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:: Capítulo 03 – Tabelas Dinâmicas e Gráficos Dinâmicos 
 
Introdução: 
 
Neste módulo aprenderemos a trabalhar com Tabelas Dinâmicas. Essa é uma ferramenta muito 
poderosa, e de fácil utilização, para análise de dados e tomada de decisão. Com o uso de Tabelas 
Dinâmicas podemos, facilmente, obter múltiplas visões do mesmo conjunto de dados. A pouca 
utilização é por falta de conhecimento de como utilizar este recurso. As tabelas dinâmicas do Excel 
2010 também são conhecidas como Pivot Tables. 
 

Uma Tabela Dinâmica no Excel 2010 é uma tabela interativa que você pode usar para 
resumir rapidamente grandes quantidades de dados. Você pode girar suas linhas e colunas para ver 
resumos diferentes dos dados de origem, filtrar os dados por meio da exibição de páginas diferentes 
ou exibir os detalhes de áreas de interesse. Considere o exemplo da Figura 3.1: 

 

 
 
Figura 3.1 – Um exemplo simples de uma Tabela Dinâmica. 
 
  Os dados de origem estão na lista à esquerda. Nesse exemplo são exibidos os totais de 
vendas trimestrais por produto e filtrados para uma determinada categoria. Por exemplo, na Figura 
7.1, estão sendo exibidos os totais para a categoria Esporte, a qual tem os produtos Golfe e Tênis, 
bem com o total geral para essa categoria. Poderíamos selecionar outra categoria e o Excel 2010, 
rapidamente, filtraria apenas os produtos da categoria selecionada e recalcularia os totais e o total 
geral. Também poderíamos filtrar as vendas para um único trimestre, selecionando o respectivo 
trimestre na lista de trimestres. Esse é apenas um pequeno exemplo dos relatórios dinâmicos que 
podem ser construídos com o uso de Tabelas Dinâmicas. Nas próximas lições veremos alguns 
exemplos práticos sobre a criação e uso de tabelas dinâmicas. Além das tabelas dinâmicas 
aprenderemos também a criar, configurar, formatar e utilizar Gráficos Dinâmicos. 
 

Quando devemos utilizar o recurso de Tabelas Dinâmicas?  
 
Você deve utilizar o recurso de tabelas dinâmicas, por exemplo, quando você deseja 

comparar totais relacionados, especialmente quando você tiver uma longa lista de valores a serem 
resumidos/totalizados e desejar comparar vários resultados, com base em diferentes critérios de 
filtragem, de uma maneira rápida, prática e dinâmica. Com este recurso, podemos, facilmente, fazer 
com que o Excel 2010 faça a classificação, a subtotalização e a totalização dos resultados com base 
em diferentes critérios de pesquisa e ordenação. No exemplo da Figura 3.1 você pode, facilmente, 
ver como as vendas de artigos de golfe no terceiro trimestre, na célula F5, superaram as vendas para 
outro esporte ou trimestre. Como um relatório de tabela dinâmica é interativo, você ou outros 
usuários podem alterar a exibição dos dados para ver mais detalhes ou calcular resumos diferentes. 
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Conforme veremos em uma das lições práticas, mais adiante, a criação de uma tabela 
dinâmica no Excel 2010 é um processo bastante simples. Após ter criado uma tabela dinâmica, 
podemos utilizar a barra de ferramentas Tabela dinâmica para organizar os dados dentro da tabela, 
de acordo com nossas necessidades. 
 

Você também pode exibir uma tabela dinâmica no formato recuado, para visualizar todos os 
valores de resumo do mesmo tipo em uma coluna. Você pode criar gráficos dinâmicos para 
visualizar os dados graficamente. Você também pode tornar uma tabela dinâmica disponível na 
Web usando uma lista de tabela dinâmica em uma página da Web. Quando você publica uma tabela 
dinâmica do Excel 2010 em uma lista de tabela dinâmica, outras pessoas podem visualizar e 
interagir com os dados a partir de seus navegadores da Web. 

  
Como criar uma tabela dinâmica:  Para criar uma tabela dinâmica, na prática, nós usaremos o 
Assistente de tabela dinâmica e gráfico dinâmico como um guia para localizar e especificar os 
dados de origem que vamos analisar e criar a estrutura da tabela dinâmica. Você pode, em seguida, 
usar a barra de ferramentas Tabela dinâmica para organizar os dados dentro dessa estrutura. 
Aprenderemos a criar tabelas dinâmicas a partir de dados de fontes externas, como por exemplo, 
dados de um banco de dados do Microsoft Access.  
 

Nota: No Módulo 2 foram apresentadas informações detalhadas sobre como acessar dados 
externos, inclusive utilizando o MSQuery para definir critérios de pesquisa, fazer cálculos e definir 
parâmetros. 
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Capítulo 03 – Tabelas Dinâmicas - Como Funcionam e Componentes 
 

Objetivo: Nesta lição vou apresentar os elementos que compõem uma tabela dinâmica desde 
a origem dos dados, passando pelo formato de apresentação, até os detalhes sobre cada elemento 
que compõe uma Tabela Dinâmica no Excel 2010. Um pouco mais de teoria e a partir da próxima 
Lição vamos por a mão na massa, ou seja, a partir da próxima lição já vamos criar nossa primeira 
Tabela Dinâmica. 
 
Tabelas Dinâmicas – Dados de Origem: 
 
Dados de origem de uma tabela dinâmica: Você pode criar uma tabela dinâmica a partir de uma 
lista de dados (tabela) em uma planilha do Excel, a partir de um banco de dados externo como o 
Access, SQL Server ou ORACLE, a partir de várias planilhas do Excel ou de outra tabela dinâmica. 
Os dados de origem da Figura 3.2 serão usados no restante dos relatórios de exemplo desta lição 
para que você possa comparar apresentações distintas dos mesmos dados. 

 
Como configurar os dados de origem: Os dados de origem de listas do Excel 2010 e da maioria 
dos bancos de dados são organizados em linhas e colunas. Seus dados de origem devem apresentar 
fatos semelhantes na mesma coluna. No exemplo da Figura 3.2, temos uma listagem de vendas por 
Mês, Produto e Vendedor. A região em que uma venda ocorre sempre se encontra na coluna E, o 
valor da venda encontra-se na coluna D e assim por diante. É o conceito de lista de dados (tabelas 
de dados), apresentado no Capítulo 1 
 

 
 
Figura 3.2 – Fonte de dados para os exemplos dessa lição. 
 
Dados de origem OLAP (On Line Analytical Processing): Os bancos de dados OLAP organizam 
grandes quantidades de dados em dimensões e níveis em vez de linhas e colunas. Você pode usar 
tabelas dinâmicas do Excel para exibir e analisar dados de bancos de dados OLAP. Como o servidor 
OLAP é quem calcula os valores que serão retornados para a tabela dinâmica, a recuperação de 
dados de um banco de dados OLAP é mais eficiente e você pode analisar quantidades maiores de 
dados do que em outros tipos de bancos de dados. O Excel 2010 também permite que você crie 
cubos OLAP a partir de dados de bancos de dados externos e salve os arquivos de cubo para que 
possa trabalhar off-line com os dados. 
 
Nota: OLAP (Processamento Analítico On-line): Tecnologia de banco de dados que foi 
otimizada para consultas e relatórios, em vez de transações de processamento. Os dados OLAP são 
hierarquicamente organizados e armazenados em cubos em vez de tabelas. O Microsoft SQL Server 



75.000 Páginas de Conteúdo Gratuito em: http://www.juliobattisti.com.br/artigos 

OLAP Services é um exemplo de produto que fornece os serviços de dados OLAP. O uso de cubos 
OLAP é muito comum em sistemas de BI – Business Intelligence. 
 
Tabelas Dinâmicas – Organização dos Dados: 
 
Campos e itens: Uma tabela dinâmica contém campos, cada um deles correspondente a uma coluna 
(ou dimensão OLAP) dos dados de origem e resume várias linhas de informações dos dados de 
origem. Os campos de uma tabela dinâmica apresentam uma lista dos itens de dados das linhas ou 
colunas. As células de interseção entre as linhas e colunas exibem dados resumidos, consolidados 
(normalmente são totais e subtotais) referentes aos itens situados no topo da coluna e à esquerda da 
linha. Considere o exemplo da Figura 3.3: 
 

 
 
Figura 3.3 - O Campo Produto contém os itens Laticínios e Carnes. 
 
Campos de dados e células: Um campo de dados, como Total de vendas, fornece os valores 
resumidos no relatório de tabela dinâmica. No exemplo da Figura 3.3, a célula C6 apresenta o total 
de vendas de laticínios para o vendedor Amaral, para o mês de maio — ou seja, a soma das cifras de 
vendas de cada linha dos dados de origem referentes ao mês de maio, onde Amaral era o vendedor e 
laticínios, a categoria de produto. 
 
Funções de resumo: Para resumir os valores dos campos de dados, as tabelas dinâmicas utilizam 
funções de resumo como Soma, Contagem ou Média. Essas funções também apresentam 
automaticamente os subtotais e totais gerais se você optar por exibi-los. No exemplo da Figura 3.3, 
os dados da coluna Vendas da lista de origem apresentam um resumo de Soma, indicando os 
subtotais referentes aos meses e totais gerais referentes às linhas e colunas. No caso de dados de 
origem OLAP, o servidor OLAP fornece funções de resumo pré-calculadas. 
 
Visualização de detalhes: Em uma tabela dinâmica (na maioria dos casos) é possível ver as linhas 
de detalhes baseadas nos dados de origem que compõem o valor resumido de uma determinada 
célula de dados. Os dados de origem OLAP não são organizados em linhas que possam ser 
visualizadas dessa forma, mas é possível alterar o nível de detalhes exibidos em uma tabela 
dinâmica se ela for baseada em dados de origem OLAP. Por exemplo, em uma tabela dinâmica que 
é baseada em uma planilha do Excel, como origem de dados, se você der um clique duplo em uma 
célula que está exibindo, por exemplo, um total de vendas, o Excel abre uma nova planilha e lista os 
registros individuais que compõem a soma que está sendo exibida. Simples e prático assim. 
Alteração do layout: Ao arrastar um botão de campo para outra parte de uma tabela dinâmica, 
você poderá visualizar seus dados de várias maneiras e calcular valores resumidos distintos. 
Considere o exemplo indicado nas Figura 3.4 e 3.5, onde você poderá ver os nomes dos vendedores 
nas colunas em vez de vê-los nas linhas. Na Figura 3.4 temos um exemplo onde o campo Vendedor 
é arrastado para uma nova posição na tabela dinâmica: 
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Figura 3.4 - Campo Vendedor Sendo Arrastado Para Orientação em Colunas. 
 
Tabelas Dinâmicas – Elementos de um Relatório de Tabela Dinâmica: 
 
Considere o exemplo da Figura 3.5: 
 

 
 
Figura 3.5 - Tabela Dinâmica e Seus Elementos. 
 
Campos de linha: Campos dos dados de origem da tabela dinâmica, aos quais é atribuída uma 
orientação de linha na tabela dinâmica. No exemplo da Figura 3.5, Produto e Vendido por são 
campos de linha. Um relatório de tabela dinâmica que tem mais de um campo de linha tem um 
campo de linha interno (Vendido por, no exemplo), o que está mais próximo da área de dados. Os 
outros campos de linha são denominados campos de linha externos. Campos de linha internos e 
externos têm atributos diferentes. Itens no campo mais externo são exibidos apenas uma vez, mas os 
itens no restante dos campos são repetidos conforme necessário. 
 
Campo de coluna: Um campo ao qual é atribuída uma orientação de coluna em uma tabela 
dinâmica. No exemplo da Figura 3.5, Trimestres é um campo de coluna com dois itens, Trim2 e 
Trim3. Um relatório de tabela dinâmica pode ter vários campos de coluna do mesmo modo que 
pode ter vários campos de linha.  
 
Item: Uma subcategoria, ou membro, de um campo de tabela dinâmica. No exemplo da Figura 3.5, 
Laticínios e Carne são itens do campo Produto. Itens representam entradas isoladas no mesmo 
campo, ou coluna, nos dados de origem. Os itens aparecem como rótulos de linhas ou colunas ou 
nas listas suspensas dos campos de página. 
 
Campo de página: Um campo ao qual é atribuída uma orientação de página, ou filtro. No exemplo 
da Figura 3.5 Região é um campo de página que você pode usar para filtrar o relatório por região. 
Com o campo Região, você pode exibir dados resumidos apenas para a região Leste, apenas para a 
região Oeste, ou para outras regiões. Quando você clica em um item diferente em um campo de 
página, o relatório de tabela dinâmica inteiro se altera para exibir apenas os dados resumidos 
associados ao item selecionado no campo de página. 
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Item de campo de página: Cada entrada ou valor isolado do campo, ou coluna, na lista ou tabela 
de origem se transforma em um item na lista de campos de página. No exemplo da Figura 3.5, Leste 
é o item atualmente selecionado para o campo de página Região, e o relatório de tabela dinâmica 
exibe os dados resumidos apenas para a região Leste. 
 
Campo de dados: Um campo de uma lista de origem ou de um banco de dados de origem que 
contêm dados a serem resumidos. No exemplo, Soma das vendas é um campo de dados que 
resumem as entradas do campo, ou da coluna, Vendas nos dados de origem. No exemplo do 
relatório em formato recuado, esse campo é denominado Vendas, em vez de Soma das vendas. Um 
campo de dados geralmente resume dados numéricos, como estatísticas e valores de vendas, mas os 
dados subjacentes também podem ser texto. Por padrão, o Excel 2010 resume dados de texto em 
relatórios de tabela dinâmica usando a função de resumo Contagem e resume dados numéricos 
usando Soma. Em relatórios de tabela dinâmica baseados em dados de origem OLAP, você não 
pode alterar a função de resumo para um campo: funções de resumo são selecionadas pelo 
administrador de sistema OLAP e pré-calculadas no servidor OLAP. 
 
Área de dados: A parte de um relatório de tabela dinâmica que contém dados de resumo. As 
células da área de dados mostram dados resumidos para os itens nos campos de linha e coluna. Cada 
valor na área de dados representa um resumo de dados dos registros de origem, ou linhas. No 
exemplo da Figura 3.5, o valor na célula C6 é um resumo das vendas de laticínios do vendedor 
Pereira no segundo trimestre — ou seja, um resumo dos valores de vendas para cada registro, ou 
linha, nos dados de origem que contêm os itens laticínios, Pereira e Trim2.  
 
Seta suspensa de campo:  A seta  ao lado direito de cada campo. Clique nessa seta para selecionar 
os itens que você deseja mostrar e aplicar filtros à tabela dinâmica. Aprenderemos a utilizar este 
recurso nas lições com exemplos práticos, ainda neste capítulo. Em tabelas dinâmicas baseadas em 
dados de origem de bancos de dados OLAP, a seta de campo aparece apenas no campo de nível 
mais alto em uma dimensão, e você pode selecionar itens de níveis diferentes no campo.  
 

Clicar na seta suspensa para um campo Ano, por exemplo, pode mostrar uma lista de valores 
semelhante à indicada na Figura 3.6: 

 

 
 
Figura 3.6 - Uma lista suspensa para um campo de dimensão OLAP 

 
O ano 1998 não está selecionado. Dentro de 1999, Trim1 não está selecionado. As marcas de 

seleção duplas nas caixas 1999 e Trim2 indicam que alguns ou todos os itens de nível inferior de 
1999 e Trim2 estão exibidos. A marca de seleção simples na caixa 2000 indica que 2000 está 
atualmente selecionados para exibição. 
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 Muito bem, sobre teoria já está de bom tamanho. Vamos aprender com tabelas dinâmicas 
básicas, na prática, a partir da próxima lição. 
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Capítulo 03 – Tabelas Dinâmicas - Primeiro Exemplo Prático 
 

Objetivo: Nessa lição vamos criar a nossa primeira Tabela Dinâmica. Vamos utilizar como 
fonte de dados, uma lista de informações sobre vendas, contida em uma planilha do Excel 2010. A 
lista é composta dos seguintes campos: 
 

 Número do Pedido 
 Nome da Empresa 
 Data do Pedido 
 Cidade de Destino 
 País de Destino 
 Ano 
 Trimestre 
 Vendas 

 
A planilha é composta de 830 registros. Parte dos dados é exibida na Figura 3.7: 

 

  
 
Figura 3.7 – Os dados para o nosso primeiro exemplo de Tabela Dinâmica. 
 

Na Lista da Figura 3.7 temos o que chamamos de uma listagem “bruta”, ou seja, sem 
nenhuma forma de totalização, cruzamento ou agrupamento. Com base na listagem “bruta”, 
podemos fazer algumas análises e perguntas, tais como: 

 
 Qual o total de vendas por trimestre para o ano de 1997? 
 Qual o total de Vendas para cada empresa, no segundo trimestre de 1997? 

 
Além de responder a essas perguntas (e outras tantas), seria importante ter uma ferramenta 

que nos permitisse, rapidamente alterar um ou mais critérios. Por exemplo, com um simples clique 
de mouse eu poderia passar a exibir o total de vendas trimestrais para o ano de 1997, ao invés do 
total para o ano de 1996. Tudo isso é possível com o uso de Tabelas Dinâmicas??? 
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TUDO ISSO E MUITO MAIS!!! 
 
Então vamos a pratica, criando a nossa primeira Tabela Dinâmica. 
 
Exemplo Prático: Usar os dados da planilha Tabelas Dinâmicas - Exemplo 01.xlsx, da pasta de 
exemplos que acompanha este livro, para criar uma tabela dinâmica, onde possamos analisar, 
facilmente, o total de vendas por Cliente, por trimestre. Usar o campo Ano como Campo de página, 
para que possa ser feita a Filtragem das vendas por ano. 
  
1. Abra o Excel 2010. 
 
2. Abra a planilha Tabelas Dinâmicas - Exemplo 01.xlsx, a qual está na pasta de exemplos que 
acompanha este livro. Clique na célula A1 e pressiona Ctrl + Shift + * para selecionar toda a lista de 
dados. 
 

3. Clique na guia Inserir. Dentro da guia Inserir clique no botão Tabela Dinâmica ( ) e, 
no menu de opções que é exibido clique em Tabela Dinâmica. 
 
4. Será aberto a caixa de diálogo Criar Tabela Dinâmica. No nosso exemplo usaremos os dados 
da lista na própria planilha do Excel 2010. O primeiro passo seria informar qual a faixa de células, 
na qual está a lista de dados, a partir da qual será criada a tabela dinâmica. Como no nosso exemplo, 
nós já selecionamos a faixa de dados, antes de abrir a janela de criação de tabelas dinâmicas, a faixa 
já vem corretamente preenchida no campo Tabela/Intervalo como sendo: 
 

'Consulta Pedidos - Dinâmica'!$A$1:$H$831 
 
Consulta Pedidos - Dinâmica é o nome da planilha e, dentro desta planilha, os dados estão na faixa 
A1:H831. Caso não tivéssemos selecionado a lista antes de iniciar a criação da tabela dinâmica, 
teríamos que informar este intervalo digitando no campo Tabela/Intervalo ou poderíamos clicar no 
botão ao lado do campo Tabela/Intervalo ( ). Ao clicar neste botão a janela Criar Tabela Dinâmica 
será minimizada para que possamos selecionar a faixa de células com o mouse. Uma vez 
selecionada seria só clicar no botão novamente, para voltar a janela Criar Tabela Dinâmica. Mas 
aqui já fica a dica, sempre fica bem mais fácil, selecionar o intervalo com os dados, antes de iniciar 
a criação da tabela dinâmica. 
 
5. Deixe a opção  marcada e em Tabela/Intervalo será definido o 
intervalo que utilizaremos. Para nosso exemplo utilizaremos toda a faixa 'Consulta Pedidos - 
Dinâmica'!$A$1:$H$831. Certifique-se que no campo Tabela/Intervalo esteja informada a faixa 
correta de dados. A sua janela deve estar confirme indicado na Figura 3.8: 
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Figura 3.8 – Caixa de diálogo Criar Tabela Dinâmica.. 
 
6. Na opção “Escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado”  é definido 
o local para a nova tabela dinâmica que será criada. Temos as opções: “Nova Planilha” ou na 
“Planilha Existente”.  Se você selecionar a opção Planilha Existente, terá que informar a célula a 
partir da qual deverá ser criada a tabela dinâmica. Para o nosso exemplo vamos criar a tabela 
dinâmica em uma nova planilha. Selecione a opção Nova planilha e clique em OK. 
 
7. Você estará de volta ao Excel 2010. Nesse momento o Excel 2010 exibe uma planilha com as 
áreas bem definidas da tabela dinâmica e também exibe a barra de ferramentas Tabela dinâmica. 
Nessa barra estão os campos da fonte de dados. Para construir a tabela dinâmica, basta arrastar cada 
campo para a respectiva posição. 
 
8. Na Figura 3.9 temos a tela inicial, onde os campos ainda não foram arrastados para as 
respectivas posições no relatório de tabela dinâmica. Nesta tela é que vamos definir quais serão os 
campos que definirão as colunas da tabela dinâmica, qual ou quais serão os campos de página e qual 
ou quais os campos de linha. Por isso a importância das duas lições teóricas, vistas anteriormente, 
para que você saiba, EXATAMENTE, quais os elementos que compõem uma tabela dinâmica e 
como eles se relacionam. Sem este conhecimento teórico você até poderia criar uma tabela 
dinâmica, seguindo estas orientações passo a passo, mas não saberia o que está fazendo. Apenas 
faria sem entender e, evidentemente, que isso não seria aprendizado.  
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Figura 3.9 – Tela para a criação da tabela dinâmica. 
 
9. No nosso exemplo vamos começar pelo campo Ano. Esse campo será um item de página, ou 
seja, ao selecionarmos um valor para o ano, o relatório será filtrado para exibir o total de vendas 
apenas para o ano selecionado. 
 
10. Na lista de campos, no lado direito, clique no campo Ano e Arraste o campo Ano para a área 
onde está escrito: Filtro de relatório. Observe que à esquerda o Excel já começa a construir a tabela 
dinâmica. 
 
11. O campo Nome da Empresa irá formar as linhas do nosso relatório, ou seja, para cada cliente 
diferente, teremos uma linha diferente no relatório.  
 
12. Arraste o campo Nome da Empresa para a área onde está escrito: Rótulos de linha. Observe 
que à esquerda o Excel já começa a construir a tabela dinâmica. 
 
13. O campo Trimestre irá formar as colunas do nosso relatório, ou seja, para cada trimestre 
diferente, teremos uma coluna diferente no relatório. 
 
14. Arraste o campo Trimestre para a área onde está escrito: Rótulos de Coluna. Observe que à 
esquerda o Excel já começa a construir a tabela dinâmica. 
 
15. Os itens do nosso relatório serão formados pelas vendas. 
 
16. Arraste o campo Vendas para a área onde está escrito: Valores. 
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17. Observe que, rapidamente, o Excel 2010 calcula o total de vendas por Empresa e por 
trimestre, conforme indicado na Figura 3.10: 
 

 
 
Figura 3.10 – Total por Cliente e por Trimestre. 
 
18. Observe que também é calculado o Total geral, com a soma dos quatro trimestres – coluna F, 
bem como o Total Global por cliente – linha 94. 
 
19. Mas onde está o dinamismo da nossa “Tabela Dinâmica”?? Bem, mantenha a planilha aberta e 
descobriremos isso na Próxima Lição.  
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Capítulo 03 – Tabelas Dinâmicas - Descobrindo o Poder 
 

Vamos descobrir onde está o “Dinâmico” das tabelas dinâmicas?? 
 

Nessa lição vamos trabalhar com a Tabela Dinâmica criada na lição anterior. Caso você 
tenha fechado essa planilha, abra-a novamente, a partir do arquivo Tabelas Dinâmicas - Exemplo 
01.xlsx, a qual está na pasta de exemplos que acompanha este livro. Vamos aprender a filtrar os 
dados usando o campo de página e também os campos de coluna e de linha. 
 

Exemplo Prático: Para usar o campo de página – Ano, e o campo de linha – Nome da empresa e o 
campo de coluna – Trimestre, para aplicar filtros à Tabela Dinâmica criada na lição anterior, siga os 
passos indicados a seguir. 
 
1. Abra a lista Ano. Observe que são exibidos os valores para os anos em que existem pedidos, 
conforme indicado na Figura 3.11: 
 

 
 
Figura 3.11 – A lista de valores do campo de página – Ano. 
 
2. Clique no valor 1997 e depois clique em OK. Observe que os valores da tabela dinâmica são 
filtrados para exibir apenas os totais correspondentes aos pedidos para o ano de 1997. Compare os 
valores que você obteve ao aplicar este filtro (somente pedidos para 1997) com os valores da Figura 
3.10 (sem o filtro para o Ano). 
 
3. Agora já tivemos, digamos assim, uma pequena ideia, um pequeno aperitivo do que é possível 
de ser feito com tabelas dinâmicas. Com um simples clicar de mouse, aplicamos um filtro para o 
ano de 1997. 
 
4. Vamos continuar testando as capacidades de filtragem da tabela dinâmica. 
 
5. Abra a lista Trimestre (lista Rótulos de Coluna). Observe que são exibidos os valores para os 
trimestres do ano de 1997 nos quais existem vendas. Cabe lembrar que estamos com o filtro para o 
ano de 1997 ainda ativo. Caso não fossem exibidos os quatro trimestres na lista, isso significaria 
que não houve vendas para os trimestres que não estivessem sendo exibidos. Para o ano de 1997 
existem vendas para todos os trimestres, conforme indicado na Figura 3.12:  
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Figura 3.12 – Aplicando um filtro por trimestre. 
 
6. Vamos supor que você queira exibir apenas as vendas para o segundo semestre de 1997 
(Trim3 e Trim4). Desmarque o Trimestre 1 e o Trimestre 2. Clique em OK. Observe que os valores 
da tabela dinâmica são filtrados para exibir apenas os totais correspondentes aos pedidos do terceiro 
e quarto trimestres de 1997. Compare os valores obtidos anteriormente, só com o filtro para 1997 
com os valores obtidos agora, com o filtro somente para os trimestres 3 e 4 do ano de 1997. Os 
resultados são diferentes e indicam que os filtros estão sendo efetivamente aplicados. 
 
7. Já foi possível ter uma ideia do quão poderoso (e fácil de utilizar) é este recurso de tabelas 
dinâmicas?? 
 
8. Mantenha a planilha Tabelas Dinâmicas - Exemplo 01.xlsx, pois vamos continuar utilizando-a 
na próxima lição. 
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Capítulo 03 – Tabelas Dinâmicas - Mais Sobre Filtros Básicos 
 
Objetivo: Nessa lição vamos trabalhar com a Tabela Dinâmica criada nas lições anteriores e para a 
qual aplicamos alguns filtros na lição anterior (Ano = 1997 e Trimestres 3 e 4).  
 
Exemplo Prático: Voltar a exibir o total de vendas para todos os pedidos, ou seja, retirar os filtros 
aplicados na Lição anterior e aplicar novos filtros, por cliente. Adicionar os campos País de Destino 
e Cidade de Destino como campos de página. Utilizaremos esses campos para aplicar dois ou mais 
critérios de filtragem, como por exemplo: Pedidos para o Brasil, cidade de São Paulo no ano de 
1998. 
 
1. Abra a lista Ano, clique na opção Tudo e depois clique em OK. Com isso estamos removendo 
o filtro para o ano de 1997. 
 
2. Abra a lista Trimestre (Rótulos de Coluna) e marque os quatro trimestres e clique em OK. 
Pronto, filtro para trimestres removido. 
 
3. Agora estamos sem nenhum filtro aplicado à Tabela Dinâmica. O próximo passo será 
adicionar os campos País de Destino e Cidade de Destino, como campos de página. 
 
4. Parra arrastar os campos é preciso que a Lista de campos da Tabela Dinâmica, indicada na 
Figura 3.13 esteja sendo exibida. Esta lista é exibida bem à direita da tale: 
 

 
 
Figura 3.12 – Lista de campos da Tabela Dinâmica. 
 
Nota: Se a Lista de campos da Tabela Dinâmica não estiver sendo exibida, de um clique no botão 
Lista de Campos. Este botão fica dentro da guia Ferramentas de Tabela Dinâmica -> Opções. 
 
5. Clique no campo País de Destino e arraste-o para a área de campos de página, abaixo do 
campo Ano. 
 
6. Clique no campo Cidade de Destino e arraste-o para a área de campos de página, abaixo do 
campo País de Destino. 
 
7. A sua tabela dinâmica deve estar conforme indicado na Figura 3.14: 
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Figura 3.14 – Novos campos adicionados como campos de página. 
 
8. Agora podemos aplicar filtros por Ano, por País de Destino e por Cidade de Destino. Vamos 
iniciar filtrando apenas o total de vendas para os pedidos do Brasil. 
 
9. Abra a lista País de Destino. Observe que são exibidos os valores para todos os países para os 
quais existem pedidos 
 
10. Clique em Brasil e depois clique em OK. Observe que os valores da tabela dinâmica são 
filtrados para exibir apenas os totais correspondentes aos pedidos do Brasil.  
 
11. Agora, dentro do Brasil, vamos filtrar apenas o total de vendas para o ano de 1997, ou seja, 
será calculado o total de vendas, por trimestre, para o ano de 1997. 
 
12. Abra a lista Ano. Observe que são exibidos os valores para os anos em que existem pedidos. 
 
13 Clique no valor 1997 e depois clique em OK. Observe que os valores da tabela dinâmica são 
filtrados para exibir apenas os totais correspondentes aos pedidos de 1997 para o Brasil. 
 
14. Observe que no início da planilha são exibidos os filtros que estão sendo aplicados. País de 
destino  Brasil e Ano = 1997. 
 
15. Vamos filtrar um pouco mais. Vamos definir que seja exibido o total de vendas, por trimestre, 
apenas para a Cidade de São Paulo, mantendo os critérios anteriores, ou seja, ficaremos com País = 
Brasil, Cidade= São Paulo e Ano = 1997. 
 
16. Abra a lista Cidade de Destino. Observe que são exibidos os valores para todas as cidades 
para as quais existem pedidos. Clique em São Paulo e depois em OK. Pronto, será exibido o total de 
vendas apenas para os pedidos que atendem aos três critérios: País = Brasil, Cidade= São Paulo e 
Ano = 1997 
 
17. Observe que com o uso e tabelas dinâmicas é “extremamente” simples definir e alterar 
critérios de filtragem. De uma maneira rápida e fácil, podemos obter diferentes visões do mesmo 
conjunto de dados. 
 
18. Com os filtros aplicados, você obterá os resultados indicados na Figura 3.15: 
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Figura 3.15 – Três filtros aplicados na Tabela Dinâmica. 
 
19. Mantenha essa planilha aberta, pois iremos utilizá-la na próxima lição. 
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