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GESTÃO DE PROCESSOS UTILIZANDO EXCEL 

INTRODUÇÃO 

O Excel é um programa de planilha eletrônica que faz parte do pacote de produtividade Microsoft Office 

System. Sua versão mais recente é o Excel 2016, e é utilizado principalmente nas áreas administrativa, 

financeira, produção e área comercial.  

CONCLUSÃO 

Os processos diários em uma organização 

necessitam de ferramentas tecnológicas para sua 

gestão. Controlando e executando essas tarefas, se 

destaca a utilização do Excel, aplicativo que através 

de planilhas, facilita a gestão utilizando-se de 

fórmulas e cálculos.  
 

 

 

 

Figura 1: Interface do aplicativo Excel 2007 
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A crescente utilização de ferramentas computacionais 

na busca pela melhor gestão, através de qualitativos 

ou quantitativos, se dá principalmente pela exigência 

em agilidade e controle do mercado atual.  

 A organização que tenha um bom sistema de gestão 

de processos, além de facilitar no dia-a-dia, se 

sobressai ao restante, obtendo maior controle sobre 

suas respectivas áreas. 

Devido a esses fatores, ferramentas de utilização 

como o aplicativo Excel estão sendo cada vez mais 

procurados, tanto por pessoas físicas quanto por 

empresas que optam por utilizar o pacote Office.  
 

 

 

 

 

O Excel é utilizado para calcular, armazenar e 

elaborar planilhas, criação de gráficos e relatórios 

demonstrativos e é recomendado principalmente em 

organizações que utilizem previsões, análises 

financeiras, estatísticas e simulações com números. 

Para tal, o mesmo conta com quatro tipos de dados: 

Funções, Fórmulas, Números e Textos. 

Por se tratar de uma ferramenta de fácil acesso, de  

simples utilização e versátil, o Excel muitas vezes é 

utilizado em todas as áreas de uma organização, 

desde o nível estratégico, até o nível operacional, 

desempenhando variadas funções. 

O aplicativo conta com uma capacidade de 

planilhas de até um milhão de linhas por dezesseis 

mil colunas, permitindo que o usuário importe e 

trabalhe com quantidades consideráveis de dados e 

alcançando assim um ótimo desempenho de 

resposta. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Aplicação do Excel na área financeira 


