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Excel aplicado à Contabilidade 

Objetivos Gerais 

Este Curso visa explorar e otimizar a utilização do Excel como ferramenta de apoio ao 

cálculo e análise de informação contabilística. Tem como objetivo dotar os formandos 

de conhecimentos necessários a utilizar os recursos de cálculo financeiro do Microsoft 

Excel, bem como as funcionalidades de análise de dados e automatização de tarefas, 

com particular enfase na utilização das funções contabilísticas e financeiras. 

Neste Curso é realizado um teste diagnóstico no início e um teste final de avaliação. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes deverão ser capazes de Criar Folhas de Cálculo, 

com base em Modelos Pré-definidos, otimizando a Gestão Financeira na Organização 

e todo o processo contabilístico da empresa. 

Destinatários 

Os destinatários deste curso serão todos os profissionais que trabalhem na área de 

contabilidade e finanças e que pretendam adquirir e melhorar os conhecimentos da 

ferramenta Excel aplicada à sua área de trabalho. 

Carga Horária 

50 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo I - Realização do Teste Diagnóstico 

Módulo II - Análise de Mapas com Informação Contabilística 

 Conceito de tabela de dados 

 Tabelas dinâmicas 

 Filtragem e ordenação 

 Subtotais 

 Formatação condicional com uma, duas e três dependências 

 Estudo de Evolução dos saldos das contas 
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Módulo III - Elaboração de Mapas com Informação Contabilística Financeira 

 Funções de procura e pesquisa 

 Funções de Contagem e Somas Condicionadas 

 Funções de Bases de Dados 

 Cálculo de Rácios Financeiros 

Módulo IV - Elaboração de Mapas de Serviço de Dívida 

 Conceitos de Empréstimos Bancários 

 Funções Financeiras 

Módulo V - Formulários 

 Utilização da ferramenta de formulário 

 Construir ferramenta para Simulação de Dados 

Módulo VI – Criação de Dashboards 

 Acompanhamento de Indicadores de Contabilidade com base no Excel 

 Dashboards com utilização de Indicadores 

 Criação e Implementação de Dashboards 

Módulo VII - Exame 


