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APRESENTAÇÃO  

O treinamento apresenta conceitos básicos de estatística, utilizando funções vetoriais e matriciais do 
Excel e suas ferramentas de análise de dados. Na parte de funções de planilha, serão elaborados casos 
práticos envolvendo cálculos de coeficiente, variância, média ponderada, mediana, desvio padrão, moda, 
frequência, histograma, geração de números aleatórios e projeção linear. Também serão elaborados 
gráficos de distribuição normal e gráficos com inserção de linha de tendência. 

Ao final do treinamento, para reforçar os conceitos, será elaborado com ajuda do Instrutor um modelo 
simples de simulação de Monte Carlo no Excel. 

A QUEM SE DESTINA   

Profissionais de qualquer área que já utilizam planilha eletrônica e necessitam conhecimentos do uso das 
ferramentas e funções estatísticas do Excel para modelagem, controles e previsões. 

RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES  

► Dispor de dados estatísticos para balizar controles e projeções. 

► Desenvolver ou aperfeiçoar a metodologia para sumarização de informações. 

► Evitar erros de interpretação de coletas tendenciosas de informações 

► Trabalhar com gráficos para melhor explanar apresentação de resultados.  

► Aprimorar o uso das funções estatísticas do Excel. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 NOÇÕES BÁSICAS DE ESTATÍSTICA 

 Diferença do cálculo da amostra e da população. 
 Variáveis quantitativas e qualitativas. 
 Frequência absoluta e frequência relativa. 
 Média ponderada e média móvel. 
 Correlação e variância. 
 
 AS FERREAMENTAS DE ESTATÍSTICAS DO EXCEL 

 Vantagens de utilizar o Excel para modelagem estatística. 
 O uso do suplemento Ferramentas de Análise do Excel. 
 Geração de amostras e números aleatórios. 
 Opções de projeção para valores em gráficos. 
 O assistente de análise descritiva. 
 
 FUNÇÕES ESTATÍSTICAS 

 Diferenças entre funções vetoriais e matriciais do Excel. 
 Trabalhando com funções matriciais do Excel. 
 Funções Básicas:  CONT.SES; CONT.VALORES; MÉDIA; MEDIASES; ORDEM; MAIOR; MENOR; 

MAXIMO; SOMARPRODUTO. 
 Outras funções:  MODO; MED; DESV.MÉDIO; DISTNORM; INT.CONFIANÇA; DESVPADA; DESVPADP; 

PERCENTIL; CORREL, PROJ.LIN; FREQUENCIA; TENDÊNCIA; COVAR; RQUAD; POISSON; QUARTIL 
 
 GRÁFICOS COM DADOS ESTATÍSTICOS 

 Criando um gráfico e adicionando linha de tendência. 
 Utilizando barras de máximos e mínimos. 
 Adicionando barras de erros de desvio padrão. 
 Gráfico de Distribuição Normal. 
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 MODELO DO FINAL DO TREINAMENTO 

No final do treinamento será elaborado, com ajuda do Instrutor, um modelo de simulação de Monte Carlo 
com objetivo de revisar e aprimorar os conceitos apresentados. 
	  

CARGA HORÁRIA  

O curso terá duração de 8 (oito) horas, em um dia. 

PROFESSOR –  Marcelo Venske 

Microsoft Office Specialist Expert. Graduado em Economia pela Universidade Estadual do Paraná. Pós-
Graduado em Engenharia Econômica pela Universidade Mackenzie-SP.  

Especializado em automatização de planilhas e sistemas em Excel-VBA e Access-VBA voltado a soluções 
administrativas e gerenciamento financeiro. 

Há 15 anos é professor especializado em Visual Basic, SQL e integração com VBA do Microsoft Office 
(Excel, Access, Word, Outlook e PowerPoint). 

Participou de diversas consultorias e conduziu mais de 300 treinamentos abertos e fechados para 
empresas de todo o país (FIAT AUTOMÓVEIS, CONTRUTORA CAMARGO CORRÊA, REDE GLOBO(SP), 
PARAMOUNT FILMES, PETROBRAS, ELETROBRAS, ENDESA, TRF-RJ, TRANSPETRO, VALE, BNDES, BANCO 
DO BRASIL, CITROSUCO, BRASKEN, JOHNSON, SAMARCO, HONDA MOTOS, AMERICAN EXPRESS, 
CEMIG, entre diversas outras. 

Foi executivo de empresa multinacional durante 13 anos, onde atuou nas áreas de custos e finanças.  

Atualmente, além de ministrar treinamentos, presta assessoria em modelagem Econômico-Financeira à 
Boutique de Finanças V2Finance, nas áreas de avaliações, fusões e aquisições. 

Professor e Coordenador das áreas de Excel e Access Avançado do IDEMP–Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial. 

 


