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Tem vontade de aprender sobre macros no Excel mas não sabe direito por 

onde começar? 

Essas apostilas foram feitas pensando em você... 

O material foi montado com base no Excel 2016, mas você que utiliza as 

versões 2010 e 2013 não vai sentir dificuldades em acompanhar. 

Começando do básico e evoluindo aos poucos você será capaz de 

compreender macros e utilizá-las para resolver seus problemas do dia a dia. 

Veja alguns exemplos do que pode ser feito: 

 Importar informações de outros arquivos e formata-las de acordo com 

as suas necessidades, 

 Agilizar processos, resumindo horas de trabalho tedioso em minutos ou 

segundos; 

 Aumentar a confiabilidade das atividades, padronizando a forma de 

execução; 

 Controlar outros aplicativos do Office, integrando-os com o Excel; 

 Criar novas funções de acordo com as suas necessidades; 

E aí? Ficou interessado? 

Antes de seguirmos adiante, vou me apresentar: 

Meu nome é Adilson Soledade, sou engenheiro químico e assim como você 

comecei sem saber nada sobre o Excel.  Mas nas empresas nas quais construí 

minha carreira, o Excel estava presente e comecei a visualizar as possibilidades 

que aquela ferramenta podia trazer para facilitar o meu trabalho. Fui 

quebrando cabeça, trocando experiências sobre o assunto com outros 

usuários e lendo muito sobre o assunto. Tive oportunidade de desenvolver 

projetos com planilhas para diversas áreas: qualidade, produção, logística, 

financeiro, contabilidade, etc. A cada novo desafio, via uma oportunidade de 

aprender um pouco mais sobre o assunto. Com o tempo, obtive a certificação 

Microsoft Office Specialist – Excel. Desde 2011 divulgo artigos através do blog 

Usuários do Excel e em 2017 lancei o blog Planilha Confiável. Hoje mais de 20 

anos após ter começado a trabalhar com planilhas eletrônicas, me tornei uma 

referência no assunto, e estou compartilhando esse conhecimento com você.  

Então mãos à obra. 

Antes de começar a trabalhar com macros, é necessário ativar a aba 

Desenvolvedor da faixa de opções. 
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Vamos clicar no botão 

Gravar Macro 

 
  

Caixa de diálogo 

Gravar Macro 
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Renomeie a macro para FormatarPreenchimento (Por enquanto não vamos 

nos preocupar com os outros campos desta caixa de diálogo). 

Selecione o intervalo A1:B5 

Na Aba Início Selecione o Botão Cor de Preenchimento e atribua a cor 

amarela ao preenchimento do intervalo. 

De volta à aba Desenvolvedor 

pressione o botão Parar Gravação. 

 
 

Retorne à aba Início e volte o preenchimento de células à cor original. 

De volta à aba Desenvolvedor, 

pressione o botão Macros 

 

 
 

Selecione a macro 

FormatarPreenchimento 

e a execute. 

 

 
 

Observe que as células novamente são preenchidas com a cor amarela. 

Vamos entender o que acontece aqui. 

Pressionando novamente o botão Macros, selecione agora o botão Editar. 

Você deve se deparar com uma interface parecida com essa aqui. 
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Não se assuste. Com o passar do tempo você compreenderá e irá se 

acostumar com esse ambiente. Por ora você precisa saber que ele é 

chamado Visual Basic Editor (VBE) e nele é que ocorre a “mágica” por trás das 

macros. 

Você deve ver à sua direita um “editor de texto” com instruções escritas nele. 

Sub FormatarPreenchimento() 

' 

' FormatarPreenchimento Macro 

' 

 

' 

    Range("A1:B5").Select 

    With Selection.Interior 

        .Pattern = xlSolid 

        .PatternColorIndex = xlAutomatic 

        .Color = 65535 

        .TintAndShade = 0 

        .PatternTintAndShade = 0 

    End With 

End Sub 

 

Bem, você acaba de ser apresentado ao Visual Basic for Applications, 

conhecido como VBA. O VBA é uma linguagem de programação que 

acompanha os aplicativos do Office, incluindo o Excel. 

As macros do Excel são programas escritos em VBA. 

Nos primórdios das planilhas eletrônicas, as macros eram criadas da forma que 

você criou a sua primeira macro: acionava-se um gravador e os comandos 

realizados eram gravados. No entanto não havia uma linguagem de 

programação propriamente dita. Modificar macros era uma tarefa bem 

complexa por que exigia conhecimentos não acessíveis para a maioria dos 

usuários. Em 1993, com a versão 5 do Excel, chegou a linguagem VBA 
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basicamente como a conhecemos hoje. Isso permitiu compreender melhor os 

códigos e tornar a programação de macros mais acessível para o público em 

geral. 

O VBA permite uma grande flexibilidade de aplicações. Mas antes de tudo é 

preciso entendermos como ele funciona. Cada linha do programa   

representa uma atividade realizada pelo código. 

Veja abaixo o código gravado e sua interpretação 

Comandos Interpretação 
Sub FormatarPreenchimento() Essa linha marca o início do programa. A palavra Sub 

marca o início do código seguido do seu nome 
' FormatarPreenchimento Macro As linhas que começam com um apóstrofo (‘) são 

linha de comentário. Permitem que sejam inseridas 

informações pela pessoa que cria o programa. Numa 

macro gravada, é inserida essa linha de comentário 

automaticamente 
Range("A1:B5").Select Selecionar o intervalo A1:B5.  
With Selection.Interior Carregar para a memória o interior (preenchimento) 

do intervalo selecionado. A instrução Wtih será vista 

futuramente com mais detalhes 
.Pattern = xlSolid Estilo do padrão de preenchimento é definido como 

sólido 
.PatternColorIndex = xlAutomatic A cor utilizada para o padrão de preenchimento será 

atribuída automaticamente 
.Color = 65535 Definir a cor de preenchimento identificada pelo 

número 65535. Cada cor tem um único número 

correspondente 
.TintAndShade = 0 Definir a propriedade TintAndShade com o valor 0. Essa 

propriedade define uma tonalidade mais escura (1) a 

mais clara (-1) 
.PatternTintAndShade = 0 Define um padrão de sombreamento para a célula 
End With A instrução End With retira da memória a seleção de 

células 
End Sub A linha End Sub marca o final do código 

 

Não se preocupe se algum conceito não ficou muito claro ainda. Você terá 

oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre o assunto. 

Assim como num editor de texto, você pode alterar o conteúdo das linhas, 

excluindo, modificando e incluindo informações. 

Agora que você entende um pouco melhor o que cada linha faz, tente 

responder às perguntas antes de seguir adiante: 

1. Que linha do código precisaria modificar para colorir o intervalo 

J5:M10? 

2. O que acontecerá se eliminarmos a linha na qual selecionamos o 

intervalo (Range(“A1:B5”).Select)? 

3. Que linha deve ser modificada para alterar a cor de preenchimento? 

Vamos às respostas: 

1. Teríamos que modificar a linha Range(“A1:B5”).Select para 

Range(“J5:M10”).Select; 

2. Se essa linha for eliminada, o código vai ser aplicado sobre o intervalo 

que estiver selecionado quando você acionar a execução da macro; 

3. A linha a ser modificada é .Color = 65535.  
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Mas qual seria o valor a usar para definir a cor vermelha por exemplo? Aqui vai 

uma dica: as cores mais comuns são definidas constantes no VBA. Veja a 

tabela a seguir: 

Constante Cor Valor 
vbBlack Preto 0 
vbBlue Azul 16711680 
vbCyan Ciano 16776960 
vbGreen Verde 65280 
vbMagenta Magenta 16711935 
vbRed Vermelho 255 
vbWhite Branco 16777215 
vbYellow Amarelo 65535 

 

Logo, a instrução .Color = 65535 é equivalente a .Color = vbYellow. Se 

quiséssemos que a cor fosse vermelha, faríamos .Color = vbRed. 

Mais uma dica: há várias linhas de código que podem ser eliminadas sem 

prejuízo para o resultado final... 

Como assim?  

O gravador de macros armazena informações que são padrão do Excel no 

código. Como elas não foram modificadas, nada muda se forem excluídas. 

Juntando tudo o que vimos, o nosso código pode ser simplificado para: 

  

Sub FormatarPreenchimento() 

 

' Macro para preencher a célula em amarelo 

 

    Width Selection.Interior 

        .Color = vbYellow 

    End With 

End Sub 

 

Veja que alterarmos a linha de comentário colocando informações para 

identificar melhor o propósito do código. 

Como não indicamos um intervalo, a macro irá alterar o intervalo selecionado 

no momento em que for executada. 

Deixamos apenas as linhas que informam que a cor do interior da seleção será 

modificada para amarela. 

Essa é uma lição importante a aprender em relação ao gravador de macros: 

embora seja útil para capturar os comandos, são geradas informações que 

não agregam ações ao código e que podem ser facilmente eliminadas. Em 

alguns casos, cerca de 80% do que foi gravado pode depois ser excluído. 
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E por que é importante excluir essas linhas se elas não interferem no resultado? 

Num código de programação, cada linha é executada. Se 80% do código 

não precisa ser executado, isso representa uma perda de tempo 

desnecessária. Num código com poucas linhas isso não é perceptível, mas há 

medida que os códigos se tornam mais complexo, alguns com milhares de 

linhas, instruções inúteis devem ser eliminadas para acelerar a execução. 

Você pode estar pensando, por que criar uma macro e editá-la para fazer 

uma atividade que posso executar simplesmente executando um comando 

diretamente na faixa de opções?  

Esse é um exemplo inicial e começamos de forma simples... Imagine agora 

fazer a sequência de atividades a seguir sobre um intervalo: 

 Modificar a fonte para Arial, tamanho 10, em itálico, na cor azul; 

 Modificar a cor de preenchimento para vermelho; 

 Alinhar o texto de forma centralizada; 

 Formatar os números com duas casas decimais e separadores de 

milhares. 

Agora realmente tem bastante botões para apertar até chegar ao resultado 

final. Imagine ter que repetir isso em diversos intervalos diferentes, ou até em 

diferentes planilhas. 

Se você tiver um código como esse a seguir, em clique apenas pode realizar 

todas essas alterações de uma só vez: 

Sub FormatarIntervalo() 

'Objetivo: Formatar intervalo 

 

    With Selection 

        'Definir a formatação de fonte 

        With .Font 

            .Name = "Arial" 

            .Size = 10 

            .Italic = True 

            .Color = vbBlue 

        End With 

         

        'Definir cor de preenchimento 

        With .Interior 

            .Color = vbRed 

        End With 

         

        'Definir o alinhamento 

        .HorizontalAlignment = xlCenter 

         

        'Defnir o formato numérico 

        .NumberFormat = "#,##0.00" 

    End With 

 

End Sub 
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Então não vale a pena? 

Espero que tenha gostado do material. 

Esse é apenas o início do aprendizado. 

O VBA tem uma quantidade enorme de recursos, para compreendê-los você 

precisa se dedicar estudando e aplicando o que aprendeu para simplificar as 

suas atividades. Há muito tempo, escutei de um amigo a frase: “O ser humano 

só cresce quando submetido a um desafio que superar a sua capacidade 

atual”. Por isso não desanime se não sabe como resolver um problema, 

busque o conhecimento, enfrente o desafio e conquiste mais uma etapa do 

seu desenvolvimento.   

Se quer continuar se desenvolvendo adquira os próximos módulos. 

Entre as coisas que veremos: 

 Manipulação de intervalos, planilhas e pastas de trabalho; 

 Criação de caixas de diálogo personalizadas; 

 Controle de fluxo: estruturas condicionais e criação de loops; 

 Macros que respondem a eventos; 

 Tratamento de erros em códigos; 

 Interação com outros aplicativos; 

 E muito mais. 

Você escolhe a trilha de aprendizado, conforme seus interesses e seu grau de 

conhecimento. 

Até a próxima. 


