso na planilha. Pode também ser vista na Guia “Fórmulas” > “Inserir 
Função”, na categoria “Definidas pelo usuário” 
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Baseado nas fórmulas matemáticas citadas a seguir, selecione algumas figuras para criar funções 

de cálculo para suas áreas e seus volumes. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Yzic-W9Q3N0 

 

Comandos básicos do VBA 

 

Estruturas condicionais 

 

Numa sub-rotina de um programa de computador, a execução dos comandos é, normalmente, 

realizada de modo sequencial, isto é, um comando após o outro. Neste caminho pode acontecer desvios 

para adiante, para traz, ou para fora do fluxo normal de execuções. Estes desvios estão condicionados à 

avaliação de valores de variáveis ou estados do sistema. Um dos comandos mais utilizados para fazer 

desvios é o “IF”, que avalia uma expressão como verdadeira ou falsa e, assim, “decide” se os próximos 

comandos delimitados por ele serão realizados. 

Sub Saudacao() 

   Dim HoraAtual As Integer 
   HoraAtual = Hour(Now) 
   If HoraAtual >= 18 Then 
      msg = "Boa Noite!" 
   ElseIf HoraAtual >= 12 Then 
      msg = "Boa Tarde!" 
   ElseIf HoraAtual >= 0 Then 
      msg = "Bom Dia!" 
   End If 
   MsgBox TimeValue(Now) & vbCrLf & msg, vbInformation, "Bem vindo ao Excel." 
End Sub 
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Como alternativa, nos casos em que aparecem muitos comandos “If” e “ElseIf” encadeados, o 

VBA tem a pode de usar o comando “Select Case”. Reescrevendo o exemplo anterior:  

 

Sub Saudacao2() 

 Dim HoraAtual As Integer 
 HoraAtual = Hour(Now) 
 Select Case HoraAtual 
  Case Is >= 18 
    msg = "Boa Noite!" 
   Case Is >= 12 
    msg = "Boa Tarde!" 
   Case Is >= 0 
    msg = "Bom Dia!" 
 End Select 
 MsgBox TimeValue(Now) & vbCrLf & msg, vbInformation, "Bem vindo ao Excel" 

End Sub 

 

Exercício 

 Sabendo que a conta de água residencial é calculada por faixas de consumo, conforme a tabela 

de preços indicada abaixo, elabore uma função que calcule a conta total do consumidor. 

 

Faixa de Consumo (m3) Tarifa (R$) 

Até 10 24,15 (mínimo) 

11 a 20 3,78 

21 a 30 9,44 

31 a 50 9,44 

Acima de 50 10,40 

  

 

Estruturas de Repetição 

Um programa pode ser instruído para repetir um conjunto de várias linhas de comando 

enquanto, ou até, uma determinada condição for verdadeira. O VBA possui os comandos “Do” no início 

do bloco de comandos e “Loop” no final. Estes são combinados com os comandos condicionais “While” 

e “Until” para se criar as estruturas de repetição. Veja os exemplos: 
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' Testa a condição antes de entrar no Loop 
Sub NumeraLinha() 

  Dim Linha As Integer 
  Linha = 0 
  Do While Linha < 16 
        ActiveCell.Offset(Linha, 0).Value = Hex(Linha) 
        Linha = Linha + 1 
  Loop 

End Sub 
 
' Sempre entra no Loop. Teste na saída. 

Sub NumeraLinha() 

  Dim Linha As Integer 
  Linha = 0 
  Do  
        ActiveCell.Offset(Linha, 0).Value = Hex(Linha) 
        Linha = Linha + 1 
  Loop While Linha < 16 

End Sub 

 
' Teste na entrada do Loop 

Sub NumeraLinha() 

  Dim Linha As Integer 
  Linha = 0 
  Do Until Linha >=16 
        ActiveCell.Offset(Linha, 0).Value = Hex(Linha) 
        Linha = Linha + 1 
  Loop  

End Sub 

 
' Teste no final do Loop 

Sub NumeraLinha() 

  Dim Linha As Integer 
  Linha = 0 
  Do  
        ActiveCell.Offset(Linha, 0).Value = Hex(Linha) 
        Linha = Linha + 1 
  Loop  Until Linha >=16 

End Sub 

 

Quando queremos um contador controlado pela própria estrutura de repetição, com 

incrementos automáticos, podemos utilizar os comandos “For” e “Next”, como no exemplo a seguir: 
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Sub NumeraLinha() 

  For Linha = 0 To 15 
        ActiveCell.Offset(Linha, 0).Value = Hex(Linha) 
  Next 

End Sub 

 

A função a seguir recebe um texto com caracteres separadores variados, como em um endereço 

que contem a vírgula separando o número da casa e o traço separando a cidade e o estado. O segundo 

argumento da função indica os separadores utilizados na sequência. 

 

' Separa texto com separadores múltiplos 

Function Separa_Texto(Texto As String, Separadores As String) As String 

     
  Dim QtdCaracteres As Long 
  Dim QtdSeparadores As Long 
  Dim Coluna As Long 
  Dim Resultado As String 
   
  QtdCaracteres = Len(Texto) 
  QtdSeparadores = Len(Separadores) 
  Coluna = 1 
  Resultado = "" 
     
  For p = 1 To QtdCaracteres 
    If (Coluna <= QtdSeparadores) And Mid(Texto, p, 1) = Mid(Separadores, Coluna, 1)  Then 
      Resultado = Resultado & ";" 
      Coluna = Coluna + 1 
    Else 
      Resultado = Resultado & Mid(Texto, p, 1) 
    End If 
   Next 
   Separa_Texto = Resultado 
    

End Function 
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Disponibilizando funções para todas as planilhas 

 

Quando precisamos que as funções novas que criamos ou adquirimos faça parte do Excel, sem a 

necessidade recriar o módulo e carregar todas as funções toda vez que criamos uma nova pasta, 

devemos salvar as funções como suplemento do Excel. Para isto siga os passos: 

1 – Carregue para o Excel o arquivo Funções Validadoras.xlam e habilite as macros. Trata-se de um 
conjunto de funções que servem para validar email, CPF, CNPJ, Inscrição Estadual e Título de Eleitor. 

2 – Escolha “Salvar Como” > “Outros Formatos”Salve a pasta como Suplemento: 
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3 – “Nas Opções do Excel” selecione “Suplementos”, escolha o que salvamos como suplemento – 
“Funções Validadoras” - e clique em “Ir...” 

 

 

 

4 – Ative “Funções Validadoras” na janela seguinte: 
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Módulo 4 – Formulários e objetos visuais do Excel 
 

Formulários 

Neste módulo trataremos do uso de controles de entrada e saída de dados nas planilhas do 

Excel. Os controles podem ser combinados para produzir uma interface mais amigável com o usuário da 

planilha, pois as informações ficam visualmente mais organizadas e com cada tipo de dado mais 

direcionado ao que se quer representar. Além disto, é mais fácil prevenir erros, principalmente nos 

campos mais sensíveis, limitando a entrada de dados categorizados ou criando sub-rotinas para verificar 

e corrigir entradas inválidas à medida que se digita as informações. 

Os controles de formulários já são bastante populares pelo seu uso nos navegadores da 

Internet, utilizados principalmente para coleta de dados em sites de serviços de muitas empresas e 

instituições públicas. O Excel possui duas versões de controles de formulários que podem ser utilizados 

diretamente nas planilhas: os controles internos e os elaborados com a tecnologia ActiveX. Estes são 

componentes de vários tipos, como controle de sons e imagens, e não somente de formulários, que 

podem ser reaproveitados na construção de muitos aplicativos diferentes. Devido à possibilidade de 

controlar o próprio computador do usuário repercutindo no maior risco de uso malicioso por terceiros, a 

Microsoft vem desencorajando o seu uso nos aplicativos, principalmente os que são conectados à 

Internet, como os navegadores. 

Para ver os controles acessíveis ao Excel, escolha a guia “Desenvolvedor” > “Inserir”. Uma caixa 

de seleção será mostrada, como na figura a seguir: 

 

Já vimos como inserir um botão simples, não ActiveX, e como atribuir uma macro a ele. Crie um 

botão, associe-o a uma macro e, depois, experimente modificar as suas propriedades clicando com o 

botão direito do mouse no controle. Selecionando a opção “Formatar controle...” 
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Experimente agora inserir um botão ActiveX na planilha. Escolha os controles ActiveX quando 

precisar de mais opções de formatação das propriedades e mais gatilhos de eventos para manipulação e 

automação das planilhas com o uso de código VBA. Certifique-se que o “Modo Design” da guia 

“Desenvolvedor”  está ativo para que o botão criado possa ser configurado. Clique com o botão 

direito do mouse e escolha “Propriedades...” para exibir a janela de edição das propriedades, como 

mostrada na figura a seguir: 
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Usando o editor VBA 
 

Clique na opção “Visual Basic” da guia “Desenvolvedor para mostra o editor de programas. Tecle 

F4 ou selecione o menu “Exibir” > “Janela ‘Propriedades’” para configurar as propriedades dos objetos 

do Excel. Selecione o botão que foi inserido na caixa de combinação “Objeto” do editor. Verifique os 

eventos que podem ser associados a sub rotinas do VBA.  

Experimentando os eventos dos controles 

Para testar como funcionam os eventos, deixe selecionado na Caixa de Propriedades o botão 

que foi criado. Neste exemplo, “CommandButton1”. Selecione o evento “Click” e adicione o código 

Me.CommandButton1.Caption = Time(). Isto fará com que o tempo atual do relógio do sistema seja 

atribuído à legenda do botão. “Me” se refere ao objeto no qual o botão está alocado.  

 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 

   Me.CommandButton1.Caption = Time() 
End Sub 
 

A seguir faça a legenda do botão mostrar qual a tecla que foi pressionada sobre ele com o 

código a seguir, no evento KeyPress. Repare que o argumento irá trazer o código Ascii da tecla e a 

função “Chr” retornar o caractere correspondente. 
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Private Sub CommandButton1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 

   Me.CommandButton1.Caption = Chr(KeyAscii.Value) 
End Sub 
 

Na planilha do Excel, desative o “Modo Design” da guia “Desenvolvedor” para que o botão 

funcione. Para reeditar este comando no VBA, exibindo as suas propriedades, este modo deve ser 

reativado. 

 
Formulários do Usuário 

Nestes exemplos, o botão que inserimos ficou sobre a planilha. Podemos, também, usar um 

outro local para conter os controles de formulário: o objeto “UserForm”. Para criar um novo objeto 

deste tipo, no editor do Visual Basic, escolha no menu “Inserir” > “UserForm”. Um novo Formulário será 

exibido e também uma caixa de ferramentas com os controles que podem ser inseridos. Para isto, basta 

clicar no controle, arrastar e soltar sobre o formulário. 

 
 

Criaremos um pequeno formulário de cadastro, bem simplificado, com apenas alguns controles 

de exemplo, para demonstrar como controlar os dados de uma planilha com o uso de formulários. No 

final devemos obter algo como a seguir: 
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1 – Após criar um novo formulário, modifique seu nome para, por exemplo, CadastroForm, na 
propriedade “Name”. Modifique também a sua legenda para “Cadastro” na propriedade “Caption” do 
formulário. 

2 – Insira um controle do tipo Rótulo (“Label”). Modifique a propriedade “Fonte” para um tamanho 
maior e a propriedade “TextAlign” para o alinhamento centralizado, “fmTextAlignCenter” . 

3 – Insira um controle do tipo Caixa de Seleção (“ComboBox”). Altere seu nome para CheckBoxAtivo. 
Modifique a propriedade “ControlSource” para A2. Desta maneira, o controle estará vinculado à célula 
“A2” e qualquer modificação em um refletirá no outro. Dê uma legenda ao controle na propriedade 
“Caption”. No nosso exemplo, “Cadastro Ativo”. 

4 – Acrescente um novo Rótulo (“Label”) e modifique a propriedade Caption para “Sexo”. Insira a seguir 
um controle do tipo Caixa de Combinação  (“ComboBox”). Renomeie o nome para “ComboBoxSexo”. 
Devemos indicar a propriedade “ControlSource” para vincular os seus dados à célula da planilha, use 
“B2”. Indique também uma fonte para preencher as linhas da caixa de combinação. No nosso exemplo, 
usamos o intervalo de células F5:F6 na propriedade “RowSource”. Nestas células da planilha devemos 
indicar “Masculino” e “Feminino”. 

5 – Insira no formulário um novo “Label” com a propriedade “Caption” modificada para “Nome”. Na 
frente do controle, na mesma linha, acrescente um novo controle do tipo Caixa de Texto (“TextBox”). 
Nomeie como “TextBoxNome”. Na propriedade “ControlSource” informe “C2”. 

6 – Repita o passo anterior para criar o campo “Endereço”. Dê o nome de “TextBoxEndereco” vincule à 
célula “D2”. 

7 – Para navegar entre as linhas das planilhas, criaremos os botões “Primeiro”, “Anterior”, “Próximo” e 
“Último”. Devemos agora criar, para cada um deles, uma sub rotina com um código VBA que responda 
ao evento “Clique”. É necessário também que se carregue os dados da linha ativa da planilha para o 
formulário sempre que se ativar uma linha diferente. Fazemos isto indicando cada célula da linha atual 
da planilha para a propriedade correspondente “ControlSource” do controle. Como este procedimento 
se repetirá em cada comando de navegação, construiremos uma “Sub” específica de atualização que 
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deve ser chamada a partir de cada botão que se clicar. Escolha no menu “Inserir” do editor do VBA a 
opção “Procedimento...” e digite o código a seguir: 

 
 

Private Sub FormAtualize() 

   CheckBoxAtivo.ControlSource = "A" & ActiveCell.Row 

   ComboBoxSexo.ControlSource = "B" & ActiveCell.Row 

   TextBoxNome.ControlSource = "C" & ActiveCell.Row 

   TextBoxEndereco.ControlSource = "D" & ActiveCell.Row 

End Sub 

 
8 – Para alternar entre exibir o Código Fonte VBA ou exibir os Objetos Visuais, use o menu “Exibir” do 
editor VBA ou tecle, respectivamente F7 ou Shift+F7.  

9 – Para o botão “Primeiro”, arraste com o mouse um controle do tipo “Botão de Comando” da “Caixa 
de Ferramentas” para o formulário. Altere o seu nome para “ButtonPrimeiro” e sua legenda para 
“Primeiro”. Dê um duplo clique sobre o comando para que ele crie automaticamente a declaração da 
“Sub”. Digite o código para ficar como a seguir. 

Private Sub ButtonPrimeiro_Click() 

   Range("A2").Activate 

   FormAtualize 

End Sub 

10 – Insira o botão “Anterior”, conforme procedimento descrito previamente, e digite o código abaixo. 
Desta forma estaremos programando para que, ao se clicar o botão, a sub rotina seja executada e, no 
comando IF, haja um teste para saber se a linha da célula ativa é maior que 2. Se verdadeiro, poderemos 
recuar uma linha tornar as células desta nova linha a fonte dos nossos controles no formulário sem 
atingir as linhas dos títulos da planilha e nem ficar com número negativo. 

Private Sub ButtonAnterior_Click() 
  If ActiveCell.Row > 2 Then 

     Range("A" & (ActiveCell.Row - 1)).Activate 

     FormAtualize 

  End If 

End Sub 
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11 – Repita o procedimento para o botão “Próximo” e digite o seguinte código: 

Private Sub ButtonProximo_Click() 
   Range("A" & (ActiveCell.Row + 1)).Activate 

   FormAtualize 

End Sub 

12 – Insira o botão “Último”, como descrito anteriormente, e edite o seu código do evento “Click” para 
ficar como a seguir: 

Private Sub ButtonUltimo_Click() 

  Range("A2").End(xlDown).Activate 

  FormAtualize 

End Sub 

13 – Na pesquisa dos dados, utilizaremos uma “Caixa de texto”, para digitar a chave de busca, e um 
“Botão de comando”, para executar a busca. Arraste estes controles da “Caixa de Ferramentas” para o 
formulário e os nomeie como “TextBoxPesquisa” e “ButtonLocalizar”, respectivamente. Ao se clicar no 
botão “Localizar”, a sub-rotina de busca será executada com as instruções das linhas de código descritas 
abaixo. A busca é feita no intervalo de células que começa na linha ativa e vai até a última linha com 
dados. Case encontre alguma célula com o valor pesquisado, ela será ativada. Devemos clicar no botão 
“Próximo” antes de localizar o registro seguinte com a mesma chave, pois a pesquisa se iniciará a partir 
da célula ativa. Do mesmo modo, precisamos clicar no botão “Início” para fazer a busca começando na 
primeira célula da planilha. 

Private Sub ButtonLocalizar_Click() 

    UltimaLinha = Range("A2").End(xlDown).Row 

    Set c = Range("A" & ActiveCell.Row & ":D" & UltimaLinha) _ 

         .Find("*" & TextBoxPesquisa.Value & "*", LookIn:=xlValues) 

    If Not c Is Nothing Then 

       c.Activate 

       FormAtualize 

    End If 

End Sub 

14 – Na “Sub” do evento “Activate” do formulário “UserForm”, acrescente o código a seguir para a 
célula ativa se posicionar em “A2”. Isto ativará a célula “A2” da planilha assim que o formulário for 
aberto. 

Private Sub UserForm_Activate() 

  Range("A2").Activate 

End Sub 
 
15 – Crie em botão na planilha para abrir o formulário com o nome “AbreFormulario”. O código deve ser 
como descrito abaixo. Lembre-se que o “Modo de Design” da guia desenvolvedor precisa estar ativo.  
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Private Sub AbreFormulario_Click() 

  CadastroForm.Show 

End Sub 

 
Ordem de Tabulação 

Quando se usa o formulário, preenchendo-os um a um com os seus dados, fazemos numa 

sequência determinada. Para avançar, passando de um campo para outro, utilizamos a tecla “Tab” do 

teclado. Para retornar ao campo anterior, teclamos a combinação “Shift+Tab”. No design do formulário, 

esta sequência é ajustada na propriedade “TabIndex”. Para saltar o campo, modificamos a propriedade 

“TabStop” para “False”. 

Alinhamento e tamanho 

Podemos selecionar vários controles para ajustar as suas propriedades de uma vez só. 

Selecionamos os controles segurando a tecla “Shift” enquanto os clicamos com o mouse. A janela 

“Propriedade” mostrará apenas as propriedades dos controles que são comuns a toda seleção. 

Os ajustes de alinhamento dos controles no formulário são realizados sobre a seleção feita com 

a ajuda da tecla “Shift” e cliques do mouse. Clique com o botão direito do mouse sobre a seleção para 

exibir o menu de contexto como mostrado na figura. 

Para ajustar os tamanhos relativos dos controles, tornando-os do mesmo tamanho, na largura 

ou na altura, novamente acesse o menu de contexto da seleção e  escolha a opção “Criar mesmo 

tamanho”. 

 


