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Visão geral do curso 

Curso desenvolvido e mantido pela Inovar.net – Planilhas Profissionais. 

Este arquivo é disponibilizado junto com a Planilha que você adiquiriu no 

site, fique a vontade para aproveitar ao máximo os recursos de sua nova 

Planilha. 

Sobre o autor 

Bacharel em Administração de Empresas 

Técnico em informática 

Policial/WebMaster/Marceneiro/ 

Apaixonado por Excel 

Materiais do curso 

Esté documento contém links para o site www.inovar.net, lá encontrará 

vídeos, imagens e textos que lhe ajudarão a usar sua Planilha e descobrir 

todo o potêncial para maximizar o uso. 

Onde obter ajuda e suporte? 

Desenvolvemos e mantemos varias formas para lhe ajudar. 

 Formulário de contato no site (clique aqui) 

 E-mail – atendimento@inovar.net 

 Telefone fixo – 81 3136-2367 

 Whatsapp – 81 9 3136-2367 

 Canal YouTube (clique aqui) 

 Fórum para receber suas sugestões (clique aqui) 

 

 

http://www.inovar.net/
https://www.inovar.net/contato/
mailto:atendimento@inovar.net
https://www.youtube.com/user/inovartv
https://www.inovar.net/forum/
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Conteúdo 

Descrição / Pergunta Link 

Como Baixar as Planilhas do Site? Clique aqui 

Página da Planilha no site Clique aqui. 

O que é Metodologia DAR? (Diagnístico, Ação, Resultado) Clique aqui 

Contas bancárias e cartões na Planilha Finanças Pessoais Completa Clique aqui 

Plano de Contas e outros ajustes Clique aqui 

Realizando BackUp (Cópia de segurança) da Planilha Clique aqui 

Registrando Receitas e Despesas Clique aqui 

Registrando Parcelamentos Clique aqui 

Trabalhando com Metas na Planilha e em sua vida Clique aqui 

Onde posso avaliar a Planilha? (isso nos deixa muito felizes) Clique aqui 

Registro de Bens e RaioX (histórico evolutivo de suas finanças) Clique aqui 

 

Mais conteúdo do site para você. 

Descrição Link 

Como fazer dinheiro novo para você? Clique aqui 

Pagamento Antecipado e Postecipado – Descubra o que é agora mesmo. Clique aqui 

Matriz GUT Saiba o que é e como ela pode lhe ajudar Clique aqui 

O que é Versionamento Semântico? (Usado nas Planilhas Inovar.net) Clique aqui 

Qual a diferença entre Gasto, Desemboldo, Investimento, Custo, Despesa e Perda? Clique aqui 

Onde posso deixar sugestões para as Planilhas? Clique aqui 

 

https://www.inovar.net/como-baixar-as-planilhas-do-site-inovar-net/
https://www.inovar.net/produto/planilha-financas-pessoais-completa/
https://www.inovar.net/metodologia-dar-diagnostico-acao-resultado/
https://www.inovar.net/contas-bancarias-e-cartoes-na-planilha-financas-pessoais-completa-video/
https://www.inovar.net/plano-de-contas-e-outros-ajustes-na-planilha-financas-pessoais-completa-video/
https://www.inovar.net/realizando-backup-copia-de-seguranca-na-planilha-financas-pessoais-completa-video/
https://www.inovar.net/registrando-receitas-e-despesas-na-planilha-financas-pessoais-completa-video/
https://www.inovar.net/registrando-parcelamento-na-planilha-financas-pessoais-completa-video/
https://www.inovar.net/metas-na-planilha-financas-pessoais-completa-video/
https://www.inovar.net/produto/planilha-financas-pessoais-completa/#tab-reviews
https://www.inovar.net/atualizacao-planilha-financas-pessoais-completa-versao-12-50-033-video/
https://www.inovar.net/como-fazer-dinheiro-novo-para-voce-descubra/
https://www.inovar.net/pagamento-antecipado-e-postecipado-saiba-diferenca/
https://www.inovar.net/matriz-gut-saiba-o-que-e-e-como-ela-pode-lhe-ajudar-videos/
https://www.inovar.net/versionamento-semantico-inovar-net/
https://www.inovar.net/qual-diferenca-entre-gasto-desembolso-investimento-custo-despesa-e-perda/
https://www.inovar.net/onde-posso-deixar-sugestoes-para-as-planilhas-video/
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Política de trabalho e atualizações para sua Planilha 

Ao adquirir uma Planilha Inovar, você leva gratuitamente: 

• Acesso as atualizações por 12 meses. 

• Acesso ao suporte técnico Inovar por 12 meses para a Planilha adquirida. 

• Acesso aos novos recursos disponibilizados na Planilha por 12 meses. 

• Sua Planilha é multi ano, isso significa que poderá usar a mesma planilha para guardar suas finanças 

(histórico) por muitos anos. 

Importante: Depois de 12 meses sua Planilha continuará funcionando normalmente, sem limitações de 

funcionalidades. 

Informações adicionais 

• Você pode verificar a versão mais atual disponibilizada na página da planilha no site, (na parte de baixo 

da página). 

• Quando uma nova atualização é publicada o site lhe enviará um e-mail informando sobre a nova versão 

disponível. 

Vantagens das Planilhas Inovar.net. 

• Sem Mensalidades. 

• Compra 100% Segura. 

• Planilha 100% Profissional. 

• Garantia de devolução. 

• Suporte técnico especializado. 

• Pronta para usar. 

• Planilha não expira. 

• Não possui restrições de uso. 

• Não possui senha. 

• Acesso as atualizações e melhorias. 

 

 

 

 


