
DICAS DE CURSOS 
GRATUITOS SEBRAE 

 

Gestão Financeira 
Muitos problemas de uma empresa podem ser solucionados com uma boa gestão 

financeira. Veja neste curso como se posicionar para controlar as finanças em seu 

negócio. 

 

Formato:  Online  Carga horária: 3 horas  

Prazo conclusão: 15 dias Contato: Central de Relacionamento Sebrae 0800-570-0800 

 

Sobre o curso 

Todo empreendedor sabe que a necessidade de planejamento é uma realidade, 
mas como alcançar uma rotina organizada? O curso Gestão financeira 
possibilita que você consiga fazer a análise e o controle das atividades 
financeiras da sua empresa. Assim, será possível tomar decisões cada vez mais 

acertadas e, consequentemente, maximizar os resultados financeiros. 
 
Ao compreender o que envolve a gestão financeira, você terá autonomia para 
fazer o fluxo de caixa de sua empresa, bem como o controle do giro de caixa e 
da verificação de estoques. Vamos lá? 

Os 4 (quatro) módulos contemplam: 

Importância da gestão financeira 

Fluxo de caixa 

Controlando o giro de caixa 

Controle e análise de estoques 

Para se inscrever clique no link 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/gestao-

financeira,7370b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD 

 

 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/gestao-financeira,7370b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/gestao-financeira,7370b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD


Como Captar Recursos para o seu 
Negócio 
Entenda quando, onde e como buscar financiamentos em bancos comerciais, 

agências de fomento ou bancos de desenvolvimento. E também analise se o 

empréstimo é a melhor opção. 

 

Formato:  Online  Carga horária: 2 horas  

Prazo conclusão: 15 dias Contato: Central de Relacionamento Sebrae 0800-570-0800 

 

Sobre o curso 

Ao se deparar com alguma dificuldade financeira ou ter o desejo de expandir o 
seu negócio, é comum que você acredite que a solução de todos os seus 
problemas seja solicitar um empréstimo. No entanto, está busca deve ser 
muito bem planejada. Se ela realmente for necessária, é preciso que você 
saiba como captar recursos para o seu negócio. 

Este curso oferece condições para que você entenda quando é necessário 
solicitar recursos de terceiros. Você aprende a elaborar um plano de negócio, 
entender quais são as fontes de financiamento e suas principais 
características, além do passo a passo para obtê-lo. Isso para que você tenha 

habilidade e segurança quando o assunto é como captar recursos para o seu 
negócio.  

Os módulos 6 (seis) contemplam: 

 Minha empresa realmente precisa de financiamento? 

 O que preciso saber para elaborar meu plano de negócio? 

 Quais são as fontes de financiamento? 

 As principais características dos financiamentos 

 O capital empreendedor 

 O passo a passo para a obtenção de financiamento 

 

Para se inscrever clique no link 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/gestao-

financeira,7370b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD 

 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/gestao-financeira,7370b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/gestao-financeira,7370b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD

