
Funcoes usadas por 
especialistas

Michel Fabiano



Funções do Excel

1. SE

2. PROCV 

3. DESLOC

1. ÍNDICE

2. CORRESP

3. INDIRETO

Parte I Parte II



Introdução

Vamos fazer essa live em duas partes meus caros, o conteúdo dessa 
semana será a parte I, na próxima semana teremos a parte II da live, 
tudo isso por causa do tempo.

Quero passar o melhor do conteúdo de forma clara e objetiva, então 
pra que correr com conteúdo?





SE#01



FUNÇÃO SE

Essa função é uma das mais utilizadas no Excel, então saber ela é 
muito importante.

Sua funcionalidade consiste em analisar se a condição é atendida ou 
não, isso com os testes lógicos e o retorno em verdadeiro ou falso.

Essa função permite aninhamento de função, mas o que é isso?

Basicamente seria uma função dentro de outra.

A função se permite 64 níveis de encadeamento.



Função Se

Vamos elaborar duas 
tabelas onde faremos 
dois exemplos de função 
SE, simples e 
encadeado.



Função SE

Nesta tabela será um se 
simples, onde devemos 
fazer uma análise, se o 
valor for ACIMA do 
permitido deverá sinalizar 
como INFRATOR, senão 
LIBERADO.



Função Se

Nesta tabela faremos um aninhamento de função. Confira a dica na 
Live!



Função SE Aninhamento

Agora vamos 
complicar, você vai 
ter nesse exemplo 
que aplicar a função 
se aninhada junto 
com o professor, 
serão 4 se’s.

Confira a Live!



PROCV#02



FUNÇÃO PROCV

Essa é outra função muito usada por especialistas em Excel, seu uso 
consiste em realizar um procura na ordem vertical, por isso seu 
nome, procv.

Essa função é muito utilizada para realizar pesquisas em tabelas que 
acabam se tornando bases de dados, devido a grande quantidade de 
dados existentes nas tabelas.



Função SE

Vamos fazer a tabela ao 
lado e entender o essencial 
sobre procv, entender como 
funciona a procura vertical.



Função PROCV

Vamos elaborar uma tabela para ver como funciona a procura de 
dados com o PROCV, SE e Nomes.



Função Procv

Nesta tabela será necessário realizar um procv e um se, o procv irá 
procurar primeiro o valor dentro da tabela, porém é necessário aplicar 
uso da função se, para saber em qual tabela será feita a pesquisa na 
segunda coluna, será sul ou norte.

Após identificar em qual tabela, ele trará o valor aproximado da 
correspondência próxima para a comissão.



DESLOC#03



FUNÇÃO DESLOC

Vamos entender como 
funciona o desloc, entenda 
ele como um deslocamento 
a partir do posicionamento 
de uma célula como 
referência, em termos mais 
simplistas, um mapa da 
mina. 

Na live você vai entender!



Base de Dados

Nesta tabela ao lado teremos a 
nossa base de dados para 
fazer uso do DESLOC e 
entender seu princípio básico e 
essencial, deixando você 
pronto para explorar esse 
incrível recurso com outras 
funções.



Sistema de Pesquisa Desloc

Com a tabela ao lado em 
uma nova planilha você 
verá na live como aplicar o 
uso do desloc.



Desloc para Pesquisa

Agora você tem uma pesquisa 
com base e uso do desloc!

Veja as possibilidades que 
isso pode fazer em suas 
planilhas.



Conclusão

Obrigado por sua participação em nosso canal e na live!

Visite e assine nosso site, canal e fanpage para receber as 
notificações de atualizações do conteúdo produzido por nós.

Quer comprar o curso que aborda o conteúdo na forma essencial para 
se tornar especialista em Excel? Visite agora:

www.cursodeexcelonline.com

http://www.cursodeexcelonline.com/
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