
 
  

Finanças no Excel 2007 
Capítulo 1 ‐ O Básico da Planilha Excel 2007
 
Neste capítulo discutiremos o básico do Microsoft Excel 2007. Você 
deverá ganhar um entendimento básico de tópicos de como entrar 
com texto e números, entrar com fórmulas, formatar, fazer gráficos, e 
imprimir. Nos capítulos seguintes, cobriremos muitos destes tópicos 
com mais profundidade. Introduziremos, ao mesmo tempo, você para 
a análise financeira e como o Excel pode tornar esta análise mais 
fácil e mais produtiva. Ao longo do caminho, esperamos ajudá-lo 
desenvolver o raciocínio, pensamento crítico, e habilidades 
quantitativas que são tão necessários hoje no campo das finanças  . 

      
 
Bertolo 
07/12/2008 
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