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Iniciou as atividades em parceria com a Excel Expert USA em 2008 e em 2009 passou a 
atuar de forma independente, exclusivamente no mercado nacional.
É composta por uma seleta equipe de consultores especializados em Excel,  radicada em 
Curitiba/PR.
Atua com Consultoria e Treinamento.
Consultoria: Oferece soluções com elevado nível de automação e simplicidade, usando o 
Excel como plataforma, desenvolvendo  aplicativos de forma personalizada e sob 
demanda dos clientes. Otimiza planilhas existentes, bem como disponibiliza suporte a 
problemas das mais diversas naturezas no ambiente Excel.
Treinamento: Ministra cursos de Excel no país, em qualquer nível, desde o básico ao VBA. 
Ressalta-se a metodologia utilizada, com testes prévios de nivelamento e adequação dos 
conteúdos à necessidade específica de cada cliente, de forma prática e objetiva.

Sobre a MATFIN
Iniciou as atividades em dezembro de 1994, especializada em ofertar TREINAMENTOS 
EMPRESARIAIS e PRODUTOS, nas diversas áreas do conhecimento humano, com sede em 
Curitiba.

Formada por uma equipe multidisciplinar de profissionais altamente qualificados, a MatFin 
cria, planeja e executa suas ações para o pleno atendimento da necessidade de seus clientes 
e alunos, utilizando para isso modernas técnicas e ferramentas pedagógicas, aliadas à 
tecnologias de última geração.
O foco principal é a otimização dos seus cursos, buscando qualificar e capacitar com 
qualidade os profissionais de diferentes segmentos da sociedade (financeiro, comércio, 
agronegócio, industria, etc.) 

Sobre a EXCEL EXPERT

Os TREINAMENTOS EMPRESARIAIS são viabilizados na forma Presencial ou a 
Distância, e podem ser “Abertos”, “In Company” ou “Personalizados”.
Muitos clientes Corporativos foram atendidos, sempre com excelentes avaliações 
dos participantes e reconhecimento pelo serviço prestado.



Explanar os tópicos: uma visão 
geral do crédito, o custo do 
dinheiro, volume de crédito no país 
e inadimplência, cenário econômico 
e as estratégias para o crédito e a 
cobrança dentro de uma empresa.

ÁREA
FINANCEIRA

Matemática Financeira com HP12C / Excel

Proporcionar aos profissionais da empresa, das 
diversas áreas, o domínio da matemática 
financeira, presente diariamente nas operações 
bancárias e entre empresas, utilizando a HP 12C e 
ou o Excel como ferramenta, quando da execução 
dos cálculos, através de uma abordagem prática e 
descomplicada, desenvolvendo “Casos Práticos” do 
mercado e das atividades afins da mesma.  

Fluxo Financeiro de Caixa com Excel

Dar condições aos participantes do Curso, de utilizarem a ferramenta EXCEL para a 
estruturação de um Fluxo Financeiro de Caixa de uma Empresa, por um período de 90 dias 
com um Fluxo Diário e para um período de 360 dias com um Fluxo Projetado Mensal, com 
ponto de equilíbrio e margem do negócio, para a melhoria dos controles financeiros e seu 
gerenciamento.

Cobrança por Telefone e Negociação com Inadimplentes

Transmitir os fundamentos e técnicas para a Cobrança por telefone e para a Negociação com 
inadimplentes, de uma maneira prática e objetiva com uma linguagem acessível aos 
participantes. 

Gestão de Crédito e Cobrança

Apresentar aos participantes, com uma abordagem prática e objetiva a gestão do crédito nas 
empresas, envolvendo todo o processo do Crédito (Cadastro e a Análise do Crédito) e o da 
Cobrança, para Pessoa Física e Pessoa Jurídica, com uma linguagem acessível e também com 
os processos específicos de cada função.

Cadastro, Crédito e Cobrança

Fazer uma abordagem prática e 
objetiva da administração do crédito 
nas empresas,envolvendo o Cadastro, 
o Crédito e a Cobrança, de Pessoas 
Físicas e Jurídicas, com uma 
abordagem acessível e também com os 
processos específicos de cada setor.  

Palestra
O crédito, o custo do dinheiro 

e a inadimplência no país



EXCEL BÁSICO

Dar aos participantes do curso, 
com uma abordagem prática e 
descomplicada, os recursos 
básicos do EXCEL, para o seu uso 
diário, seja nas atividades 
profissionais ou pessoais.

EXCEL INTERMEDIÁRIO

Fornecer aos participantes do 
curso, de forma simples e 
acessível, os recursos 
intermediários do EXCEL para o 
uso no dia-a-dia nas mais 
diversas atividades.

EXCEL AVANÇADO

Proporcionar aos participantes 
do curso, de forma clara e 
objetiva, o conhecimento dos 
recursos avançados do EXCEL, 
estruturando e desenvolvendo  
planilhas com “casos práticos”.

Transmitir aos participantes do curso, com uma 
abordagem simples, prática e objetiva, os recursos 
básicos, intermediários e avançados do EXCEL, para 
que no dia-a-dia possa ser utilizado nas atividades 
profissionais ou pessoais, estruturando e 
desenvolvendo planilhas com o objetivo de racionalizar 
as atividades diárias. 

VBA – Visual Basic for Applications - BÁSICO

Desenvolver a utilização de macros em Excel, de forma simples e acessível para que possa ter 
aplicabilidade no dia-a-dia empresarial.

VBA – Visual Basic for Applications - AVANÇADO

Complementar e ampliar o conhecimento e utilização de macros, mediante utilização de Workshops com 
“Casos Práticos”.

DASHBOARD

Dashboard ou Painel de Controle é a apresentação visual das informações mais importantes e 
necessárias para alcançar um ou mais objetivos de negócio, consolidadas e ajustadas em uma única tela 
para fácil acompanhamento do seu negócio, com a utilização do Excel.

MS EXCELPACOTE DE EXCEL
Básico com cálculos + Intermediário + Avançado

Atendemos sua necessidade para Cursos/Palestras IN COMPANY, que trans-
formam em ações efetivas as necessidades da empresa e são desenvolvidos 
sob medida para cada cliente. 
Os consultores especializados da MATFIN e da EXCEL EXPERT criam, de 
maneira prática e objetiva, cursos/palestras IN COMPANY com conteúdos 
específicos para sua empresa. 

IN COMPANY 



Uma contextualização do momento atual que estamos vivendo a nível de Brasil e no mundo 
com relação a Economia 

Como sair das armadilhas do Cartão de Crédito e do Cheque Especial

Como sair das dívidas

Como renegociar as dívidas

Como começar a investir

Como se preparar para a aposentadoria

Como definir metas e objetivos financeiros

Como viver dentro das possibilidades

Como controlar suas finanças – Fluxo de caixa mensal / diário

Palestra
Finanças pessoais

Fornecer aos participantes, ferramentas para uma boa administração de suas 
Finanças Pessoais, com o desenvolvimento dos tópicos:

ACESSE A CENTRAL DE INSCRIÇÕES EM

profbellio.com.br

OUTROS CURSOS E PALESTRAS

Power Point

PPCP - Planejamento, Programação 
e Controle da Produção.

Lean Manufactoring

Técnicas de Vendas

Excelência no Atendimento

Estratégias de Negociação

Como Identificar e prevenir a 
lavagem de dinheiro

Logística Básica

MS Project com enfoque em gestão de 
projeto

 

Gestão estratégica de pessoas e 
competência

Pensamento, planejamento 
execução e aprendizagem 
estratégicos

Tomada de decisão e a arquitetura 
de escolhas

Modelagem de negócio - business 
model generation

Análise e decisão de crédito para 
pessoa jurídica

Análise de demonstrações 
financeiras

Arquitetura organizacional  



Geraldo Pires de Alvarenga, mineiro, graduado em Ciências Contábeis, 
Administração de Empresas e Economia pela PUC-MG, com 
pós-graduação em Marketing Avançado pela FAE/PR. 
Desde 2005, atua como Professor e Consultor Independente, especialista 
no desenvolvimento de soluções com Excel Avançado e Programado (VBA 
– Visual Basic for Applications), sendo também especialista em Gerência 
de Projetos e Microsoft Project. 
Ministra cursos In Company em diversas empresas, tais como 
ExxonMobil, Spaipa (Coca-Cola), Itaipu, Correios, Copel, Cosan, Positivo, 
Agtotec (Paraguai), Eldorado (MS), entre outras, bem como em diversas 
instituições de ensino superior em Curitiba (ISAE/FGV, Estação Business 
School, UNIVEB, IBECC, SOCIESC, etc.)

Prof. BELLIO - Antonio Carlos Bellio

Matemático, graduado pela PUCPR; Registro no Ministério da Educação: 
159.896 de 06/04/1977; Autor do CD ROM Interativo, Matemática 
Financeira com HP 12C: da MatFin Cursos e Treinamentos Empresariais;  
para o HSBC BANK DO BRASIL, e para o IOB – A THOMSON COMPANY;
Atuação Profissional e Acadêmica: Professor de cursos de MBA e 
graduação.  Instrutor em treinamentos, em diversos estados brasileiros, 
de: Matemática Financeira com HP 12C. Cálculos Matemáticos e 
Financeiros com o EXCEL. Fluxo financeiro de caixa com Excel – Cadastro, 
Crédito e Cobrança. Cobrança por telefone e negociação com 
inadimplentes. Diretor e Instrutor da  MatFin Cursos e Treinamentos 
Empresariais; É Autor das Apostilas dos Cursos acima.

LUIS FERNANDO – Luis Fernando Nyznyk
Bacharel em Administração com ênfase em sistemas de informação 
pela SPEI, consultor e instrutor de diversos treinamentos na área de 
Excel empresarial.
Ministrou treinamentos e prestou consultoria para grandes empresas 
como; ALL (América Latina Logístca), Wise, SOCIESC, Herbarium, Hotéis 
Deville, SPAIPA (Coca-Cola),  INGERSOLL, LOJACORR e CEVALOG.

Prof. GERALDO ALVARENGA

Além disso: Já atuou como Diretor Financeiro de Concessionária de Veículos;  Foi Gerente Corporate 
de Banco no Rio de Janeiro/RJ e em Curitiba/PR;  Foi Analista de Organização e Métodos em Banco. 
Realizou mais de 1200  programas  de  treinamentos  presenciais,  em  todo  o país, principalmente 
na Área Financeira.

Trabalhou durante 25 anos como Analista de Sistemas em indústrias e bancos, em Minas Gerais 
(Magnesita, Grupo BMG, Ferteco) e no Paraná ( Bamerindus).
Em Curitiba, foi professor de disciplinas de graduação na SPEI, na FACSUL e nas Faculdades 
Integradas Curitiba (UNICURITBA) até 2005. Ministrou módulos de Pós-Graduação em Gestão de 
Informática, na SPEI, na FAE, na PUC e na UNICURITIBA, de 1995 a 2005.
Desde 2008, fundador e diretor da Excel Expert Brasil, com sede em Curitiba/PR.



ACIJ - Joinville
ACIJS – Jgua do SUL
ACIRS – Rio do Sul
ACIM – Maringá
ACIL – Londrina
ACIPG – Ponta Grossa
ACIAG - Guaramirim

ENTRE RIOS - Guarapuava
BATAVO - Carambeí
C.VALE - Palotina
BOM JESUS - Lapa
UNIPRIME - Londrina
COASUL - São João
COOPAGRIL - Terra Roxa
COOPERTRADIÇÃO - Pato Branco

Associações
comerciais:

Cooperativas: Sicredi:

Ponta Grossa
Guarapuava
Laranjeiras do Sul
Pato Branco



profbellio.com.br
profbellio@matfin.com.br
41 3286-2853 
41 9983-1813

Parcerias:

Curitiba - PR
www.ebs.edu.br

Baln. Camboriú - SC
www.tearensino.com.br


