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Prefácio
Conforme a prática no uso do VBA nós desenvolvemos na lógica e raciocínio
a ponto de digitarmos comandos quase em modo automático. Também
guardamos alguns códigos desenvolvidos e/ou que pesquisamos em livros e
na internet para um futuro próximo podermos consultar e lembrar
rapidamente.
Agora as consultas já não são mais as mesmas que em nosso início no vba,
os códigos que pesquisamos são muito específicos, pois agora procuramos
por maneiras mais fáceis e ágeis de desenvolver e as informações vão se
tornando mais escassas.
Procuramos por técnicas que torna nossa rotina de desenvolvimento melhor
e até a manutenção de nossos códigos mais simples de resolver. Quanto
mais fazer a manutenção em códigos de terceiros.
E pensando nisso resolvi apresentar um guia rápido de boas práticas para
desenvolvimento, são informações que podemos chamar de detalhes na
ferramenta que torna o desenvolvimento mais rápido.
São informações que aprendi conforme o tempo e penso que também pode
vir a ajuda-los mesmo para as pessoas que já programam com vba faz algum
tempo. São métodos e dicas de desenvolvimento que os desenvolvedores
sênior utilizam e não contam, eles ganham muito mais tempo de
desenvolvimento e seus códigos ficam mais simples.
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Melhorando Seus Códigos: Uma Passagem
Rápida
Atalhos Para O Editor De VBA
Um atalho que é interessante saber é o ALT + F11, através dessas teclas você poderá acessar a
tela de edição de VBA quando abrir sua planilha. Existe certos codigos que bloqueiam e
escondem o menu do excel e usando esse atalho você irá acessar sem dificuldades.
Outro atalho é o ALT + Q (de quit) que serve para sair do editor VBA.

Caso você deseje executar seu código visualizando as alterações na planilha, você pode sair do
excel e chamar a tela de macros usando o atalho ALT + F8.
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