MATEMÁTICA FINANCEIRA EM EXCEL
Nós, da Training Excel, oferecemos aos nossos alunos treinamentos 100% práticos,
direcionados à realidade do mercado de trabalho, com material de apoio inteligente e
diversificado.
O treinamento de Matemática Financeira em Excel, foi elaborado para usuários com
nível de conhecimento intermediário e que desejam aprimorar e aplicar os conceitos,
fórmulas e ferramentas da Matemática Financeira no Excel.
OBJETIVO: capacitar os usuários a compreender os conceitos básicos da Matemática
Financeira e os termos econômicos do dia a dia, efetuar cálculos com juros simples e
juros compostos (VP, VF, NPER, TAXA, PGTO, etc.), aplicar descontos variados,
compreender os conceitos de fluxo de caixa, aplicar séries de pagamentos uniformes e
não uniformes, elaborar coeficientes de financiamento, desenvolver tabelas de
amortização de empréstimos e financiamentos (SFA/Price, SAC, SAA e SACRE), utilizar
ferramentas de avaliação de investimentos (VPL, TIR, TIR Modificada, Payback, etc.),
compreender as características dos Títulos Públicos e efetuar avaliação de empresas
(Valuation).
DURAÇÃO: 22 horas.
NÍVEL: Intermediário.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- Conceitos Básicos Matemática Financeira
- Conceitos Econômicos do dia a dia
- Juros Simples e Compostos
- Funções Financeiras (VP, VF, PGTO, NPER, TAXA, etc.)
- Desconto
- Fluxo de Caixa
- Pagamentos Uniformes e Não Uniformes
- Coeficiente de Financiamento
- Tabelas de Amortização de Empréstimos e Financiamentos
- Avaliação de Investimentos (VPL, TIR, TIR Modificada, Payback, etc.)
- Títulos Públicos
- Valuation
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TREINAMENTO DISPONÍVEL NAS MODALIDADES:

IN COMPANY — Torne seus colaboradores mais capacitados e produtivos oferecendo a
eles nossos treinamentos nas dependências de sua companhia com a combinação de
comodidade e melhor aproveitamento. Ainda é possível personalizar o conteúdo dos
treinamentos de acordo com as necessidades de sua empresa.
AULAS VIP – Realize nossos treinamentos na comodidade do seu lar ou escritório. Não
se preocupe com os equipamentos para desenvolvimento das aulas, eles são de
responsabilidade da Training Excel. Atendemos todas as regiões da Grande São Paulo.
TURMAS ABERTAS — Os treinamentos são ministrados em sala com até 10 pessoas para
melhor absorção do conteúdo, com localização privilegiada na Av. Paulista, próximo à
estação Brigadeiro do Metrô. Contamos com toda estrutura necessária: notebooks
equipados com Microsoft Office 365, Wi-fi, TV LED 42’ e ar-condicionado. Oferecemos
aos participantes um excelente coffee break.
Os treinamentos na modalidade Turmas Abertas propiciam também a oportunidade de
fazer um bom networking entre os participantes. Consulte-nos sobre agendas.
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