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:: Visão Geral do Conteúdo do Livro 
 
Este livro é um Curso Prático sobre Macros e Programação VBA no Microsoft Excel 2016. Neste curso você 
aprenderá a utilizar uma série de comandos e objetos do Excel 2016, para implementar soluções sofisticadas, 
as quais somente são possíveis de serem implementadas com o uso de programação. As telas e exemplos 
foram criados usando o Excel 2016, porém 100% dos exemplos e comandos também se aplicam ao Excel 
2007, Excel 2010, Excel 2013 e Excel 2019. 
 
O recurso de Macros e Programação VBA é utilizado para solucionar problemas no Excel, os quais não 
teriam como ser solucionados usando funções e comandos de planilha. Por exemplo, não existe uma função 
no Excel para a validação do DV de um CPF ou CNPJ. Neste caso, somente usando programação, o usuário 
poderá criar uma função personalizada, a qual faz a validação do CPF e do CNPJ. Neste curso você 
aprenderá, dentre outras coisas, a criar funções personalizadas, as quais atendem necessidades específicas.  
 
A seguir uma breve descrição do que será abordado em cada Capítulo deste Livro: 
 
Capítulo 1 – Introdução ás Macros e a Programação VBA no Excel 2016: Neste capítulo você aprenderá 
os fundamentos sobre Macros e VBA no Excel 2016. Mostrarei exatamente o que é uma macro, o que é 
programação VBA, o ambiente de programação, as principais funções do VBA e como criar as primeiras 
rotinas em VBA. Os conceitos apresentados neste capítulo serão fundamentais para os demais capítulos do 
livro. Em todos os exemplos do livro Você irá utilizar um ou mais dos conceitos e comandos apresentados 
neste capítulo. Por isso estude bem, pratique os conceitos e exemplos deste primeiro capítulo e só vá para o 
Capítulo 2 quando não tiver mais nenhuma dúvida sobre o que foi apresentado no Capítulo 1.                                                                            
 
Capítulo 2 – O Modelo de Objetos do Excel 2016: Nas lições do Capítulo 2 você aprenderá sobre o 
conceito de funções, sub-rotinas e módulos. Mostrarei como criar funções que podem ser utilizadas em 
várias planilhas de uma pasta de trabalho. Também apresentarei o conceito mais importante quando se trata 
de programação VBA: A Hierarquia de Objetos do Excel 2016. Você verá que com o uso dos Objetos do 
Excel é possível acessar qualquer elemento de uma planilha. Apresentarei o primeiro objeto na Hierarquia 
de Objetos: O Objeto Application. 
 
Capítulo 3 – O Objeto Range e Exemplos Práticos de Programação VBA no Excel 2016: Este capítulo 
todo é dedicado ao objeto mais importante, quando se trata dos objetos do Excel: Objeto Range. Este objeto 
é utilizado para fazer referência a uma célula ou a uma ou mais faixas de células. Como quase todo o 
trabalho no Excel é trabalho com células e faixas de células, já dá para entender a grande importância do 
objeto Range. Mostrarei diversos exemplos práticos de uso do objeto Range e de suas propriedades, métodos 
e coleções. 
 
Capítulo 4 - Estudo dos Objetos Workbook e Worksheet: Este capítulo trata de mais dois importantes 
objetos na hierarquia de objetos do Excel 2016: Objeto Workbook e objeto Worksheet. Neste capítulo você 
aprenderá a utilizar estes dois objetos e seus principais métodos, propriedades, coleções e eventos. 
 
Capítulo 5 – Criando Aplicações com UseForms: Este capítulo será totalmente dedicado a criação de 
Formulários no Excel, usando programação VBA, os chamados UseForms. Você aprenderá, passo a passo a 
criar formulários, inserir e configurar os controles de formulários, configurar propriedades do formulário e 
dos controles e a associar código VBA com eventos do formulário e dos controles. É um estudo detalhado e 
didático, passo a passo, sobre a criação e utilização de formulários básicos e controles de formulários. 
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Capítulo 6 – Mais Controles de Formulários e Exemplos Práticos: Neste capítulo eu faço um estudo de 
mais controles de formulários e apresento exemplos práticos, passo a passo. Muitos dos exemplos contidos 
neste módulo poderão ser, facilmente, adaptados para o uso em situações reais, que você terá no dia a dia do 
uso de UserForms com programação VBA. 
 
Capítulo 7 – Formulários Avançados - Exemplos Práticos: Neste capítulo mostrarei mais recursos 
avançados disponíveis nos formulários do Excel e na criação de interfaces gráficas bem profissionais e 
funcionais. Veremos exemplos práticos onde vamos preencher os campos de um formulário, a partir dos 
dados de uma planilha, com base em um ou mais campos de pesquisa. Veremos como localizar um registro, 
alterar o registro, excluir registro e adicionar novos registros em uma tabela de dados, usando Formulários. 
 
Capítulo 8 – Tabelas Dinâmicas e Gráficos com VBA: Neste capítulo eu mostrarei como trabalhar com 
tabelas dinâmicas na programação VBA. Veremos como criar uma tabela dinâmica usando o VBA, como 
definir campos de múltiplos valores, contar registros e outras funções avançadas utilizando VBA e como 
filtrar conjuntos de dados usando programação VBA. Em seguida eu mostrarei como trabalhar com gráficos 
através da programação VBA. Veremos como fazer referência a um objeto gráfico no VBA, como criar um 
gráfico usando programação VBA e como formatar/alterar os diversos elementos de um gráfico, usando 
programação VBA. 
 
Capítulo 9 – Como Fazer Para...: Este é o tipo de capítulo que os leitores realmente adoram. É do tipo: 
Como Fazer Para..., ou seja, um capítulo só com exemplos práticos, com códigos VBA prontos, para 
resolver problemas específicos. 
 
Este livro foi especialmente projetado para torná-lo mais produtivo com o Excel 2016. O domínio da 
programação VBA permite que você implemente soluções para problemas que não teriam solução, somente 
com o uso de Funções de Planilha e comandos do Excel. O domínio da programação VBA exige dedicação, 
estudo e muita experimentação. Sem nenhuma dúvida é um esforço que vale a pena. É o meu mais sincero 
desejo que este livro possa ser de grande utilidade para você, ajudando-o a utilizar os recursos disponíveis 
nesta fantástica ferramenta que é a Programação VBA no Excel. Um bom estudo e muito sucesso. 
 
Para enviar suas dúvidas referentes aos assuntos e exemplos abordados neste curso, para enviar sugestões de 
alterações/correções, para sugerir novos cursos, para criticar e para elogiar (porque não?), é só entrar em 
contato pelo e-mail: webmaster@juliobattisti.com.br  
 
IMPORTANTE: A totalidade dos Exemplos contidos livro curso também se aplicam ao Excel 2007, 2010, 
2013 e 2019, sem necessidade de modificações e/ou adaptações. Caso você não consiga executar um ou 
mais exemplos deste curso, usando estas outras versões do Excel, entre em contato via e-mail que será um 
prazer ajudá-lo a fazer com que o exemplo rode na versão do Excel que você está utilizando. Entre em 
contato através do e-mail webmaster@juliobattisti.com.br  
 
Deixe o seu curtir e acompanha os lançamentos/novidades em: 

https://www.facebook.com/juliobattistilivrosecursos  
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:: Capítulo 01 – Curso de Macros e VBA Para Iniciantes 
 
Lição 01 – Introdução e o que Será Visto Neste Capítulo 

Nesse e nos próximos dois capítulos veremos assuntos relacionados a Programação VBA no Excel 
2016. Existem situações onde não conseguimos resolver o problema proposto, simplesmente utilizando os 
comandos e fórmulas do Excel 2016. Nessas situações temos que fazer o uso de recursos mais avançados, 
tais como Macros e Programação VBA. A linguagem de programação do Excel 2016 é o VBA – Visual 
Basic for Applications. O VBA é a linguagem de programação para todos os aplicativos do Microsoft 
Office: Word, Excel, Access, Outlook e PowerPoint.  

 
Nas lições desse capítulo aprenderemos sobre Macros e Sobre Programação VBA (são praticamente 

sinônimos). Veremos o que é uma Macro, para que serve, quando devemos usar Macros, como criar e alterar 
Macros. Em seguida aprenderemos os fundamentos básicos da linguagem de Programação VBA. Veremos 
os conceitos teóricos da linguagem VBA e os comandos básicos, para que você possa criar programas 
simples. Nas lições dos próximos dois capítulos veremos exemplos de aplicação do VBA para a solução de 
problemas práticos, os quais não poderiam ser solucionados sem o uso de programação. 

 
Neste capítulo você aprenderá os fundamentos sobre Macros e VBA. Mostrarei exatamente o que é 

uma macro, o que é programação VBA, o ambiente de programação, as principais funções e comandos do 
VBA e como criar as primeiras rotinas em programação VBA, no Excel 2016. Os conceitos apresentados 
neste capítulo serão fundamentais para os demais capítulos do livro. 

 
Vou iniciar o capítulo mostrando como criar uma macro e como verificar o Código VBA que é criado 

e associado com a macro, o qual na prática é quem “faz o trabalho” da macro. Também mostrarei como 
associar teclas de atalho e botões de comando com uma Macro. 

 
O próximo passo será aprender a utilizar o Ambiente de Programação do VBA no Excel 2016, também 

chamado de Editor do VBA (VBE = Visual Basic Editor). Você aprenderá a criar código, a “navegar” 
através dos objetos disponíveis e a utilizar os vários recursos de ajuda fornecidos pelo Editor de código 
VBA. Mostrarei as diversas partes que compõem o Editor do VBA e como utilizá-las. 

 
Em seguida passarei ao estudo da linguagem VBA propriamente dita. Estes tópicos são a base da 

linguagem, os quais serão utilizados em todos os exemplos práticos, nos demais capítulos deste livro.  
 
Neste capítulo você aprenderá sobre os fundamentos do VBA, tais como: 
 

• Declaração de variáveis. 
• Tipos de dados. 
• Operadores aritméticos. 
• Valores lógicos. 
• Operadores lógicos. 
• Estrutura de controle. 
• Estruturas de decisão. 
• Estruturas de repetição. 
• Exemplos de utilização. 
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Seguindo o nosso estudo, apresentarei as principais funções internas do VBA. Farei a apresentação 
dividindo as funções em categorias, tais como funções de Data/Hora, funções de texto e assim por diante. 
Para encerrar o capítulo você aprenderá sobre o conceito de Módulos, procedimentos e funções. Este 
conceito é muito importante para que você aprenda a criar código que possa ser reaproveitado. Isso aumenta, 
e muito, a sua produtividade no uso do VBA, 

 
O que são Macros?? 
 

Nesse introdução eu apresentarei uma visão geral sobre Macros. Nas próximas lições iremos detalhar 
os vários aspectos relacionados à Macros. 

 
Caso você execute uma tarefa várias vezes no Excel 2016, é possível automatizá-la com uma macro. 

Uma macro é uma sequência de comandos e funções armazenados em um módulo de programação do 
Visual Basic for Applications - VBA e pode ser executada sempre que você precisar executar a tarefa.  

 
Quando você grava uma macro, o Excel 2016 armazena informações sobre cada etapa realizada, à 

medida que você executa uma sequência de comandos. Em seguida você executa a macro para repetir, ou 
"reproduzir", os comandos. 

 
Por exemplo, vamos supor que, seguidamente, você precisa formatar uma célula, ou uma faixa de 

células, com Negrito, cor de fonte Vermelha, Itálico, Fonte Verdana de Tamanho 13 com quebra automática 
de linha. Ao invés de ter que executar todos os comandos de formatação em cada célula, você pode criar 
uma Macro que aplica todos os comandos de formatação de uma só vez. Após criada a Macro, cada vez que 
você tiver que aplicar o conjunto de comandos de formatação, basta executar a Macro, o que normalmente é 
feito através da associação de uma combinação de teclas com a Macro, como por exemplo Ctrl+L. No nosso 
exemplo, cada vez que você quisesse formatar uma célula com os formatos descritos, bastaria clicar na 
célula e pressionar Ctrl+L. Bem mais fácil do que aplicar cada comando individualmente. 

 
Você pode Gravar uma macro para realizar uma tarefa em uma etapa:  Antes de gravar uma macro 
planeje as etapas e os comandos que você deseja que a macro execute. Se cometer um erro durante a 
gravação da macro, as correções feitas também serão gravadas. Ao gravar macros, o VBA armazena cada 
macro em um novo módulo de código VBA, anexado à pasta de trabalho onde a macro está sendo criada. 

 
Como Tornar uma macro fácil de ser executada:  Você pode executar uma macro escolhendo-a em uma 
lista de macros, na caixa de diálogo Macro. Para que uma macro seja executada sempre que você clicar em 
um botão específico ou pressionar determinada combinação de teclas, você pode atribuir a macro a um botão 
da barra de ferramentas Início Rápido, pode criar um atalho no teclado ou um objeto gráfico em uma 
planilha. 
 
Como Exibir e alterar macros:  Depois de gravar uma macro, você poderá exibir o código VBA da macro 
com o Editor de Código do VBA, para corrigir erros e/ou alterar a função da macro. O Editor do VBA é um 
programa criado para facilitar a escrita e a edição de código de macros para usuários iniciantes em 
Programação e fornece bastante Ajuda on-line. Nas próximas lições veremos como exibir e editar macros. 

Apenas a título de exemplo, na Figura 1.1 temos um exemplo de código de programação VBA 
associado com uma Macro. Esse é um exemplo de código VBA: 
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Figura 1.1 – Código de Programação VBA. 
 
Como Gerenciar suas macros  Com o Editor do VBA: Você pode editar macros, copiar macros de um 
módulo para outro, copiar macros entre pastas de trabalho diferentes, renomear os módulos que armazenam 
as macros ou renomear as macros. Por exemplo, se você quisesse que uma macro criada para aplicar retorno 
automático de texto também deixasse o texto em negrito, você poderia gravar outra macro para aplicar 
negrito a uma célula e copiar as instruções dessa macro para a macro de retorno automático de texto.  
 
Segurança da macro: Fornece proteção contra vírus que podem ser transmitidos através das macros. Se 
você compartilha macros com outros usuários, você pode certificá-las com uma assinatura digital, de tal 
forma que os outros usuários possam verificar que as macros são de origem confiável. Sempre que você 
abrir uma pasta de trabalho que contenha macros, poderá verificar a origem das macros antes de ativá-las. 
 
Programação no Excel – A linguagem de Programação VBA: 
 

As Macros são excelentes soluções quando queremos automatizar uma tarefa que é realizada através 
de uma série de cliques de mouse ou toques no teclado. Porém existem situações mais complexas, que 
envolvem cálculos ou uma lógica mais apurada, onde não é possível encontrar a solução do problema, 
simplesmente usando os comandos ou fórmulas prontas do Excel 2016. 

 
Nessas situações temos que fazer uso de programação. Um programa (ou módulo como é chamado no 

Excel) é uma sequência de comandos VBA, onde cada comando executa um passo específico, necessário à 
resolução do problema.  
 

Por exemplo, vamos supor que você precisasse fazer a verificação do CPF que é digitado em uma 
célula. O cálculo do DV do CPF, cujo algoritmo de cálculo é de domínio público, envolve uma série de 
operações aritméticas. Para implementar uma função que faz a verificação do DV do CPF, você terá que 
fazer uso de programação. Aliás, este é um dos exemplos práticos que você aprenderá a implementar. 
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Neste e nos próximos dois capítulos vamos estudar os fundamentos da Programação VBA no Excel 

2016. Eu digo “fundamentos” por que existe muito mais (muito mais mesmo), sobre o VBA e está fora do 
escopo deste livro estudar a parte avançada de Programação VBA. Ainda em 2019 eu lançarei um livro só 
sobre Programação VBA no Excel 2016, no qual além da parte básica (que é vista neste e nos próximos dois 
capítulos) eu vou avançar para tópicos mais avançados da programação VBA no Excel 2016. 
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Lição 02 – Macros - Um Exemplo Prático Passo a Passo 
 

Conforme descrito na introdução do capítulo, uma macro é uma sequência de comandos (cliques de 
mouse ou toques de teclado) que são gravados em um Módulo de programação VBA e podem ser 
executados, sempre que necessário. A grande vantagem de gravarmos uma sequência de comandos é que 
poderemos utiliza-la sempre que necessário. Para isso basta executar a macro na qual foi gravada a 
sequência de comandos.  

 
As Macros são uma excelente opção para automatizar tarefas repetitivas. Com o uso de Macros temos 

um ganho de produtividade considerável, ao evitar que tenhamos que executar manualmente, os diversos 
passos de uma tarefa, passos estes que podem ser automatizados através da criação e do uso de uma macro. 
 
Existem duas maneiras distintas para a criação de uma macro: 
 

• Podemos usar o gravador de Macros: Nesse caso o Excel 2016 grava cada uma das ações que 
farão parte da Macro e transforma essas ações nos comandos VBA equivalentes. Quando a macro for 
executada, os comandos VBA é que serão efetivamente executados. Cada comando VBA 
corresponde a uma ação efetiva da macro. 

 

• Criar a Macro usando programação VBA: A partir do momento em que você dominar a 
linguagem de programação VBA, você poderá criar a macro digitando os comandos VBA 
necessários. Isso é feito usando o Editor de VBA, conforme veremos neste e nos próximos dois 
capítulos. 

 
Melhor do que definições é a prática!! 
 

Melhor do que uma série de definições é ver uma Macro em ação. Vamos a um exemplo prático bem 
simples, onde criaremos uma Macro. Em seguida vamos executa-la . Na próxima lição analisaremos o 
código VBA criado pelo gravador de macros. 
 
Exemplo Prático: Criar uma macro usando o Gravador de Macros. A macro deverá formatar a célula onde 
está o cursor com Negrito, cor de fonte Vermelha, com cor de fundo cinza. Gravar a macro com o nome de 
FormataVermCinza. Para criar a macro proposta, siga os passos indicados a seguir: 
 
1. Abra o Excel 2016. 
 
2. Abra a pasta de Trabalho Modulo 1 - Ex01 - Macros.xlsm, a qual está na pasta de exemplos deste 
livro. Caso esteja utilizando uma pasta diferente, acesse a pasta na qual estão os arquivos de exemplos que 
acompanham este livro. Na parte de baixo da janela, onde são exibidas as diversas planilhas disponíveis, dê 
um clique na planilha Plan1, a qual já tem alguns dados que vamos utilizar para o nosso exemplo.  
 
Nota: Ao abrir um arquivo .xlsm, ou seja, habilitado para macros, será exibido um botão pedindo para você 
habilitar o conteúdo ativo. Clique no botão Habilitar conteúdo. 
 
3. Clique na célula A4 (poderia ser qualquer uma das células com dados). 
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4. Agora vamos iniciar a gravação da Macro. Para gravar uma macro usamos a guia Desenvolvedor. Por 
padrão, a guia Desenvolvedor não é exibida no Excel 2016. Se a guia Desenvolvedor não estiver sendo 
exibida, faça o seguinte: 
 
5. Clique na guia Exibir. 

6. Dentro da guia Exibir clique na setinha para baixo, no botão Macros ( ). É o último botão da guia 
Exibição. 
 
7. No menu de opções que é exibido clique em Gravar Macro... 
 
8. Será exibida a caixa de diálogo Gravar macro.  
 
9. No campo Nome da macro digite: FormataVermCinza 
 
10. No campo Tecla de atalho digite L. Observe que o Excel 2016 troca para Ctrl+Shift+L. Isso acontece 
porque a combinação Ctrl+L já deve estar associada com algum comando do Excel 2016 (Ctrl+L está 
associado com o Comando Localizar e Substituir). Com isso vamos associar a combinação de teclas: 
Ctrl+Shift+L com a macro FormataVermCinza, ou seja, cada vez que quisermos executar essa macro basta 
pressionar simultaneamente a combinação de teclas: Ctrl + Shift + L. 
 
11. O campo descrição é simplesmente uma descrição da funcionalidade da macro. Digite o texto indicado 
na Figura 1.2: 
 

 
 
Figura 1.2 – Definição do nome, tecla de atalho e descrição da macro. 
 
12. Clique em OK. A gravação da Macro será iniciada. Todos os comandos que você executar a partir 
deste momento, durante a gravação da Macro, farão parte da Macro.  
 
13. Uma nova opção Para gravação estará disponível no menu de opções que é exibido quando você clica 
na setinha para baixo, no botão Macros. Essa opção é utilizada para parar a gravação da Macro. Agora 
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devemos escolher os comandos que farão parte da macro. Após ter executado os comandos que farão parte 
da macro, basta clicar na setinha para baixo, no botão Macros e, no menu de opções que é exibido clicar em 
Parar gravação, para encerrar a gravação da Macro. 
 
14. Clique na guia Página Inicial para ter acesso aos comandos de Formatação. 
 
15. Clique no botão ( ) para aplicar Negrito. 
 

16. Na lista de Cores da fonte ( ) selecione Vermelho. 
 

17. Na lista de Cores de fundo ( ) selecione um tom de cinza claro. 
 
18. Clique na guia Exibição. Dentro da guia Exibição clique na setinha para baixo, no botão Macros e, no 
menu de opções que é exibido clicar em Parar gravação, para encerrar a gravação da Macro. 
 
19. Observe que a célula onde estava o cursor já ficou com as formatações em negrito, cor de fonte 
vermelha e fundo cinza claro. 
 
20. Agora a macro FormataVermCinza foi criada e podemos utiliza-la sempre que necessário. Vamos 
testá-la. 
 
Exemplo prático: Para executar a macro FormataVermCinza siga os passos indicados a seguir: 
 
1. Clique na Célula B6. 
 
2. Pressione Ctrl+Shift+L. 
 
3. A macro FormataVermCinza é executada e as formatações definidas pela macro (Negrito, fonte 
Vermelha e fundo Cinza claro) são automaticamente aplicadas na Célula B6. Veja que com um simples 
comando de teclado, executo uma série de comandos (nesse exemplo: três comandos de formatação). Esse 
exemplo nos dá uma pequena ideia do poder e facilidade do uso das macros. 
 
4. Também é possível executar a macro usando o botão Macros, da guia Exibição. 
 
5. Selecione as células B4 e B5. 
 
6. Clique na guia Exibir. 
 
7. Dentro da guia Exibir clique na setinha para baixo no botão Macros e, no menu de opções que é 
exibido clique em Exibir Macros. 
 
8. Será exibida a caixa de diálogo Macro, onde são listadas todas as macros existentes na pasta de 
trabalho atual (no arquivo carregado no Excel), conforme indicado na Figura 1.3: 
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Figura 1.3 – A Caixa de Diálogo Macro. 
 
9. Clique na Macro FormataVermCinza para seleciona-la. 
 
10. Clique no botão Executar.  
 
11. A Macro será executada e as respectivas formatações serão aplicadas as células B4 e B5, as quais 
foram selecionadas antes da execução da Macro.. 
 
12. A sua planilha deve estar conforme indicado na Figura 1.4: 
 

 
 
Figura 1.4 – Formatações aplicadas com a macro FormataVermCinza. 
 
13. Salve a planilha pois vamos continuar a utilizá-la na próxima lição. Mantenha a planilha aberta. 
 
 
 
 



Macros e Programação VBA no Excel 2016 – Júlio Battisti – Trecho de Demonstração 

 

 

https://juliobattisti.com.br/excel-vba.asp 

Página 13 de 88 

Lição 03 – Macros - Conhecendo do Que é Feita uma Macro 
 
Na Lição anterior podemos ver uma macro em ação. Criamos uma macro chamada FormataVermCinza. 
Essa macro é composta por três comandos de formatação. Cada vez que a macro é executada, os três 
comandos de formatação são novamente executados e aplicados à célula onde está o cursor. Até aqui tudo 
OK. Nenhuma novidade. A pergunta que pode surgir é:  
 

Como é que o Excel 2016 faz esta mágica?  
 
Ou de outra forma: 
 

Do que é feita uma macro? 
 

Conforme veremos nessa lição, uma macro é gravada no Excel 2016 como uma sequência de 
comandos VBA. Por exemplo, ao clicarmos no botão ( ), para a aplicação de negrito, o Excel 2016 gera 
um comando VBA que faz a formatação em negrito. Nessa lição aprenderemos a acessar o código VBA 
gerado pelo Excel 2016 (embora ainda não sejamos capazes de entender esse código, pois ainda não 
estudamos a Programação VBA, o que faremos logo após as lições sobre Macros).  
 
Exemplo Prático: Para acessar os comandos VBA associados com uma macro, siga os  passos indicados a 
seguir: 
 
1. Você deve estar com a planilha Modulo 1 - Ex01 - Macros.xlsm aberta, se não estiver, abra-a. 
 
2. Clique na guia Exibir. 
 
3. Dentro da guia Exibir clique na setinha para baixo no botão Macros e, no menu de opções que é 
exibido clique em Exibir Macros. 
 
4. Será exibida a caixa de diálogo Macro, onde são listadas todas as macros existentes na pasta de 
trabalho atual (no arquivo carregado no Excel). 
 
5. Clique na macro FormataVermCinza para  seleciona-la. 
 
6. Clique no botão Editar. 
 
7. O Editor do VBA será carregado e serão exibidas as seguintes linhas de código: 
 

Sub FormataVermCinza() 
' 
' FormataVermCinza Macro 
' Macro que faz a formatação com cor de fonte vermelha, aplica negrito e uma cor de fundo cinza claro. 
' 
' Atalho do teclado: Ctrl+Shift+L 
' 
    Selection.Font.Bold = True 
    With Selection.Font 
        .Color = -16777024 
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        .TintAndShade = 0 
    End With 
    With Selection.Interior 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
        .ThemeColor = xlThemeColorDark1 
        .TintAndShade = -0.149998474074526 
        .PatternTintAndShade = 0 
    End With 
End Sub 
 
Esses são os comandos VBA (que por enquanto você ainda não sabe o que faz cada comando) que 

formam a macro FormataVermCinza. Apenas para adiantar um pouco o assunto, a seguir descrevo o que 
faz cada um dos principais comandos dessa Macro: 
 

Selection.Font.Bold = True 
 

Esse comando aplica a formatação em Negrito para a célula onde está o cursor (ou no conjunto de 
células selecionadas), quando a macro é executada.  

 
With Selection.Font 

.Color = -16776961 

.TintAndShade = 0 
End With 
 

Esse conjunto de comandos aplica cor de fonte Vermelha para a célula onde está o cursor (ou no 
conjunto de células selecionadas), quando a macro é executada. 

 

With Selection.Interior 
    .Pattern = xlSolid 
    .PatternColorIndex = xlAutomatic 
    .ThemeColor = xlThemeColorDark1 
    .TintAndShade = -0.249977111117893 
    .PatternTintAndShade = 0 
End With 

 

Esses comandos aplicam a cor de fundo cinza, na célula onde está o cursor (ou no conjunto de células 
selecionadas), quando a macro é executada. 

 
Esses são alguns exemplos de comandos da linguagem de Programação VBA, do Excel 2016. Com o 

uso do VBA temos acesso a todos os comandos e funções do Excel 2016 – TODOS, SEM EXCEÇÃO!  
 
Tudo o que você faz usando o teclado e o mouse, usando fórmulas e funções ou qualquer outro recurso 

do Excel também é possível de ser feito com usando programação VBA, porém de uma maneira 
automatizada.  
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O uso de macros é especialmente indicado naquelas situações em que temos um conjunto de comandos 
que precisam ser executados, repetidamente, em diferentes situações. Nesses casos é muito mais prático 
criar uma macro composta pelo conjunto de comandos e, cada vez que os comandos precisarem ser 
executados, executar a macro.  

 
Na Figura 1.5 temos uma visão do Editor do Visual Basic. Veremos mais detalhes sobre esse editor 

nas próximas lições, quando começarmos a trabalhar com o VBA. 
 

 
 
Figura 1.5 – O Editor de Código VBA. 
 
7. Selecione o comando Arquivo -> Fechar e voltar para Microsoft Excel. O Editor de Código VBA será 
fechado e você estará de volta ao Excel 2016. 
 
8. Você estará de volta à planilha Modulo 1 - Ex01 - Macros.xlsm. 
 
9. Salve e feche a planilha. 
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Lição 04 – Macros - Administrando Macros 
 

Nessa lição aprenderemos a renomear, excluir, editar e fazer outras alterações em macros.  Também 
aprenderemos a alterar outras opções associadas com a Macro, tal como o comando de teclado para executar 
a macro. 

 
Existem algumas operações que podem ser feitas com uma macro, após a sua criação. A mais óbvia (e 

o motivo pelo qual uma macro é criada) é para executar a macro. Além da execução é possível executar 
outras operações com uma macro, conforme descrito a seguir: 
 
Renomear Macro: Para renomear uma macro siga os passos indicados a seguir: 
 
1. Abra a pasta de trabalho onde está a macro a ser renomeada. Se for exibido o botão pedindo para 
habilitar o Conteúdo Ativo clique em Habilitar Conteúdo. 
 
2. Clique na guia Exibir. 
 
3. Dentro da guia Exibir clique na setinha para baixo no botão Macros e, no menu de opções que é 
exibido clique em Exibir Macros. 
 
4. Será exibida a caixa de diálogo Macro, onde são listadas todas as macros existentes na pasta de 
trabalho atual (no arquivo carregado no Excel). 
 
5. Clique na macro a ser Renomeada para  seleciona-la. 
 
6. Clique no botão Editar. Será aberto o editor do VBA. O nome da macro vem logo após o comando Sub 
da primeira linha, conforme destacado na Figura 1.6: 
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Figura 1.6 – Renomeando uma Macro. 

7. Para renomear a macro basta alterar o nome após o comando Sub e depois clicar no botão ( ) para 
salvar as alterações. 
 
8. Em seguida é só fechar o Editor de código VBA. Pressionar Alt + Q ou executar o comando: Arquivo 
-> Fechar e Voltar para o Microsoft Excel. 
 
Excluir uma Macro: Para excluir uma macro siga os passos indicados a seguir: 
 
1. Abra a pasta de trabalho onde está a macro a ser excluída. Se for exibido o botão pedindo para 
habilitar o Conteúdo Ativo clique em Habilitar Conteúdo. 
 
2. Clique na guia Exibir. 
 
3. Dentro da guia Exibir clique na setinha para baixo no botão Macros e, no menu de opções que é 
exibido clique em Exibir Macros. 
 
4. Será exibida a caixa de diálogo Macro, onde são listadas todas as macros existentes na pasta de 
trabalho atual (no arquivo carregado no Excel). 
 
5. Clique na macro a ser excluída para  seleciona-la. 
 
6. Clique no botão Excluir. 
 
7. O Excel 2016 emite um aviso solicitando que você confirme a exclusão, conforme indicado na Figura 
1.7: 
 

 
 
Figura 1.7 – Confirmando a exclusão da Macro. 
 
7. Clique em Sim para confirmar a exclusão ou em Não para cancelar a exclusão da macro. 
 
Alterar a Tecla de Atalho: Para alterar a tecla de atalho e o comentário associado com uma macro, 
siga os passos indicados a seguir: 
 
1. Abra a pasta de trabalho onde está a macro a ser alterada. Se for exibido o botão pedindo para habilitar 
o Conteúdo Ativo clique em Habilitar Conteúdo. 
 
2. Clique na guia Exibir. 
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3. Dentro da guia Exibir clique na setinha para baixo no botão Macros e, no menu de opções que é 
exibido clique em Exibir Macros. 
 
4. Será exibida a caixa de diálogo Macro, onde são listadas todas as macros existentes na pasta de 
trabalho atual (no arquivo carregado no Excel). 
 
5. Clique na macro a ser alterada para  seleciona-la. 
 
6. Clique no botão Opções... 
 
7. Será exibida a caixa de diálogo Opções de Macro, onde você pode alterar a tecla de atalho e o 
comentário associado com a macro, conforme indicado na Figura 1.8: 
 

 
 
Figura 1.8 – Alterando a Tecla de atalho e a Descrição da Macro. 
 
8. Faça as alterações desejadas e clique em OK. 
 
9. Você estará de volta a caixa de diálogo Macro. Pressione a tecla Esc para fechá-la. 
 
10. Você estará de volta a planilha. Feche-a. 
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Lição 05 – Macros - Associando Botões com Macros 
 

Nessa lição aprenderemos a criar um novo botão, na Barra de Ferramentas e a associar esse botão 
com a macro. Dessa forma toda vez que precisarmos executar a macro, bastará clicar no botão associado 
com a respectiva macro. 
 
Exemplo prático: Para associar um botão com uma macro, siga os passos indicados a seguir: 
 
1. Clique com o botão direito do mouse em uma das barras de ferramentas do Excel 2016, qualquer 
uma. 
  
2. No menu que é exibido clique na opção Personalizar Barra de Ferramentas de acesso rápido.... 
 
3. Será exibida a caixa de diálogo Opções do Excel, com a guia Barra de Ferramentas de Acesso Rápido 
já selecionada, na lista de guias, no lado esquerdo da janela. 
 
4. Na lista “Escolher comandos em” seleciona e opção Macros, conforme indicado na Figura 1.9: 
 

 
 
Figura 1.9 – A opção Macros. 
 
5. Será exibida a lista de macros disponíveis que, para o nosso exemplo, é somente a macro 
FormataVermCinza, que criamos nas lições anteriores. 
 
6. Clique na macro FormataVermCinza para selecioná-la e clique no botão Adicionar >> 
 
7. A macro passará a ser exibida na lista do lado direito da janela, que é a lista dos botões que são 
exibidos na Barra de Ferramentas de Acesso Rápido (aquela barra bem no canto superior esquerdo da janela 
do Excel, onde tem o botão Salvar e os botões Desfazer e Refazer). 
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8. Clique no botão OK e observe. Um botão associado com a macro FormataVermCinza já passa a ser 
exibido na Barra de Ferramentas de Acesso Rápido, conforme destacado na Figura 1.10: 
 

 
 
Figura 1.10 – Botão associado com a Macro FormataVermCinza. 
 
9. Agora, cada vez que precisar executar a macro FormataVermCinza é só dar um clique neste botão. 
Este procedimento é bastante útil quando você tem uma macro que precisa ser executada diversas vezes, 
repetidamente. Neste caso, o botão facilita a execução da macro e serve como um atalho de fácil utilização. 
 
10. Salve e feche a planilha. 
 

Agora vamos a um segundo exemplo, onde vamos criar uma macro, vamos criar um botão de 
comando na própria planilha, atribuir a macro ao botão de comando e testar se a macro está funcionando. 
Vamos ao trabalho?? 
 

No exemplo prático a seguir criaremos mais uma macro de exemplo. Além da criação da macro 
aprenderemos a criar um Botão de Comando, dentro da planilha do Excel e a associar esse botão de 
comando com a macro. Dessa forma toda vez que precisarmos executar a macro, bastará clicar no botão 
associado com a macro. Este procedimento é útil quando temos uma Macro que precisa ser executada muito 
frequentemente. Nestes casos, criamos um Botão de Comando e, cada vez que precisarmos executar a 
macro, basta clicar no Botão de Comando associado com a Macro. É útil também quando temos um número 
maior de macros a serem associadas com botões de comando. Se fôssemos adicionar botões na Barra de 
Início Rápido, conforme descrito no exemplo anterior, seriam muitos botões e esta barra ficaria bem poluída, 
dificultando a localização de qual botão está associado com qual macro. Já com botões adicionados 
diretamente na planilha, podemos colocar botões maiores e podemos colocar texto de identificação em cada 
botão. Vamos ver isso na prática. 
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Exemplo prático: Criar uma macro usando o Gravador de Macros. A macro deverá formatar As células 
selecionadas com formato Contábil, com duas casas decimais, cor de fonte Vermelha e aplicar Itálico. 
Gravar a macro com o nome de FormataContábil. Criar um botão de comando diretamente na planilha e 
associar esse botão com a macro FormataContábil. 
 
Para criar a macro FormataContábil, criar um botão de comando e associar o Botão de comando com a 
macro, siga os passos indicados a seguir: 
 
1. Abra o Excel. 
 
2. Abra a Planilha Modulo 1 - Ex02 - Macros.xlsm, a qual está na pasta de exemplos do livro. 
 
3. Clique na célula F2 para selecioná-la. 
 
4. Agora vamos iniciar a gravação da Macro. 
 
5. Clique na guia Exibir. Bem na direita da guia tem o botão Macros. Clique na setinha para baixo no 
botão Macros e, no menu de opções que é exibido, clique em Gravar Macro... 
 
6. Será exibida a janela Gravar Macro.  
 
7. No campo Nome da macro digite: FormataContábil 
 
8. Neste exemplo não vamos criar uma tecla de atalho, pois a macro será associada com um botão de 
comando. Ao clicar no botão de Comando a macro será executada. Deixa o campo Tecla de atalho em 
branco. 
 
9. O campo descrição é simplesmente uma descrição da funcionalidade da macro. Digite o seguinte 
texto para o campo descrição: Macro para aplicar formatação do tipo Contábil, com duas casas decimais, 
fonte Vermelha e Itálico. 
 
10. Sua janela deverá estar conforme exemplo da Figura 1.11: 

 

 
 
Figura 1.11 – Criando a macro FormataContábil. 
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11. Clique em OK. A gravação da Macro será iniciada. Todos os comandos que você executar, durante a 
gravação da Macro, farão parte da Macro.  
 
12. Agora devemos escolher os comandos que farão parte da macro. Após ter executado os comandos 
que farão parte da macro, iremos encerrar a gravação da Macro. 
 
13. Para executar os comandos de formatação temos que voltar para a guia Página Inicial. Clique na guia 
Página Inicial. 
 
14. Clique no botão (  ) para aplicar Itálico. 
 

15. Na lista de Cores da fonte ( ) selecione Vermelho. 
 
16. Clique com o botão direito do mouse na célula F2 e, no menu de opções que é exibido, clique em 
Formatar células... Será aberta a janela Formatar células, com a guia Número selecionada. Na lista de 
formatos, no lado esquerdo, clique na opção Contábil e selecione duas casas decimais, conforme indicado na 
Figura 1.12: 
 

 
 
Figura 1.12 – Formatação Contábil com duas casas decimais. 
 
17. Clique em OK. 
 
18. Agora vamos voltar para a guia Exibir, para pararmos a gravação da Macro. Clique na guia Exibir. 
Clique na setinha para baixo, no botão Macros (último botão, no lado direito) e, no menu de opções que é 
exibido clique em Parar gravação. 
 
17. Agora a macro FormataContábil foi criada e podemos utilizá-la sempre que necessário. 
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18. Pressione Ctrl+B para salvar as modificações na Planilha. Agora vamos aprender como  criar um 
botão de comando e como associar o botão com a macro FormataContábil. 
 
Exemplo Prático: Para criar um Botão de Comando na planilha e associar o botão com uma macro siga os 
passos indicados a seguir: 
 
1. Você ainda deve estar com a planilha Modulo 1 - Ex02 - Macros.xlsm aberta. 
 
2. O primeiro passo é fazer com que a guia Desenvolvedor seja exibida, guia esta que não é exibida por 
padrão. Se a guia Desenvolvedor não estiver sendo exibida, siga os passos 3 e 4 a seguir. Se a guia 
Desenvolvedor já estiver sendo exibida, siga para o passo 5. 
 
3. Clique na guia Arquivo. No menu de opções que é exibido no lado esquerdo da tela clique em 
Opções. Será aberta a janela Opções do Excel, com a guia Geral selecionada por padrão. 
 
4. Na caixa de diálogo Opções do Excel, nas opções que são exibidas do lado esquerdo da tela, clique 
na opção: “Personalizar Faixa de Opções”. No lado direito da tela, na lista “Personalizar a Faixa de Opções”, 
certifique-se de que esteja selecionada a opção “Guias Principais”. Na lista de guias que é exibida abaixo 
desta lista, observe que a guia Desenvolvedor não está marcada, o que indica que a guia não está sendo 
exibida. Marque a guia Desenvolvedor e clique em OK. Pronto, a guia Desenvolvedor passa a ser exibida, 
como última guia, à Direita da guia Exibir, conforme indicado na Figura 1.13: 
 

 
 
Figura 1.13 – A guia Desenvolvedor. 
 
5. Clique na guia Desenvolvedor para exibir as opções desta guia. 
 
6. Na guia Desenvolvedor, no grupo Controles, clique no botão Inserir. Será exibida uma ilustração 
com todos os tipos de controles disponíveis. Clique na primeira opção ( ), que é justamente a opção para 
inserir um Botão de Comando. 
 
7. O ponteiro do mouse se transforma em uma pequena cruz. Aponte a cruz para a célula H2 e clique. 
Será criado um botão de tamanho padrão (depois aprenderemos a redimensionar e a alterar outras 
propriedades deste botão) e será aberta a janela Atribuir macro, indicada na Figura 1.14. 
 
8. Na janela Atribuir macro clique na macro FormataContábil, para selecioná-la e depois clique em OK. 
Pronto, o botão foi criado e a ele foi associada a Macro FormataContábil, ou seja, sempre que você clicar no 
botão, a Macro FormataContábil será executada. 
 
9. Muito bem, agora antes de testarmos o botão, vamos fazer algumas modificações no tamanho, cor, 
rótulo e demais propriedades do botão. 
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Figura 1.14 – Atribuindo uma macro ao Botão de Comando. 

 
10. Para editar as propriedades do botão basta clicar com o botão direito do mouse no botão que será 
exibido um menu com uma série de opções. 
 
11. Primeiro vamos alterar o tamanho do botão. Clique com o botão direito do mouse no botão será 
selecionado. Pressione a tecla ESC para fechar o menu. Observe que o botão ficou selecionado. Para alterar 
o tamanho, basta apontar o mouse para os pequenos círculos, que aparecem nas bordas do botão, quando ele 
está selecionado. Ao apontar para um dos círculos, o ponteiro do mouse se transforma em uma seta de ponta 
dupla. Estando o ponteiro do mouse neste formato, clique com o botão esquerdo, mantenha o botão 
pressionado e arraste, até deixar com o tamanho desejado. 
 
12. Agora vamos alterar o texto do botão. Por padrão, o Excel atribuí o texto Botão 1 para o primeiro 
botão criado na planilha, Botão 2 para o segundo botão e assim por diante. Clique com o botão direito do 
mouse no botão e, no menu de opções que é exibido, clique em Editar Texto. O Cursor será posicionado no 
texto do botão. Apague o texto Botão 1 e digite FORMATA CONTÁBIL. Depois de terminar de digitar o 
texto, é só clicar em qualquer local fora do botão. Pronto, o novo texto já passa a ser exibido no botão.  
 
13. Vamos avançar um pouco mais. É possível formatar a fonte do texto, colocando negrito, cor, etc., 
bem como outras propriedades do botão. Vamos fazer isso. 
 
14. Clique com o botão direito do mouse no botão e, no menu de opções que é exibido, clique em 
Formatar controle...  
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15. Será aberta a janela Formatar controle, com a guia Fonte selecionada por padrão. Nesta guia marque 
a opção Negrito, tamanho 14, fonte Verdana e na lista cor selecione a cor Vermelha. Feita as configurações 
desejadas clique em OK. 
 
16. Muito bem, o botão deve estar semelhante com o indicado na Figura 1.15. 
 
Dica: Caso parte do texto do botão esteja sendo truncado, significa que o botão está muito pequeno e você 
precisa aumentar o seu tamanho. Para isso, veja as dicas do item 11, onde mostrei como alterar o tamanho de 
um botão de comando. 
 

 
 
Figura 1.15 – O botão já Configurado e Associado com a Macro. 
 
17. Agora vamos testar para ver se o botão está funcionando corretamente. 
 
18. Selecione a faixa de células de F2 até F21. Clique no botão FORMATA CONTÁBIL. O que 
aconteceu?? 
 
19. A Macro FormataContábil, associada com o botão foi executada e as formatações foram aplicadas a 
todas as células, na faixa selecionada. Isso prova que o botão está funcionando corretamente. 
 

Na próxima lição veremos questões importantes sobre segurança sobre Macros e depois 
começaremos o nosso estudo sobre o Básico da Programação VBA no Excel 2016. 
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Lição 06 – Macros - Configurações de Segurança 
 

Conforme já descrito anteriormente, uma macro nada mais é do que uma sequência de comandos 
VBA. Existem, literalmente, milhares de comandos VBA, que podem fazer deste simples formatações, até 
enviar e-mails, formatar um HD, apagar arquivos, etc. Como toda linguagem de programação, pode ser 
utilizada, por criminosos virtuais, para a criação de vírus, Spywares, Malwares e outras pragas virtuais. Por 
isso que existem configurações de segurança, relacionadas com o uso de Macros, para minimizar os riscos 
de que você venha a executar, sem saber, uma macro que possa instalar um vírus ou um trojan em seu 
computador. 
 
Importante: Obviamente que nada substitui o uso de um bom programa antivírus, sempre atualizado e 
também de um bom programa anti Spywares. As configurações de segurança das macros são um item a 
mais, a reforçar a segurança do seu computador, contra ataques de criminosos virtuais. 
 

Nesta lição veremos como acessar as configurações de segurança de Macros e a descrição das opções 
disponíveis. Com o Excel 2016 o usuário pode alterar as configurações de segurança de macros para 
controlar que macros são executadas e em que circunstâncias ao abrir uma pasta de trabalho. Por exemplo, 
podemos configurar o Excel 2016 de tal forma a somente permitir a execução de macros digitalmente 
assinadas por um desenvolvedor confiável. 
 

Vamos a um exemplo prático, onde mostrarei como alterar as configurações de segurança de macros, 
ao mesmo tempo que descreverei cada uma das opções disponíveis. 
 
Exemplo prático: Para configurar as opções de segurança, relacionadas com as Macros, siga os passos 
indicados a seguir: 
 
1. Abra a planilha na qual você deseja configurar as opções de segurança relacionadas com as Macros. 
 
2. Clique na guia Arquivo. No menu de opções que é exibido no lado esquerdo da tela clique em 
Opções. Será aberta a janela Opções do Excel, com a guia Geral selecionada por padrão. 
 
3. Na lista de opções do lado esquerdo clique na opção Central de Confiabilidade. 
 
4. Dê um clique no botão Configurações da Central de Confiabilidade. 
 
5. Será aberta a janela Central de Confiabilidade. 
 
6. Nas opções do lado esquerdo, clique na opção Configurações de Macro. Serão exibidas as opções 
indicadas na Figura 1.16, as quais descrevo logo a seguir. 
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Figura 1.16 – Opções de configurações para Macros. 
 
Estão disponíveis as seguintes Opções: 
 

• Desabilitar todas as macros sem notificação: Esta opção é indicada para planilhas recebidas via 
Internet, via e-mail e de fontes desconhecidas. Até que você não tenha certeza de que seja uma 
planilha confiável, sem vírus de macros, você deve usar esta opção. Com esta opção todas as macros 
nos documentos e todos os alertas de segurança sobre macros serão desabilitados. Se houver 
documentos contendo macros não assinadas nas quais você não confia, será possível colocar esses 
documentos em um local confiável. Os documentos em locais confiáveis podem ser executados sem 
serem verificados pelo sistema de segurança da Central de Confiabilidade. Um local confiável é uma 
pasta no disco rígido ou em um compartilhamento de rede que você informou ao Excel como sendo 
um Local confiável. Qualquer arquivo incluído em um local confiável pode ser aberto sem ser 
verificado pelo recurso de segurança Central de Confiabilidade. Para mais detalhes sobre como 
definir uma ou mais pastas como um local confiável, consulte o livro: Aprenda com Júlio Battisti: 
Excel 2016 - Curso Profissionalizante de Excel Preparatório Para o Mercado de Trabalho - com 
Exemplos Práticos, Reais e Úteis -  Passo a Passo. 

 
• Desabilitar todas as macros com notificação: Essa é a configuração que vem marcada por padrão. 

Utilize esta opção para fazer com que as macros sejam desabilitadas, mas se você quiser receber 
alertas de segurança se houver macros presentes em uma pasta de trabalho que você está abrindo. 
Dessa maneira, é possível escolher quando habilitar essas macros em cada caso. 

 
• Desabilitar todas as macros, exceto as digitalmente assinadas: Essa configuração equivale à 

opção Desabilitar todas as macros com notificação, exceto pelo fato de que, se a macro for 
digitalmente assinada por um editor confiável, ela poderá ser executada caso você tenha confiado 
nesse editor. Se você não tiver confiado nesse editor, receberá uma notificação. Dessa forma, é 
possível optar por habilitar essas macros assinados ou por confiar no editor. Todas as macros não 
assinadas são desabilitadas sem notificação.  
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• Habilitar todas as macros (não recomendado; códigos possivelmente perigosos podem ser 
executados): Clique nessa opção para permitir a execução de todas as macros. O uso dessa 
configuração torna seu computador vulnerável a códigos potencialmente maliciosos e não é 
recomendada. 
 

• Confiar no acesso ao modelo de objeto do projeto do VBA:   Essa configuração serve para 
desenvolvedores e é usada para bloquear deliberadamente ou para permitir o acesso, via 
Programação VBA, ao modelo de objetos do VBA a partir de qualquer cliente de automação. Em 
outras palavras, ela fornece uma opção de segurança para o código que é gravado para automatizar 
um programa do Office e manipular através de programação o ambiente e o modelo de objetos do 
Microsoft VBA (Visual Basic for Applications). Trata-se de uma configuração por usuário e 
aplicativo que nega o acesso por padrão. Essa opção de segurança torna mais difícil para programas 
não autorizados criarem um código de autor replicação (comportamento típico dos vírus de macro) 
que possa causar danos no seu computador. Para que qualquer cliente de automação possa acessar o 
modelo de objetos do VBA através de programação, o usuário que executa o código deve conceder 
acesso explicitamente. Para ativar o acesso, marque esta caixa de diálogo. Por exemplo, se na sua 
empresa tem um sistema de mala direta desenvolvido com formulários do Word e o sistema precisa 
acessar dados e objetos de planilhas do Excel, você terá que marcar esta opção, para que o aplicativo 
feito no Word possa interagir, corretamente, com as planilhas do Excel. 

 
7. Para o nosso exemplo vamos manter marcada a opção padrão Desabilitar todas as macros com 
notificação. 
 

Muito bem, sobre o Recurso de Macros era isso. A partir da próxima lição começaremos a estudar os 
fundamentos da linguagem de programação VBA, no Excel 2016. 
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Lição 07 – VBA - Introdução à Programação VBA no Excel 
 

Nas lições iniciais desse módulo aprendemos a criar macros simples, as quais reproduzem uma série 
de comandos de mouse e teclado. Para que possamos criar macros mais sofisticadas e resolver problemas 
mais complexos com o Excel, precisamos utilizar programação VBA. Conforme descrito anteriormente, a 
linguagem de programação do Excel (e de todos os aplicativos do Office) é o VBA: Visual Basic for 
Application. 
 

Uma linguagem de programação, basicamente, é um conjunto de comandos, rotinas, objetos (com 
seus métodos, propriedades e eventos) e funções que executam tarefas específicas. Considere o exemplo 
genérico a seguir, onde são utilizados comandos genéricos (não são comandos VBA) para acessar uma 
tabela do Access a partir de uma planilha do Excel: 
 

Começo da macro 
 
‘ Comentários iniciais do Programa. 
‘ Acessa dados da tabela pedidos do banco de dados 
‘ C:\Bases de Dados\vendas.accdb 
 
Acessar o banco de dados 
Acessar a tabela Pedidos 
Aplicar um filtro para País=’Brasil’ 
Exibir os dados obtidos na planilha atual 
Formatar a primeira linha com negrito 
Formatar a primeira linha com fonte azul 
 
Encerrar a macro 

 

 

Por que eu preciso aprender Programação VBA? 
 

A utilização de Macros em conjunto com os recurso do VBA nos oferece um grande número de 
opções na busca por soluções para problemas mais complexos. Existem situações práticas em que, por mais 
que saibamos utilizar todos os recursos, comandos e funções do Excel, essa utilização não é capaz de 
solucionar o problema proposto. Nestas situações temos que utilizar programação VBA. Muitos usuários 
acreditam que é possível solucionar todo e qualquer problema usando somente os comandos e funções do 
Excel. Isso não é verdade. Existem situações onde você terá que criar suas próprias rotinas e funções, para 
solucionar um determinado problema. E isso só pode ser feito com o uso de programação. Vou ser até mais 
radical: SE VOCÊ NÃO SABE PROGRAMAÇÃO VBA, VOCÊ ESTÁ UTILIZANDO MENOS DE 
5% DA REAL CAPACIDADE DO EXCEL. PONTO. 
 

Muitos usuários entram em contato comigo via e-mail, dizendo: “Por favor, me dê uma solução que 
não envolva programação, não quero saber de programação”.  
 
“Respeito a opinião de todos, mas “fugir” da programação, significa abrir mão dos recursos mais 
poderosos que o Excel disponibiliza, significa ficar sem poder solucionar problemas mais complexos. 
A programação é uma ferramenta realmente útil. E você verá, no decorrer deste curso, que 
programação não é nenhum bicho de sete cabeças”. 
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A linguagem de programação utilizada pelo Excel é o VBA - Visual Basic for Applications. 
Conforme veremos a partir de agora esta é uma linguagem, ao mesmo tempo, extremamente simples e 
poderosa. Com o VBA temos acesso completo a todos os elementos de todos os objetos de uma planilha do  
Excel. Também temos acesso a elementos externos, tais como bancos de dados do Access, documentos do 
Word, apresentações do PowerPoint, e-mails do Outlook e assim por diante.  

 
Com código VBA podemos criar uma rotina para validação do dígito verificador de uma célula que 

contém um valor de CPF, CNPJ ou de um campo NúmeroDoProcesso; podemos criar código que percorre 
todas as linhas de uma planilha, alterando os valores de uma ou mais colunas, com base em uma ou mais 
condições, podemos automatizar rotinas para importação e exportação de dados e assim por diante. 

 
Nesta introdução a linguagem VBA, que será assunto para todas as demais lições deste Capítulo, 

tratarei dos seguintes assuntos: 
 

1. Programação com o Microsoft Excel. 

2. Introdução a linguagem VBA - Visual Basic For Applications. 

3. Aprendendo Programação VBA: 

• Uma visão geral. 

• O Ambiente de Programação. 

• Anatomia dos Módulos do VBA. 

• Tipos de dados. 

• Variáveis. 

• Escopo de Variáveis. 

• Estruturas de controle, etc. 

4. Exercícios e Exemplos. 

5. Funções e procedimentos. 

 
Programação com o Microsoft Excel - Por que utilizar? 
 

O VBA nos oferece possibilidades de controle e personalização para criar aplicativos que vão além 
das ações de macro e muito além do que seria possível de ser feito somente usando fórmulas e funções. O 
VBA é uma linguagem de programação interna do Microsoft Excel (na prática é a linguagem de 
programação para todos os aplicativos do Office: Access, Word, Excel, InfoPath, Outlook, MSProject, Visio 
e PowerPoint). Usamos o VBA pelo mesmo motivo que utilizamos macros - para automatizar tarefas e 
rotinas repetitivas, envolvendo os diversos elementos de uma planilha (células, faixas de células, gráficos, 
planilhas, funções, realizar cálculos, etc.). No entanto, o VBA oferece maior poder e controle mais detalhado 
do que as ações de macro. Na prática as ações de macro duplicam as operações que podemos realizar 
manualmente, usando o mouse para executar comandos nos menus e no teclado. O VBA vai além da simples 
automação de sequencias de ações. Ele oferece um conjunto de ferramentas que lhe permite criar aplicações 
personalizadas com base nos elementos do Excel e nos objetos de planilha do Excel. Por exemplo, podemos 
criar uma rotina em VBA em uma planilha do Excel. Esta rotina pode acessar dados em uma segunda 
planilha que está na rede, em um drive mapeado em um servidor. A mesma rotina além de acessar os dados 
pode fazer cálculos, consolidações, gerar os resultados no formato de uma planilha do Excel e salvar a 
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planilha na rede ou publicar os dados no formato HTML, no servidor da Intranet da empresa. Este é apenas 
um pequeno exemplo do que pode ser feito como o VBA. 

 
Vantagens em utilizarmos a Programação VBA: Nas primeiras lições deste capítulo, já utilizamos 
macros e aprendemos a automatizar algumas tarefas como a aplicação de formatos personalizados. O 
VBA apresenta, em relação as macros, as seguintes vantagens: 
 

• Acessando dados de uma ou mais planilhas: Com ações de macros estamos limitados a 
operar com os dados sendo exibidos na pasta de trabalho atual. O VBA permite trabalhar 
com qualquer conjunto de dados, quer seja da pasta de trabalho atual, quer seja de outra 
pasta de trabalho na rede ou com outros formatos de dados, como por exemplo de 
arquivos .txt ou bancos de dados do Microsoft Access. 

• Manipulação de objetos: O VBA oferece métodos de criação e modificação dos objetos 
de uma planilha no Excel (assunto que será abordado nos próximos capítulos). Chamamos 
de objeto qualquer elemento do Microsoft Excel, como por exemplo: uma célula, uma 
planilha, uma faixa de células, um gráfico, etc.  

• Criação de funções definidas pelo usuário: Este é um dos maiores benefícios do VBA. 
Podemos criar funções que executam cálculos repetitivos. Por exemplo, vários planilhas 
podem conter um campo CPF ou CNPJ. Poderíamos criar, em cada planilha, o código 
necessário para a validação do DV do CPF ou do CNPJ. Porém este procedimento não é o 
mais indicado, pois além da duplicação do código necessário à validação, teríamos 
dificuldades para fazer atualizações neste código, pois cada alteração necessária teria que 
ser feita em vários locais. O ideal é criarmos uma única função para validação do DV 
(uma função deve ser criada dentro de um módulo. Trataremos disso mais adiante.). Em 
cada planilha, onde for necessária a utilização da função, chamamos a função, passando o 
valor do CPF como parâmetro. A função calcula o DV e retorna o resultado para a 
planilha. Desta maneira precisamos criar uma única função. Quando forem necessárias 
alterações, basta alterar a função (em um único local, ou seja, no módulo onde a função 
foi criada) e todos os planilhas passarão a utilizar a versão atualizada da função. 

• Definição de condições e controle de fluxo: O VBA oferece uma variedade de 
comandos e estruturas para a realização de testes condicionais e para a repetição de um 
conjunto de comandos (laços de controle). Aprenderemos a utilizar todas as estruturas de 
controle de fluxo e testes condicionais, neste capítulo. 

• Realização de cálculos complexos e solução de problemas que envolvem uma lógica 
complexa: Com macros é impossível a realização de cálculos mais complexos, 
simplesmente através da automação de comandos de teclado e mouse. Também não é 
possível a resolução de problemas que envolvem uma lógica complexa, como por 
exemplo cálculo do imposto de renda, recolhimentos de tributos, etc. 

 
Muito bem, esta lição foi para fazer uma apresentação do VBA e convencê-lo de quão útil é este recurso. A 
partir da próxima lição vamos começar o estudo do ambiente de Programação do VBA, mais conhecido 
como: Editor VBA. 
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Lição 08 – VBA - O Editor de Código VBA – Parte 1 
 

O Microsoft Excel fornece um ambiente de programação bastante poderoso, com uma série de 
recursos que facilitam a criação de código VBA. Neste tópico vamos aprender a utilizar os aspectos básicos 
do Ambiente de Programação do VBA. O ambiente de programação é um editor que facilita a criação de 
código VBA. Dentro do ambiente de programação, são oferecidas uma série de facilidades e dicas para que 
o Programador possa encontrar, facilmente, os objetos disponíveis, bem como os métodos e propriedades de 
cada objeto. 
 

Se não tivéssemos disponível um Ambiente de Programação, teríamos que lembrar da sintaxe de 
todos os comandos, dos métodos e propriedades de  todos objetos. Convenhamos que isso é praticamente 
impossível, pois com o VBA temos acesso a milhares de objetos (é isso mesmo: milhares de objetos, 
comandos e funções. Por enquanto estou utilizando bastante o termo objeto, sem tê-lo explicado ainda. Mais 
adiante detalharei o conceito de classes, módulos e objetos). Cada objeto pode ter dezenas de propriedades, 
métodos e coleções (alguns tem centenas de propriedades e métodos).  
 

O ambiente de Desenvolvimento fornece uma série de facilidades para a criação de código VBA. Por 
exemplo, ao digitar o nome de um objeto e um ponto será aberta, automaticamente, uma lista com todos os 
métodos e propriedades do respectivo objeto. Ao invés de lembrar do nome dos métodos/propriedades, basta 
selecioná-los em uma lista. Se selecionarmos um método, ao digitarmos o parênteses de abertura, será 
exibida uma lista com os argumentos esperados pelo método, bem como o tipo (texto, número, data, etc.) de 
cada argumento. Se digitarmos um comando incorretamente, o Ambiente de Desenvolvimento emite uma 
mensagem e coloca em destaque o comando que foi digitado incorretamente. Estas são apenas algumas das 
facilidades fornecidas pelo Editor de Código do VBA. 
 

Para conhecermos melhor o Editor de Código do VBA vamos a um exemplo prático. Vamos abrir 
uma planilha, que contém uma macro chamada AplicaNegrito e editar essa macro. Lembre-se que para 
editar uma macro, temos que acessar o código VBA associado à macro. Isso é feito no Editor de código do 
VBA, ou seja, no Ambiente de Desenvolvimento do VBA. 
 
Exemplo prático: Acessar o Editor VBA para alterar a macro AplicaNegrito, da planilha Módulo 1 – 
Exercício VBA 01.xlsm, a qual está na pasta de exemplos que acompanha este livro. 
 
1. Abra o Excel 2016. 
 
2. Abra a Planilha Módulo 1 – Exercício VBA 01.xlsm, a qual está na pasta de exemplos do livro. 
 
3. Como já existem macros nesta planilha, o Excel exibe uma barra de informações: Aviso de segurança 
As macros foram desabilitadas, com um botão Habilitar Conteúdo ao lado. Clique em Habilitar Conteúdo. 
 
4. Poderá ser aberta uma janela perguntando se você deseja marcar esta planilha como sendo um 
documento confiável. Clique em Sim. 
 
5. A planilha será aberta, com as macros existentes ativas, ou seja, podendo ser utilizadas.  
6. Nessa planilha existe uma macro chamada AplicaNegrito. Vamos editar essa macro. O nosso 
objetivo é conhecer alguns detalhes sobre o Ambiente de Desenvolvimento do VBA. 
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7. Clique na guia Exibir. Clique na setinha para baixo, na opção Macros (última opção, no lado direito) 
e, no menu de opções que é exibido clique em Exibir Macros. 
 
8. Será exibida a janela Macro. 
 
9. Clique na macro AplicaNegrito para selecioná-la. 
 
10. Clique no botão Editar. 
 
11. Será aberto o editor do VBA e o código associado à macro AplicaNegrito. 
 
12. Na Figura 1.17 temos a descrição de algumas partes da janela do editor VBA. 
 

 
 
Figura 1.17 – O Editor de Código VBA 

 
No lado esquerdo da tela  temos duas janelas: 
 
Projeto – VBA Project:  Nessa janela são exibidos os vários elementos que fazem parte da Pasta de 
trabalho atual. Aqui são exibidas as planilhas e módulos da pasta de trabalho (arquivo .xlsx ou .xlsm) 
carregado no Excel. Ao criarmos uma macro podemos criá-la em uma determinada planilha. Os módulos são 
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utilizados para criar funções e procedimentos que podem ser chamados em todas as planilhas da pasta de 
trabalho atual. Aprenderemos mais sobre funções e procedimentos nas próximas lições. 
 
Janela na parte de baixo – Janela de Propriedades: A janela abaixo da janela Projeto, exibe as 
propriedades do elemento selecionado na janela Projeto. Por exemplo, ao selecionar Plan1, na janela Projeto, 
na janela de baixo serão exibidas as propriedades de Plan1, conforme indicado na Figura 1.18: 
 

7 
 
Figura 1.18 – Propriedades do objeto selecionado. 
 
13. Para fechar o Editor de Código VBA e voltar para a planilha, use o comando Arquivo -> Fechar e 
voltar para o Microsoft Excel ou pressione Alt + Q. 
 
Nas próximas lições veremos mais algumas funcionalidades do Editor VBA. 
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Lição 09 – VBA - O Editor de Código VBA – Parte 2 
 

Nesta lição mostrarei mais alguns importantes recursos do Ambiente de Programação do VBA. 
Mostrarei como o ambiente procura ajudar o programador, à medida que este digita o seu código. Também 
descreverei a estrutura de código contida em uma planilha do Excel. Para mostrar as funcionalidades do 
ambiente de programação, utilizarei um exemplo prático. 
 
Exemplo prático: Para acessar o Editor de código VBA, para aprender sobre as funcionalidades do 
ambiente de programação e sobre a estrutura de código VBA em uma planilha, siga os passos indicados a 
seguir: 
 
1. Abra o Excel 2016. 
 
2. Abra a Planilha Módulo 1 – Exercício VBA 02.xlsm, a qual está na pasta de exemplos deste livro. 
 
3. Como já existam macros nesta planilha, o Excel exibe uma barra de informações: Aviso de segurança 
As macros foram desabilitadas, com um botão Habilitar Conteúdo ao lado. Clique em Habilitar Conteúdo. 
 
4. Poderá ser aberta uma janela perguntando se você deseja marcar esta planilha como sendo um 
documento confiável. Clique em Sim. 
 
5. A planilha será aberta, com as macros existentes ativas, ou seja, podendo ser utilizadas.  
 
6. Para abrir o Editor de código VBA pressione Alt+F11. 
 
Dica: Outro caminho para abrir o Editor de Código VBA é usar a guia Desenvolvedor. Caso a guia 
Desenvolvedor não esteja sendo exibida, clique na guia Arquivo. Nas opções que são exibidas no painel da 
esquerda clique em Opções. Será aberta a janela Opções do Excel, com a guia Geral selecionada por padrão, 
no painel da esquerda. Na lista de opções do lado esquerdo clique em Personalizar Faixa de Opções. No lado 
direito, na lista Personalizar a Faixa de Opções, se a opção Desenvolvedor não estiver marcada, marque-a, 
para que a guia Desenvolvedor seja exibida. Clique em OK para fechar a janela Opções do Excel. Observe 
que agora a guia Desenvolvedor passa a ser exibida como última guia, bem à direita, ao lado da guia Exibir. 

Clique na guia Desenvolvedor. Clique no primeiro botão Visual Basic ( ), que é o primeiro botão desta 
guia, bem à esquerda. Pronto, será aberto o Editor de Código VBA. Claro que Alt+F11 é um atalho e dá bem 
menos trabalho. Esta é a função dos atalhos de teclado, ou seja, poupar tempo e trabalho. 
 
7. O ambiente de programação do VBA será aberto. 
 
8. No lado esquerdo da janela, no painel Projeto - VBAProject, são exibidas entradas para as diversas 
planilhas da pasta de trabalho atual (Plan1, Plan2 e Plan3 para o nosso exemplo). Você pode criar códigos, 
funções e rotinas associadas com uma determinada planilha da pasta de trabalho. Uma função ou rotina 
criada em uma planilha, poderá ser utilizado somente dentro da planilha onde foi criada. As rotinas que 
devem estar disponíveis para todas as planilhas da pasta de trabalho, devem ser criadas em Módulos 
independentes de código. Por padrão, temos um módulo chamado Módulo 1. Para planilhas mais complexas 
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é possível criar vários módulos de código, dividindo os procedimentos em categoriais, tais como funções 
para cálculos de data, funções de validação de dados, funções de cálculos financeiros e assim por diante. 
Esta divisão facilita a localização, manutenção e alteração das funções existentes. É muito importante que 
você entenda este ponto. Vamos repetir para fixar bem.  
 
IMPORTANTE: As rotinas de código VBA em uma pasta de trabalho do Excel podem ser criadas 
associadas com uma planilha ou com um Módulo de código. As rotinas que fazem parte de um módulo de 
código, poderão ser utilizadas em qualquer planilha da pasta de trabalho onde o Módulo foi criado. As 
rotinas que fazem parte de uma planilha, só poderão ser utilizados na respectiva planilha onde a rotina foi 
criada. 
 
9. Conforme você aprenderá nas lições do próximo capítulo, a programação VBA no Excel faz uso de 
um grande conjunto de objetos. Cada objeto contém um grande número de métodos e propriedades. O Editor 
do VBA facilita a utilização dos métodos e propriedades de um objeto, pois quando você digita o nome do 
objeto e depois um ponto, o Excel exibe uma lista de todas as propriedades e métodos do respectivo objeto. 
Esse recurso é um dos que eu considero mais importantes, pois evitam de o programador ter que decorar o 
nome de todos os métodos e propriedades de cada um das centenas de objetos existentes e reduzem o 
número de vezes que o programador tem que consultar a Ajuda do Excel ou o manual de programação. No 
exemplo da Figura 1.19 eu utilizei o objeto Range (o qual você estudará em detalhes em um dos próximos 
capítulos). Ao digitar Range. , o Editor do VBA exibe uma lista de métodos e propriedades do objeto Range, 
conforme indicado na Figura 1.19: 
 

 
Figura 1.19 – Ao digitar Range. é exibida a lista de métodos do objeto. 
 
10. Após selecionar um método e digitar o parênteses de abertura, o Editor VBA apresenta a lista de 
argumentos que deve ser fornecida para o método selecionado, bem como o tipo de cada argumento, 
conforme indicado na Figura 1.20. Esta também é uma dica valiosa, que evita erros e evita que o 
programador tenha que fazer uma série de tentativas, até conseguir informar todos os parâmetros 
corretamente. Veja o Exemplo da Figura 1.20: 
 

 
Figura 1.20 – O Editor VBA Exibe os parâmetros disponíveis. 

 
11. Outro recurso muito útil do Editor VBA é a janela Pesquisador de Objetos. Esta janela exibe uma 
listagem de todos as bibliotecas disponíveis, bem como a lista de cada objeto de cada biblioteca, juntamente 
com todas as propriedades e métodos de cada objeto. É uma verdadeira “joia”, que facilita muito o trabalho 
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do Programador. Para exibir a janela Pesquisador de Objetos, pressione a tecla F2 ou selecione o comando 
Exibir -> Pesquisador de objeto. Será exibida a janela indicada na Figura 1.21: 
 

 
 
Figura 1.21 – A janela Pesquisador de Objeto 
 
Nota: No próximo capítulo eu apresentarei, em detalhes, os conceitos de Biblioteca, Objetos, Métodos e 
Propriedades, em mais detalhes. 
 
12. Na lista Todas as Bibliotecas você pode selecionar uma biblioteca específica, para que o Pesquisador 
de objeto, use somente os objetos da Biblioteca selecionada. Por exemplo, selecione a biblioteca Excel. 
Serão exibidos apenas os objetos do Excel. Na lista de objetos, localize o objeto Range e clique para marcá-
lo. No painel da direita, será exibida uma lista dos métodos e propriedades do objeto Range, conforme 
indicado na Figura 1.22: 
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Figura 1.22 – A janela Pesquisador de Objeto 
 
10. Para obter ajuda sobre um método ou propriedade, clique no método ou propriedade desejado para 

selecioná-lo e depois clique no botão ( ). A ajuda do Excel será aberta, e será carregada a página de ajuda 
sobre o método ou propriedade selecionada.  
 
11. Para fechar o Pesquisador de objeto, clique no botão x, da janela do Pesquisador de objeto. 
 
12. Para fechar o Editor do VBA, selecione o comando Arquivo -> Fechar e voltar para o Microsoft 
Excel ou pressione Alt + Q.  
 
Muito bem, agora você já conhece os recursos do editor do VBA. O próximo passo é aprender os 
fundamentos da linguagem VBA, para criar suas primeiras rotinas de programação. 
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Lição 10 – Fundamentos do VBA - Declaração de Variáveis 
 

A partir desta lição, você iniciará o estudo dos fundamentos da linguagem VBA. O VBA é composto 
por uma série de comandos básicos, os quais fazem parte de praticamente toda linguagem de programação. 
São comandos para declaração de variáveis, para realização de operações aritméticas e lógicas e comandos 
para fazer testes lógicos e para executar a repetição de um conjunto de comandos, com base em uma ou mais 
condições. Esses comandos básicos serão utilizados em praticamente todos os exemplos deste livro e em 
qualquer rotina de programação que você venha a desenvolver na prática. Iniciaremos o nosso estudo de 
VBA pela definição do conceito de variáveis a aprendendo a declarar variáveis no VBA.  
 
Nota: A medida que os conceitos forem sendo apresentados, faremos alguns testes. Para os testes criarei 
uma macro chamada MacroTeste, a qual irei associar uma combinação de teclas de Atalho: Ctrl+Shift+T. 
Para testar os comandos, a medida que estes forem sendo apresentados,  vamos acessar o código VBA da 
macro MacroTeste (usando o Editor VBA) e inserir os comandos a serem testados. Em seguida voltaremos 
para a planilha e executaremos a Macro para testar os comandos. Para facilitar o processo de execução da 
Macro usaremos a combinação de teclas Ctrl+Shift+T, a qual será associada à macro. Vou utilizar uma 
planilha chamada Módulo 1 – Exemplos Básicos VBA.xlsm, a qual está na pasta de trabalho, com os 
arquivos de exemplos deste livro. A seguir descrevo os passos para criação da MacroTeste e para associar a 
combinação Ctrl+Shift+T com esta macro. Você criará a macro sem nenhum comando. Os comandos serão 
inseridos e testados, nos exemplos práticos, das lições deste módulo, usando diretamente comandos VBA. 
 
Exemplo prático: Para criar a macro MacroTeste, siga os passos indicados a seguir: 
 
1. Abra o Excel 2016. 
 
2. Abra a Planilha  Módulo 1 – Exemplos Básicos VBA.xlsm, a qual está na pasta de exemplos do 
livro. 
 
3. Clique na guia Exibir. Clique na setinha para baixo, na opção Macros (última opção, no lado direito) 
e, no menu de opções que é exibido clique em Gravar Macro. 
 
4. Será exibida a janela Gravar Macro. No campo Nome da macro:, digite MacroTeste.  No campo 
Tecla de atalho, ao lado do Ctrl, digite T e observe que o Excel troca para Ctrl+Shift+T, pois já existe o 
atalho Ctrl+T.  No campo descrição digite: Macro para testes dos comandos básicos do VBA. Sua janela 
deve estar conforme indicado na 5.23 e clique em OK. 
 
6. Agora iríamos usar o teclado e o mouse para gravar as ações da macro. Como queremos criar uma 
macro em branco, vamos parar a gravação da macro sem ter executado nenhum comando. 
 
7. Ainda na guia Exibir, clique na setinha para baixo na opção Macros e, no menu de opções que é 
exibido, clique em Parar gravação. 
 
8. Pronto, agora temos uma macro chamada MacroTeste, a qual não tem nenhum comando. A cada 
exemplo, você irá alterar esta macro, inserindo comandos do VBA na Macro. Depois você usará a 
combinação de teclas Ctrl+Shift+T, para testar o funcionamento da macro. A cada novo exemplo, os 
comandos do exemplo anterior serão apagados e os comandos do novo exemplo digitados. 
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Figura 1.23 – Criando a macro MacroTeste. 
 
Declaração de Variáveis e “Tipos” de dados: 
 

Uma variável é um espaço na memória do computador, reservado para armazenar um ou mais 
valores. Fazemos referência a este espaço utilizando nomes, ou seja, atribuímos nomes as variáveis 
utilizadas no VBA (assim como em qualquer linguagem de programação: Delphi, Csharp, VB.NET, 
ASP.NET, Java, PHP, etc.). Como o valor armazenado pode variar, a medida que o código VBA é 
executado, estas estruturas são chamadas de variáveis. 
 

No VBA, não é obrigatório a declaração de variáveis. Porém é recomendável que declaremos todas 
as variáveis, de tal forma que o código fique mais claro e de fácil compreensão. Para declararmos uma 
variável, utilizamos o comando Dim, conforem exemplificado abaixo: 
 

Dim x 
Dim nome 
Dim teste 

 
Neste caso estamos apenas declarando o nome da variável, sem declarar de que tipo (texto, número 

inteiro, número com decimal, data, etc.) é a variável. Uma variável declarada sem tipo é considerada do tipo 
Variant, o que na prática significa que a variável pode conter qualquer tipo de dados. Pode parecer uma 
prática interessante a não declaração do tipo da variável, porém isso é altamente desaconselhável. Se não 
declararmos o tipo, conforme descrito anteriormente, a variável poderá conter qualquer valor. Neste caso o 
que impede de um campo numérico conter valores de texto ou vice-versa?? 
 
A sintaxe completa para o comando Dim é a seguinte: 
 

Dim nome_da_variável As tipo_da_variável 
 
Também podemos declarar mais do que uma variável, com um único comando Dim. Para isto, basta separar 
os nomes das variáveis, com vírgula, conforme exemplificado abaixo: 
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Dim x as String, y as String, z As String 
Dim nome as Double 
Dim teste1 as Integer, teste2 As Integer 

 
IMPORTANTE: Observe que definimos o “tipo” de cada variável. O Tipo define quais dados podem ser 
armazenados em uma variável. Por exemplo, variáveis que armazenam valores numéricos, não devem 
aceitar caracteres de texto. Variáveis que armazenam datas, não devem aceitar datas inválidas, como por 
exemplo 30/02/2019.  Toda variável no VBA é do tipo Variant, isto significa que a variável pode ser de 
qualquer tipo. O que define o tipo da variável é o valor que está armazenado no momento. Existem funções 
que conversão de tipo, conforme veremos mais adiante. 
 

Também podemos utilizar variáveis que não foram, explicitamente, declaradas com o comando Dim. 
Com isso, a variável é criada na memória, no momento da sua utilização. Para fazer com que toda variável 
tenha que ser, explicitamente, declarada, antes de ser utilizada, devemos utilizar o seguinte comando na 
seção de declaração do módulo: 
 

Option Explicit 
 

Ao colocarmos este comando na seção de declaração do módulo, definimos que toda variável deve 
ser declarada, antes de ser utilizada em uma expressão. Se tentarmos utilizar uma variável não declarada, 
será gerado um erro de compilação e a execução dos comandos é suspensa. Na Listagem a seguir temos um 
exemplo simples de utilização de variáveis não declaradas explicitamente. 
 
Listagem – Utilização de variáveis não declaradas. 
 

Option Explicit 
Dim a As Integer 
Dim b As Integer 
a=5 
b=2 
c=a+b 
Msgbox "A variável C vale: " & c 

 
Vamos a um exemplo prático, onde editaremos a macro MacroTeste, para tentar usar o código desta 
Listagem, para verificarmos o erro que será gerado. 
 
Exemplo Prático: Para acessar o código da macro MacroTeste e apagar o código existente, para poder 
inserir um novo código, siga os passos indicados a seguir: 
 
1. Abra o Excel 2016. 
 
2. Abra a Planilha  Módulo 1 – Exemplos Básicos VBA.xlsm, com a qual você trabalho no início desta 
lição e na qual você criou a macro MacroTeste. 
 
3. Como já existam macros nesta planilha, o Excel exibe uma barra de informações: Aviso de segurança 
As macros foram desabilitadas, com um botão Habilitar Conteúdo ao lado. Clique em Habilitar Conteúdo.  
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4. Poderá ser aberta uma janela perguntando se você deseja marcar esta planilha como sendo um 
documento confiável. Clique em Sim. 
 
5. A planilha será aberta, com as macros existentes ativas, ou seja, podendo ser utilizadas.  
 
6. Nessa planilha existe uma macro chamada MacroTeste. Vamos editar essa macro, para apagar o 
código VBA já existente e digitar um novo código VBA. 
 
7. Clique na guia Exibir. Clique na setinha para baixo, na opção Macros (última opção, no lado direito) 
e, no menu de opções que é exibido clique em Exibir Macros. 
 
8. Será exibida a janela Macro. 
 
9. Clique na macro MacroTeste para selecioná-la e depois clique no botão Editar. 
 
10. Pronto. Será aberto o Editor de Código VBA, com a macro MacroTeste já carregada. Apague todos 
os comandos da macro MacroTeste. 
 
MUITO IMPORTANTE: Neste exemplo, nos passos 1 ao 10, eu mostrei, passo a passo e em detalhes, 
como chegar até o código de uma macro MacroTeste, para apagar o código já existente. Nos próximos 
exemplos e lições, você terá que utilizar estes procedimentos várias vezes. Eu não vou repetir todos estes 10 
passos, cada vez. Vou apenas usar a seguinte descrição: “Acesse o código VBA da macro MacroTeste e 
apague os comandos VBA existentes. Em caso de dúvidas, consulte Exemplo Prático da Lição sobre 
Declaração de Variáveis, mais no início do capítulo”.  
 
Agora vamos começar com nossos testes com os comandos VBA. 
 
Exemplo Prático: Para editar a macro MacroTeste e testar o código da Listagem 1, siga os passos indicados 
a seguir. 
 
1. Acesse o código VBA da macro MacroTeste e apague os comandos VBA existentes. Em caso de 
dúvidas, consulte o exemplo anterior. 
 
2. Digite os comandos indicados a seguir, um comando em cada linha. 
 

Option Explicit 
 
Sub MacroTeste() 
 
    Dim a As Integer 
    Dim b As Integer 
 
    a = 5 
    b = 2 
    c = a + b 
    MsgBox "A variável C vale: " & c 
 
End Sub 
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MUITO IMPORTANTE: A macro teste começa com o comando Sub MacroTeste() e termina com o 
comando End Sub. Tudo o que estiver entre estes dois comandos, fará parte da macro MacroTeste. O 
comando Option Explicit deve ser colocado em uma linha acima da linha Sub MacroTeste(), pois o 
comando Option Explicit não pode fazer parte, isto é, não pode estar dentro de uma Macro. Certifique-se, 
então, de que o comando Option Explicit esteja antes da linha SubMacroTeste().  
 
3. Pressione Ctrl+B para salvar as alterações. 
 
4. Certifique-se de que o cursor esteja em qualquer uma das linhas dentro da macro MacroTeste e 
pressione a tecla F5 para executar a macro MacroTeste.  
 
5. Ao tentarmos executar este código, tendo sido definida a opção "Option Explicit", obteremos a 
mensagem de erro indicada na Figura 1.24. Este erro acontece porque tentamos utilizar uma variável c, 
variável esta que não foi declarada e como usamos o comando Option Explicit é obrigatório declarar uma 
variável, antes de utilizá-la. 
 

 
 
Figura 1.24 – Erro devido ao uso de uma variável não declarada. 

 
5. Para corrigir este problema, basta utilizar o comando Dim, para declarar a variável c. Insira um 
comando Dim para declarar a variável C, de tal forma que o código fique da seguinte maneira: 
 

Option Explicit 
 
Sub MacroTeste() 
 
' MacroTeste Macro 
' Macro para testes dos comandos básicos do VBA 
' 
' Atalho do teclado: Ctrl+Shift+T 
 
    Dim a As Integer 
    Dim b As Integer 
    Dim c As Integer 
    a = 5 
    b = 2 
    c = a + b 
 
    MsgBox "A variável C vale: " & c 
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End Sub 

 
6. Pressione Ctrl+B para salvar as alterações, certifique-se de que o cursor esteja em qualquer uma das 
linhas dentro da macro MacroTeste e pressione a tecla F5 para executar a macro MacroTeste. Agora a macro 
é executada corretamente e o valor da variável c é corretamente exibido, conforme indicado na Figura 1.25. 
 

 
 
Figura 1.25 – Macro executada corretamente. 
 
7. Clique em OK para fechar a mensagem. Você estará de volta ao editor de Código VBA. Pressione 
Alt+Q para fechar o editor de código VBA e voltar à planilha do Excel. A seguir temos muito o que 
comentar e explicar sobre este exemplo. 
 
Comentários importantes sobre o exemplo e sobre o código VBA utilizado: 
 
01 – Toda macro é criada como um procedimento. A macro começa com Sub, o nome da macro e depois, 
entre parênteses, os parâmetros a serem passados para a macro. Se não houver parâmetros, apenas abrimos e 
fechamos o parênteses. No nosso caso, a macro começa com: Sub MacroTeste(). Falaremos mais sobre 
parâmetros nas próximas lições. Depois da abertura da macro com o comando Sub, vem os comandos da 
macro e a macro é finalizada com o comando End Sub. 
 
02 – Logo depois, no nosso exemplo, vem alguns comandos iniciados com um apóstrofe ‘ . O apóstrofe é 
usado para inserir comentários no código VBA. Os comentários são de grande utilidade e servem para 
documentar o código VBA. Você pode usar comentários para explicar o que faz determinado trecho de 
código ou a lógica envolvida. Pode parecer desnecessário o uso de comentários, mas tente alterar uma rotina 
desenvolvida há dois anos atrás, por você mesmo, mas sem nenhum comentário. Não tem como lembrar do 
que foi feito, para que serve cada variável e qual a lógica envolvida. Agora se você tiver usado comentários 
e documentado, detalhadamente o código VBA, fica muito mais fácil para você ou para qualquer outra 
pessoa, alterar e dar manutenção nas rotinas de VBA. A grande dica é: USE COMENTÁRIOS SEMPRE, À 
VONTADE!!! 
 

' 
' MacroTeste Macro 
' Macro para testes dos comandos básicos do VBA 
' 
' Atalho do teclado: Ctrl+Shift+T 
' 

 
03 – Logo em seguida vem os comandos de declaração de variáveis. Observe que no exemplo declaramos 
uma variável em cada linha: 
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Dim a As Integer 
Dim b As Integer 
Dim c As Integer 

 
Mas ao invés disso, também poderíamos declarar todas com um único comando Dim, como no exemplo a 
seguir: 
 

Dim a as Integer, b as Integer, c as Integer 
 
Observe que o tipo de cada variável tem que ser definido, individualmente. 
 
04 – Seguindo, atribuímos valores às variáveis a, b e c. O operador de atribuição é o = (mais adiante 
veremos mais detalhes sobre os operadores matemáticos) 
 

a = 5 
b = 2 
c = a + b 

 
Observe que o último comando atribui o valor da soma das variáveis a e b a variável c. 
 
04 – E para finalizar, exibimos o valor da variável c em uma mensagem na tela. O comando MsgBox é 
utilizado para exibir texto e valores de variáveis em uma janela. No nosso exemplo, primeiro exibimos o 
texto “A variável C vale”: e depois o valor da variável c. O texto que deve ser fixo é colocado entre aspas, 
depois o operador &, o qual junta os vários parâmetros passados para o comando MsgBox e, por fim, o 
nome da variável. Na hora da execução, o VBA sabe que é para exibir o valor associado com a variável c. 
Observe que após os dois pontos e antes de fechar aspas adicionamos um espaço em branco, para que o 
valor da variável não fosse exibido “grudado” com os dois pontos.  
 

MsgBox "A variável C vale: " & c 
 

Muito bem, acho que este primeiro exemplo, embora simplório, cumpre o seu objetivo de mostrar 
como funciona o código VBA e já começamos a entrar no bem básico do VBA, incluindo a declaração de 
variáveis, atribuição de valores as variáveis e uso do comando MsgBox para exibir uma janela com 
informações. Antes de partirmos para mais um exemplo, vamos ver mais alguns detalhes importantes sobre 
variáveis. 
 
Nota: O tipo Variant é formado de pequenas unidades, chamadas subtipos. Cada subtipo, identifica de que 
maneira os dados são armazenados em uma variável do tipo Variant  Por exemplo, variáveis do subtipo 
Integer são armazenadas de uma maneira diferente de variáveis do subtipo Long. Na Tabela a seguir temos 
uma descrição dos principais subtipos. 
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Tabela - Subtipos do tipo Variant disponíveis no VBA: 
 

Subtipo Descrição 

Empty O Valor é zero para variáveis numéricas ou uma String de tamanho zero (“ 
“), para variáveis de texto. 

Null A variável não contém dados válidos. 

Boolean Contém variáveis que somente podem assumir dois valores: Verdadeiro ou 
Falso (True ou False). 

Byte Valor inteiro, na faixa de 0 até 255. 

Integer Valor inteiro, na faixa de -32768 até 32767. 

Currency Valores  na faixa de –923.337.203.685.447,5808 até 
922.337.203.685.447,5807 

Long Valor inteiro, na faixa de –2.147.483.648 até 2.147.483.647. 

Date(Time) É um número que representa a data entre 01 de Janeiro do ano 100, até 31 
de Dezembro de 9999 (Olha o bug do ano 10000 chegando). 

String (comprimento 
variável) 

Texto de tamanho variável, pode conter, aproximadamente, 2 bilhões de 
caracteres. 

Object Pode conter um objeto qualquer, como um Controle Activex, ou um Objeto 
COM+ 

Error Pode conter um número de erro. 

 
Antes de fazermos alguns exemplos práticos, vamos aprender um pouco mais sobre o uso de 

variáveis no VBA. Vamos falar sobre operadores aritméticos e de comparação. Mas isso já é assunto para a 
próxima lição. 
 
 
 
 

CONTINUA NO LIVRO... 
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SUMÁRIO COMPLETO DO LIVRO 

 

9 Capítulos em um Total de 215 Lições! 

 
Introdução 

 
Capítulo 01 – Excel VBA 2016 e Macros no Excel 2016 - Introdução: 

 

Lição 01 – Uma Introdução às Macros     

Lição 02 – O Que São Exatamente Macros?? 

Lição 03 – Conhecendo do que “é feito” uma Macro 

Lição 04 – Administração de Macros 

Lição 05 – Associando Botões com Macros 

Lição 06 – Macros – Opções de Segurança 

Lição 07 – Introdução ao VBA     

Lição 08 – O Editor de Código VBA – Parte 1 

Lição 09 – O Editor de Código VBA – Parte 2 

Lição 10 – VBA – Declaração de Variáveis 

Lição 11 – Cálculos e Operadores Aritméticos 

Lição 12 – Estruturas If...Then e os Operadores de Comparação 

Lição 13 – Estruturas For...Next, Do...While e Do...Until 

Lição 14 – Funções de Tipo de Dados – Parte 1 

Lição 15 – Funções de Tipo de Dados – Parte 2 

Lição 16 – Funções de Conversão de Tipos – Parte 1 

Lição 17 – Funções de Conversão de Tipos – Parte 2     

Lição 18 – Funções para Tratamento de Texto 

Lição 19 – Funções de Data e Hora e Matemáticas 

Lição 20 - Módulos Procedimentos e Funções – Parte 1 

Lição 21 - Módulos Procedimentos e Funções – Parte 2 

Lição 22 – Criando Funções Personalizadas – Parte 1 

Lição 23 – Cálculo do DV do CPF – Parte 1 

Lição 24 – Cálculo do DV do CPF – Parte 2 
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Lição 25 – Cálculo do DV do CPF – Parte 3 

Lição 26 – Mais Exemplos de Funções Personalizadas 

Lição 27 – Mais Exemplos de Funções Personalizadas 

Lição 28 – Conclusão 

 

Capítulo 02 – O Modelo de Objetos do Excel 2016: 
 

Lição 01 – O Que é um Modelo/Hierarquia de Objetos? 

Lição 02 – Principais Objetos – Descrição 

Lição 03 - Navegando na Hierarquia de Objetos 

Lição 03 –Objeto Application – Introdução 

Lição 05 – Objeto Application – Utilização 

Lição 06 – Objeto Application – Objetos Filho 

Lição 07 – Objeto Application – Exibindo/Ocultando 

Lição 08 – Objeto Application – Habilitando e Desabilitando Recursos do Excel 

Lição 09 – Associando Macros à Teclas Especiais 

Lição 10 – Obj. Application – Operações com Arquivos 

Lição 11 – Obj. Application – Recálculo de Planilhas 

Lição 12 – Criação de Funções e Procedimentos – Tópicos Avançados – Parte 1 

Lição 13 – Criação de Funções e Procedimentos – Tópicos Avançados – Parte 2 

Lição 14 – Criação de Funções e Procedimentos – Tópicos Avançados – Parte 3 

Lição 15 – Criação de Funções e Procedimentos – Tópicos Avançados – Parte 4 

Lição 16 – Criação de Funções e Procedimentos – Tópicos Avançados – Parte 5 

Lição 17 – Criação de Funções e Procedimentos – Tópicos Avançados – Parte 6 

Lição 18 – A Função MsgBox em Detalhes 

Lição 19 – A Função InputBox em Detalhes 

Lição 20 – Tratamento de Erros no VBA – Parte 1 

Lição 21 – Tratamento de Erros no VBA – Parte 2 

Lição 22 – Tratamento de Erros no VBA – Parte 3 

Lição 23 – Tratamento de Erros no VBA – Parte 4 

Lição 24 – Tratamento de Erros no VBA – Parte 5 

Lição 25 – Tratamento de Erros no VBA – Parte 6 

Lição 26 – Conclusão 
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Capítulo 03 – O Objeto Range e Exemplos Práticos: 
 

Lição 01 – Apresentação do Objeto Range 

Lição 02 – Outras Maneiras de Criar um Objeto Range 

Lição 03 – Mais Maneiras de Criar um Objeto Range 

Lição 04 – Objeto Range – Principais Métodos e Propriedades - Parte 1     

Lição 05 – Objeto Range – Principais Métodos e Propriedades - Parte 2     

Lição 06 – Objeto Range - Principais Métodos e Propriedades – Parte 3     

Lição 07 – Objeto Range - Principais Métodos e Propriedades – Parte 4 

Lição 08 – Objeto Range - Principais Métodos e Propriedades – Parte 5 

Lição 09 – Objeto Range - Principais Métodos e Propriedades – Parte 6 

Lição 10 – Objeto Range - Principais Métodos e Propriedades – Parte 7     

Lição 11 – Objeto Range - Principais Métodos e Propriedades – Parte 8     

Lição 12 – Objeto Range - Principais Métodos e Propriedades – Parte 9     

Lição 13 – Objeto Range - Principais Métodos e Propriedades – Parte 10     

Lição 14 – Objeto Range - Principais Métodos e Propriedades – Parte 11 

Lição 15 – Objeto Range - Principais Métodos e Propriedades – Parte 12     

Lição 16 - Objeto Range - Exemplos Práticos - Parte 1     

Lição 17 - Objeto Range - Exemplos Práticos - Parte 2     

Lição 18 - Objeto Range - Exemplos Práticos - Parte 3     

Lição 19 - Objeto Range - Exemplos Práticos - Parte 4     

Lição 20 - Objeto Range - Exemplos Práticos - Parte 5     

Lição 21 - Objeto Range - Exemplos Práticos - Parte 6     

Lição 22 - Objeto Range - Exemplos Práticos - Parte 7 

Lição 23 - Objeto Range - Exemplos Práticos - Parte 8 

Lição 24 - Objeto Range - Exemplos Práticos - Parte 9 

Lição 25 – Resumo do Módulo 

 

Capítulo 04 – Estudo dos Objetos Workbook e Worksheet: 
 

Lição 01 - Apresentação dos Objetos Workbook e Worksheet 

Lição 02 - Objetos Workbook e Worksheet – Métodos e Propriedades – Parte 1 

Lição 03 - Objetos Workbook e Worksheet – Métodos e Propriedades – Parte 2 
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Lição 04 - Objetos Workbook e Worksheet – Métodos e Propriedades – Parte 3 

Lição 05 - Objetos Workbook e Worksheet – Métodos e Propriedades – Parte 4 

Lição 06 - Objetos Workbook e Worksheet – Métodos e Propriedades – Parte 5 

Lição 07 - Objeto WorkSheet – Métodos e Propriedades – Parte 1 

Lição 08 - Objeto WorkSheet – Métodos e Propriedades – Parte 2 

Lição 09 - Objeto WorkSheet – Métodos e Propriedades – Parte 3 

Lição 10 - Objeto WorkSheet – Métodos e Propriedades – Parte 4 

Lição 11 - Eventos – Conceitos e Definições 

Lição 12 - Eventos do Objeto Worksheet – Parte 1 

Lição 13 - Eventos do Objeto Worksheet – Parte 2 

Lição 14 - Eventos do Objeto Workbook – Parte 1 

Lição 15 - Eventos do Objeto Workbook – Parte 2 

Lição 16 - Eventos do Objeto Application – Parte 1 

Lição 17 - Eventos do Objeto Application – Parte 2 

Lição 18 - Exemplos Práticos – Parte 1 

Lição 19 - Exemplos Práticos – Parte 2 

Lição 20 - Exemplos Práticos – Parte 3 

Lição 21 - Exemplos Práticos – Parte 4 

Lição 22 - Exemplos Práticos – Parte 5 

Lição 23 - Exemplos Práticos – Parte 6 

Lição 24 - Exemplos Práticos – Parte 7 

Lição 25 - Resumo do Módulo 04 

 

Capítulo 05 – Criando Aplicações com UserForms: 
 

Lição 01 - UserForm - Introdução e Conceito 

Lição 02 - UserForm - Criando um novo Formulário 

Lição 03 - UserForm - Propriedades e Eventos 

Lição 04 - UserForm - A Caixa de Ferramentas 

Lição 05 - UserForm - Trabalhando com a Caixa de Ferramentas 

Lição 06 - UserForm - Controles – Parte 1 

Lição 07 - UserForm - Controles – Parte 2 

Lição 08 - UserForm - Controles – Parte 3 
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Lição 09 - UserForm - Controles – Parte 4 

Lição 10 - UserForm - Caixa de Combinação 

Lição 11 - UserForm - Propriedades dos Controles – Parte 1 

Lição 12 - UserForm - Propriedades dos Controles – Parte 2 

Lição 13 - UserForm - Propriedades dos Controles – Parte 3 

Lição 14 - UserForm - Propriedades dos Controles – Parte 4 

Lição 15 - UserForm - Propriedades dos Controles – Parte 5 

Lição 16 - UserForm - Propriedades dos Controles – Parte 6 

Lição 17 - UserForm - Propriedades dos Controles – Parte 7 

Lição 18 - UserForm - Propriedades dos Controles – Parte 8 

Lição 19 - UserForm - Propriedades dos Controles – Parte 9 

Lição 20 - UserForm - Propriedades dos Controles - Parte 10 

Lição 21 - UserForm - Propriedades dos Controles - Parte 11 

Lição 22 - UserForm - Propriedades dos Controles - Parte 12 

Lição 23 - UserForm - Propriedades dos Controles - Parte 13 

Lição 24 - UserForm - Propriedades dos Controles - Parte 14 

Lição 25 - Resumo do Módulo 

 

Capítulo 06 – Controles em UserForms e Exemplos Práticos: 
 

 Lição 01 – UserForms – O Controle Caixa de Listagem 

 Lição 02 – UserForms – O Controle Caixa de Seleção 

 Lição 03 – UserForms – O Controle OptionButton 

 Lição 04 – UserForms – O Controle ToggleButton 

 Lição 05 – UserForms – O Controle Frame 

 Lição 06 – O Controle Barra de Rolagem 

 Lição 07 – O Controle Botão de Rotação 

 Lição 08 – O Controle Image 

 Lição 09 – Exemplos Práticos – Parte 1 

 Lição 10 – Exemplos Práticos – Parte 2 

 Lição 11 – Exemplos Práticos – Parte 3 

 Lição 12 – Exemplos Práticos – Parte 4 

 Lição 13 – Exemplos Práticos – Parte 5     
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 Lição 14 – Exemplos Práticos – Parte 6     

 Lição 15 – Exemplos Práticos – Parte 7 

 Lição 16 – Exemplos Práticos – Parte 8     

 Lição 17 – Exemplos Práticos – Parte 9     

 Lição 18 – Exemplos Práticos – Parte 10 

 Lição 19 – Exemplos Práticos – Parte 11 

 Lição 20 – Exemplos Práticos – Parte 12 

 Lição 21 – Exemplos Práticos – Parte 13 

 Lição 22 – Exemplos Práticos – Parte 14 

 Lição 23 – Exemplos Práticos – Parte 15 

 Lição 24 – Exemplos Práticos – Parte 16 

 Lição 25 – Resumo do Capítulo 

 

Capítulo 07 – UserForms - Exemplo de Cadastro Completo e Técnicas Avançadas - Crie um Cadastro 

Completo, com Foto: 

 

Lição 01 – O Exemplo de Cadastro Proposto 

Lição 02 – Criando o Formulário de Cadastro 

Lição 03 – A Rotina Para Gerar o Código do Cliente 

Lição 04 – A Rotina de Cadastro dos Dados 

Lição 05 – Testando o Formulário de Cadastro de Dados 

Lição 06 – Ajustando a Ordem de Tabulação do Formulário 

Lição 07 – Criando a Validação Básica dos Campos 

Lição 08 – Criando um Controle do Tipo Caixa de Listagem 

Lição 09 – Formulário Para Pesquisa e Edição 

Lição 10 – Criando a Lista de Clientes na Caixa de Combinação 

Lição 11 – Ordenando a Lista de Clientes 

Lição 12 – Retornando os Dados do Cliente Selecionado na Lista 

Lição 13 – Salvando Alterações Feitas no Registro do Cliente 

Lição 14 – Criando o Botão Para Exclusão de Registros 

Lição 15 – Criando um Formulário Principal 

Lição 16 – Criando uma Barra de Botões no Formulário Cadastro 
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Lição 17 – Resumo do Módulo 

 

Capítulo 08 – Tabelas Dinâmicas e Gráficos no VBA: 
 

Lição 01 – Tabelas Dinâmicas - Como Funcionam e Componentes 

Lição 02 – Tabelas Dinâmicas - Primeiro Exemplo Prático     

Lição 03 – Tabelas Dinâmicas - Descobrindo o Poder 

Lição 04 – Tabelas Dinâmicas - Mais Sobre Filtros Básicos 

Lição 05 – Tabelas Dinâmicas - Questões Importantes 

Lição 06 – Criando Tabelas Dinâmicas com o VBA - Parte 1 

Lição 07 – Criando Tabelas Dinâmicas com o VBA - Parte 2 

Lição 08 – Criando Tabelas Dinâmicas com o VBA - Parte 3 

Lição 09 – Trabalhando com Múltiplos Campos de Linha ou Coluna 

Lição 10 – Campos Calculados em Tabelas Dinâmicas com VBA 

Lição 11 – Referenciando Elementos e Dados Externos 

Lição 12 – Gráficos com VBA no Excel - Introdução 

Lição 13 – Gráficos com VBA no Excel - O Modelo de Objetos 

Lição 14 – Criando e Formatando Gráficos com VBA - Parte 1 

Lição 15 – Criando e Formatando Gráficos com VBA - Parte 2 

Lição 16 – Criando e Formatando Gráficos com VBA - Parte 3 

Lição 17 – Criando e Formatando Gráficos com VBA - Parte 4 

Lição 18 – Criando e Formatando Gráficos com VBA - Parte 5 

Lição 19 – Criando e Formatando Gráficos com VBA - Parte 6 

Lição 20 – Criando e Formatando Gráficos com VBA - Parte 7 

Lição 21 – Criando e Formatando Gráficos com VBA - Parte 8 

Lição 22 – Criando e Formatando Gráficos com VBA - Parte 9 

Lição 23 – Criando e Formatando Gráficos com VBA - Parte 10 

Lição 24 – Resumo do Módulo 

 

Capítulo 09 – Como Fazer Para... 
 

Lição 01 – Como Fazer Para... 

Lição 02 – Percorrendo uma Lista de Dados     
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Lição 03 – Usando AutoFiltro no VBA - Parte 1 

Lição 04 – Usando AutoFiltro no VBA - Parte 2 

Lição 05 – Usando Filtro Avançado com VBA - Parte 1 

Lição 06 – Usando Filtro Avançado com VBA - Parte 2 

Lição 07 – Usando Filtro Avançado com VBA - Parte 3 

Lição 08 – Exemplos Práticos e Úteis de Códigos VBA - Parte 1 

Lição 09 – Exemplos Práticos e Úteis de Códigos VBA - Parte 2 

Lição 10 – Exemplos Práticos e Úteis de Códigos VBA - Parte 3 

Lição 11 – Exemplos Práticos e Úteis de Códigos VBA - Parte 4 

Lição 12 – Exemplos Práticos e Úteis de Códigos VBA - Parte 5 

Lição 13 – Exemplos Práticos e Úteis de Códigos VBA - Parte 6 

Lição 14 – Exemplos Práticos e Úteis de Códigos VBA - Parte 7 

Lição 15 – Exemplos Práticos e Úteis de Códigos VBA - Parte 8 

Lição 16 – Exemplos Práticos e Úteis de Códigos VBA - Parte 9 

Lição 17 – Exemplos Práticos e Úteis de Códigos VBA - Parte 10 

Lição 18 – Interagindo com o Access Usando VBA - Parte 1 

Lição 19 – Interagindo com o Access Usando VBA - Parte 2 

Lição 20 – Resumo do Módulo 
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IMPORTANTE: 
 

Este e-book é um Trecho de Demonstração do livro: 
 

Domine Macros e Programação VBA no Excel 2016 - com 

Exemplos Práticos e Úteis - Passo a Passo 

 

Páginas: 878 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 
 

https://juliobattisti.com.br/excel-vba.asp  
 
 

 
Para Comprar o Livro Completo, com um Ótimo Desconto e Ganhar um 

Pacote de Bônus que Valem 20 Vezes o Valor do Livro, Acesse o 

Seguinte Endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/excel-vba.asp  
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OUTROS LIVROS DO INSTITUTO ALPHA 

 

Excel VBA e Macro no Excel: Domine VBA e Macros no Excel 2016 com 

Exemplos Práticos e Úteis - Passo a Passo 

 

Páginas: 878 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 
 

https://juliobattisti.com.br/excel-vba.asp 

 

Mesmo que Você não Saiba Nada sobre Excel VBA ou Macros no Excel, ou mesmo que Você 

já Tenha Tentado Aprender VBA e Macros no Excel e Desistiu ou Achou Difícil, com Este Livro 

EU GARANTO que Você Aprenderá, SEM DIFICULDADES, a Dominar a Programação VBA. 

APRENDIZADO GARANTIDO E SEM DIFICULDADES! 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 06 Excelentes Bônus, que 

valem 20x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/excel-vba.asp 
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Banco de Dados e Microsoft Access 2016 - Curso Básico e Intermediário - Um 

Curso de Access 2016 e Banco de Dados com Exemplos Práticos e Úteis - 

Passo a Passo 

 

Páginas: 407 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

Você Aprenderá desde a Teoria de Bancos de Dados e do Modelo Relacional de Dados, até a 

Criação de Bancos de Dados, Tabelas, Relacionamentos, Consultas, Formulários, Relatórios e 

Macros - Passo a Passo com Exemplos Práticos, Detalhadamente Explicados e Ilustrados 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 25 Bônus, que valem 20x o 

Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001584 
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Aprenda com Júlio Battisti: Access 2010 - Curso Completo - Do Básico ao 

Avançado, Incluindo Macros e Programação VBA - Através de Exemplos 

Práticos Passo a Passo 

 

Páginas: 1602 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

Com este livro você aprenderá desde o básico sobre Bancos de Dados com o 

Access 2010, até os recursos mais avançados do Access, incluindo Consultas 

Avançadas, Macros e Programação VBA. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 21 Bônus, que 

valem 20x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001520  
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Aprenda com Júlio Battisti: Macros e Programação VBA no Access 2010 

Através de Exemplos Práticos e Úteis - Passo a Passo 

 

Páginas: 1164 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

Mesmo que Você não Saiba Nada de Programação ou já Tenha Tentado 

Aprender Programação VBA e Desistiu ou Achou Difícil, com Este Livro EU 

GARANTO que Você Aprenderá, SEM DIFICULDADES, a Dominar a 

Programação VBA. APRENDIZADO GARANTIDO. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 21 Bônus, que 

valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001512   
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Aprenda com Júlio Battisti: Access 2010 Avançado, Macros e Programação 

VBA - Passo a Passo 

 

Páginas: 828 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

É o Único Livro Sobre Técnicas Avançadas do Access 2010 que você irá 

precisar. Será sua fonte de Consultas. Domine os Recursos Avançados, 

Macros e a Programação VBA no Access 2010. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 12 Bônus, que 

valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001320  
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Aprenda com Júlio Battisti: Banco de Dados e Access 2013 Básico e 

Intermediário - Através de Exemplos Práticos e Úteis - Passo a Passo 

 

 

Páginas: 508 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

Você Aprenderá desde a Teoria de Bancos de Dados e do Modelo Relacional 

de Dados, até a Criação de Bancos de Dados, Tabelas, Relacionamentos, 

Consultas, Formulários, Relatórios e Macros - Passo a Passo.. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 12 Bônus, que 

valem 22x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/detalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001529   
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Aprenda com Júlio Battisti: Access 2013 Avançado Macros e Programação 

VBA - Através de Exemplos Práticos Passo a Passo 

 

 

Páginas: 1298 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

Você vai Dominar, do forma Prática e Fácil, os Recursos Avançados do Access 

2013, incluindo Macros e Programação VBA. Tudo Através de Exemplos 

Práticos e Úteis, Passo a Passo, Detalhadamente Explicados. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 25 Bônus, que 

valem 20x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001544  
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Windows Server 2012 R2 e Active Directory - Curso Completo - Passo a 

Passo - Centenas de Tutoriais Completos, com Telas Ilustrativas 

 

 

Páginas: 2100 | Autores: Júlio Battisti e Eduardo Popovici | Editora: Instituto 

Alpha 

 

Tudo Para Você Tornar-se um Administrador de Redes Altamente Qualificado 

Para o Mercado de Trabalho e Levar a Sua Carreira Para o Próximo Nível 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 42 Bônus, que 

valem 20x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001438 
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Aprenda com Júlio Battisti: TCP/IP - Teoria e Prática em Redes Windows - 2ª 

Edição - Revisada e Ampliada 

 

 

Páginas: 740 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

Nesta segunda edição foram adicionados capítulos sobre os Fundamentos de 

Redes e sobre o Planejamento, Implementação e Administração de 

Servidores DNS, DHCP e WINS. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 34 Bônus, que 

valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=RED0000071 
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Tudo Sobre GPOs no Windows Server 2008, 2012 e 2016 Teoria e Exemplos 

Práticos e Úteis - Passo a Passo 

 

 

Páginas: 654 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

Você vai Descobrir como Automatizar Milhares de Configurações em Redes 

com o Active Directory e o Windows Server. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 40 Bônus, que 

valem 15x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001525 
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A BÍBLIA DO EXCEL - Aprenda com Júlio Battisti: Excel 2010 - Curso 

Completo - Do Básico ao Avançado, Incluindo Macros e Programação VBA - 

Através de Exemplos Práticos Passo a Passo 

 

 

Páginas: 1338 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

427 LIÇÕES EM 20 CAPÍTULOS -> Com este livro você aprenderá desde o 

básico, até os recursos mais avançados do Excel, incluindo Macros e 

Programação VBA. Um livro Completo, para quem quer aprender, de verdade, 

a dominar todos os recursos do Excel. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 13 Bônus, que 

valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001492 
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Aprenda com Júlio Battisti: Excel 2013 Básico e Intermediário - Através de 

Exemplos Práticos e Úteis - Passo a Passo 

 

 

Páginas: 550 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

Um Curso de Excel para Quem é Completamente Iniciante no Excel e quer 

Dominar os Recursos Básicos e Intermediários do Excel, para Estar bem 

Preparado com o que Exige o Mercado de Trabalho! 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 17 Cursos de 

Bônus, os quais valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001531  
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Aprenda com Júlio Battisti: Macros e Programação VBA no Excel 2010 

Através de Exemplos Práticos e Úteis - Passo a Passo 

 

 

Páginas: 1124 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

Mesmo que Você não Saiba Nada de Programação ou já Tenha Tentado 

Aprender Programação VBA e Desistiu ou Achou Difícil, com Este Livro EU 

GARANTO que Você Aprenderá, SEM DIFICULDADES, a Dominar a 

Programação VBA. APRENDIZADO GARANTIDO. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 12 Bônus, que 

valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001472  
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Programação VBA no Excel 2016 Ao Extremo - Domine a Programação VBA 

no Excel - do Básico ao Profissional 

 

 

Páginas: 418 | Autores: Robert F. Martim e Rafael Alberto Gonçalves 

Editora: Instituto Alpha 

 

Um Guia Prático e Completo, com Teoria e Prática, com Tudo Para Você 

Dominar Todas as Funcionalidades do VBA no Excel! 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 25 cursos de 

Bônus, os quais valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001551 
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Série ao Extremo: Análise de Dados no Excel 2013 - Curso Completo com 

Solver Tabelas Dinâmicas PowerPivot Data Analisys Expressions (DAX) 

Power Query e Power Map 

 

Páginas: 260 | Autor: Robert F. Martim | Editora: Instituto Alpha 

 

Tudo para Você Fazer Análise de Dados com as Principais Ferramentas do 

Excel. Um Guia Completo com Exemplos Práticos, Passo a Passo! 

 
Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 12 Cursos de 

Bônus, os quais valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001473 
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Curso Profissionalizante de Hardware, Redes e Servidores Linux e Windows 

Server - Curso Completo - Passo a Passo 

 

 

Páginas: 1326 | Autores: Júlio Battisti e Sílvio Ferreira 

Editora: Instituto Alpha 

 

Este livro e os 50 bônus que acompanham o livro, cobrem mais conteúdo do 

que um Curso Profissionalizante de Quatro Semestres, com mais de 400 

horas de aula! 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 50 cursos de 

Bônus (incluindo cursos de Windows Server 2009, Certificação CCNA 6.0 e 

CCNA Security e muito mais), os quais valem 50x o Valor do livro, acesse o 

seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001554 
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Controle Avançado de Redes Linux - Firewall, Segurança, Roteamento, 

Controle de Acesso à Internet e QoS - Curso Prático - Passo a Passo - 3ª 

Edição 

 

 

Páginas: 408 | Autor: André Stato Filho | Editora: Instituto Alpha 

 

Este livro é um Curso Completo e Prático - Passo a Passo - Sobre a 

Configuração e o Controle de Serviços Avançados e Segurança em Redes 

Linux 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 41 Cursos de 

Bônus, os quais valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001553  
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PFSense Expert - Curso Completo e Prático - Passo a Passo 

 

Páginas: 424 | Autor: André Stato Filho | Editora: Instituto Alpha 

 

Este livro é um Curso Completo e Prático - Passo a Passo - Sobre Como 

Manter a sua Rede e, Principalmente, suas Informações, em Segurança, 

usando o Firewall PFSense. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 41 Cursos de 

Bônus, os quais valem 20x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001549  
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Administrando o Active Directory com o Windows PowerShell Teoria e 

Exemplos Práticos e Úteis - Passo a Passo 

 

 

Páginas: 488 | Autor: Diego Lima | Editora: Instituto Alpha 

 

Você vai Entender como Funcionam os Comandos (cmdlets) do PowerShell e 

Aprender a Utilizá-los Para Administrar o Active Directory. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 41 Cursos de 

Bônus, os quais valem 20x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001545 
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Mikrotik - Teoria e Prática - Roteamento Firewall VPN QoS e MPLS com o 

Mikrotik - Um Curso Completo - Entendendo Redes TCP/IP com o Mikrotik 

 

 

Páginas: 452 | Autor: Romuel Dias de Oliveira | Editora: Instituto Alpha 

 

Mais do que Aprender a Utilizar todas as Funções do Mikrotik, Você vai 

Entender como Elas Funcionam em Redes TCP/IP. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 34 Cursos de 

Bônus, os quais valem 20x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001550 
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Redes de Computadores - Cabeadas e Sem Fio – Curso Profissionalizante 

Para Iniciantes e Profissionais 

 

 

 

Páginas: 738 | Autor: Sílvio Ferreira | Editora: Instituto Alpha 

 

Pensa em um Livro sobre Redes Cabeadas e Redes Wireless, com Dezenas de 

Demonstrações Práticas, Ilustradas, com Fotos Profissionais e com Soluções 

de Problemas e Demonstrações de Como Resolver os Erros mais Comuns. 

ESTE É O LIVRO!!! 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 39 Cursos de 

Bônus, os quais valem 20x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001532 
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Certificação Linux - Guia Completo de Estudos Para as Certificações - LPI 1, 

CompTia Linux + e Novell CLP 

 

 

 

Páginas: 546 | Autor: André Stato Filho | Editora: Instituto Alpha 

 

Este Livro Cobre, em Detalhes, Todos os Assuntos Cobrados na prova LPI 

101, LPI 102 , CompTia Linux + e Novell CLP. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 38 Cursos de 

Bônus, os quais valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001516 
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Mikrotik Para Iniciantes - Curso Completo Para Implementação de RouterOS 

- Passo a Passo 

 

 

Páginas: 298 | Autor: André Stato Filho | Editora: Instituto Alpha 

 

Você irá Aprender como Configurar e Administrar o Mikrotik, desde os 

Fundamentos Básicos, até Configurações Avançadas - Passo a Passo! 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 38 Cursos de 

Bônus, os quais valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001517 
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Business Intelligence com o SQL Server 2012 - um Guia Prático com 

Exemplos Passo a Passo 

 

 

 

Páginas: 544 | Autor: Felipe Mafra | Editora: Instituto Alpha 

 

Um Guia Prático, no Estilo Estudo Dirigido Passo a Passo, com Dezenas de 

Exemplos Completos e Práticos, com mais de 800 Telas Ilustrativas. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 10 Cursos de 

Bônus, os quais valem 5x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001474  
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Aprendizados e Desafios da Gestão Estratégica Corporativa de Uma Forma 

Executiva e Prática - 2ª Edição 

 

 

Páginas: 190 | Autor: Fábio FOL | Editora: Instituto Alpha 

 

Trilhando O Sucesso da Gestão Através da Inovação e Visão Macro do Gestor 

- um Guia de Bolso Para Profissionais da Área de TI e Gestão 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e Ainda Ganhar 23 Cursos de 

Bônus, os quais valem 10x o Valor do livro, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001530  
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A Descoberta do Redmine - A Ciência da Gestão Aplicada ao Extremo. 

 

 

Páginas: 232 | Autor: Carlos Miguel | Editora: Instituto Alpha 

 

Um livro que irá mudar a sua visão sobre Gerenciamento de Projetos e 

Tecnologia de alta performance no controle de Projetos e Atividades. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001513  
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Aprenda com Júlio Battisti: Excel 2016 - Curso Profissionalizante de Excel 

Preparatório Para o Mercado de Trabalho - com Exemplos Práticos, Reais e 

Úteis -  Passo a Passo 

 

 

Páginas: 526 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

Um Curso de Excel para Quem é Completamente Iniciante no Excel e quer 

Dominar os Principais Recursos do Excel 2016, para Estar bem Preparado 

para o Mercado de Trabalho, de Forma a Conseguir um bom Emprego. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e um excelente pacote de 

bônus, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001555  
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Linux - O Livro de Bolso Para o Iniciante - Uma Fantástica Preparação Para 

Você Entrar no Mundo Linux 

 

 

Páginas: 210 | Autor: Sílvio Ferreira | Editora: Instituto Alpha 

 

Se Você é Completamente Iniciante em Linux e Está Perdido, Sem Saber por 

Onde Começar, Então Você Encontrou o Livro que Você Precisava. ESTE É O 

LIVRO PERFEITO PARA INICIANTES EM LINUX! 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e um excelente pacote de 

bônus, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001556  
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Lógica de Programação, Algoritmos e Bancos de Dados - Tudo o Que Você 

Precisa Saber para Começar a Programar - o Guia Perfeito Para Iniciantes 

 

 

Páginas: 245 | Autor: Romuel Dias de Oliveira | Editora: Instituto Alpha 

 

Este é o Livro Perfeito para Quem quer Começar a Estudar Programação. O 

livro Cobre Todos os Tópicos que Você deve Dominar, Antes de Partir para o 

Estudo de Qualquer Linguagem de Programação. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e um excelente pacote de 

bônus, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001579   
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Programação Java Para Web - Três Maneiras de Programar em Java Para 

Web - Page Centric, MVC e DAO 

 

 

Páginas: 474 | Autor: Romuel Dias de Oliveira | Editora: Instituto Alpha 

 

Este é um livro de Programação Java Para Web Focado em Exemplos Práticos 

e Úteis, do Mundo Real e que Utilizam o que Tem de Mais Moderno em 

Programação Java para Web. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e um excelente pacote de 

bônus, acesse o seguinte endereço: 

 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001580   

 

 



Macros e Programação VBA no Excel 2016 – Júlio Battisti – Trecho de Demonstração 

 

 

https://juliobattisti.com.br/excel-vba.asp 

Página 86 de 88 

Redes Sem Fio - O Livro de Bolso Para o Iniciante em Redes Wireless - Um 

guia Prático Passo a Passo 

 

 

 

Páginas: 210 | Autor: Sílvio Ferreira | Editora: Instituto Alpha 

 

 

Se Você é Completamente Iniciante em Redes Wireless e Está Perdido, Sem 

Saber por Onde Começar, Então Você Encontrou o Livro que Você Precisava. 

ESTE É O LIVRO PERFEITO PARA INICIANTES EM REDES WIRELESS! 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e um excelente pacote de 

bônus, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001582  
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Curso de Excel 2016 Avançado Macros e Programação VBA no Excel 2016 - 

com Exemplos Práticos, Reais e Úteis -  Passo a Passo 

 

 

 

Páginas: 896 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 

 

Este livro é um Curso de Excel 2016 Avançado Prático, Passo a Passo. Um 

Verdadeiro Curso Profissionalizante de Excel Avançado, com Exemplos Reais 

e Úteis, que Você vai usar no seu dia a dia. 

 

Para comprar o livro com um Ótimo Desconto e um excelente pacote de 

bônus, acesse o seguinte endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/loja/sdetalheproduto.asp?CodigoLivro=LIV0001583   
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IMPORTANTE: 
 

Este e-book é um Trecho de Demonstração do livro: 
 

Domine Macros e Programação VBA no Excel 2016 - com 

Exemplos Práticos e Úteis - Passo a Passo 

 

Páginas: 878 | Autor: Júlio Battisti | Editora: Instituto Alpha 
 

https://juliobattisti.com.br/excel-vba.asp  
 
 

 
Para Comprar o Livro Completo, com um Ótimo Desconto e Ganhar um 

Pacote de Bônus que Valem 20 Vezes o Valor do Livro, Acesse o 

Seguinte Endereço: 

 

https://juliobattisti.com.br/excel-vba.asp  
  

 


