Programa

Município Juro Zero - Divinópolis
Crédito Assistido

Capacitação Sebrae – Diagnóstico Setorial
FORMATO - Online
DURAÇÃO – 30 minutos
RESUMO DESCRITIVO: Ferramenta disponibilizada pelo Sebrae para avaliar a saúde da empresa,
sua realização, podendo ser assistida por um atendente da Sala Mineira ou na modalidade
autônoma, fornecerá informações técnicas, permitindo que o empresário conheça ainda mais o
seu negócio e reflita sobre: resultados financeiros, tomada de decisão mais eficiente, identificação
do grau de maturidade da empresa e seus pontos fortes e fracos, análise do desempenho a
empresa, entre outros.
LINK DE ACESSO AO AUTO DIAGNÓSTICO:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc69zhcG9p3FOSUtmKc8xT7yi0-_0Ginkn_cRgoABEjCk0AA/viewform

Capacitação Sebrae – Curso Microcrédito Consciente
FORMATO - Online
DURAÇÃO - 4 horas
RESUMO DESCRITIVO: O curso abordará temas relacionados ao planejamento, noções de
empresa e mercado, orientação para o crédito, noções de formação de preço, ponto de equilíbrio
e lucro, relação do capital de giro, fluxo de caixa, ciclo financeiro e ciclo operacional, cálculo da
necessidade de capital de giro, requisitos para acesso ao crédito, finalidades e modalidades de
crédito, taxa de juros e custo efetivo total e microcrédito produtivo orientado, critérios de decisão
quanto a tomada de crédito, consequências da inadimplência: cadastros negativo e positivo, a
portabilidade da dívida e o super endividamento.
LINK DE ACESSO AO CURSO:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/microcreditoconsciente,9385ac0d29cc1710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Capacitação Sebrae – Oficina Como Elaborar Preço de Venda
FORMATO - Presencial

DURAÇÃO – 04 horas
RESUMO DESCRITIVO: A oficina Como Elaborar Preço de Venda tem como objetivo apresentar um
método para o cálculo correto do preço de venda dos produtos e serviços a partir da análise
de fatores como a demanda, a concorrência e os custos, de forma a assegurar a lucratividade do
negócio.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sebrae Divinópolis. Rua Coronel João Notini, 304. centro
DATA: 10/11/2021
HORÁRIO: 08h30 12h30

Capacitação Sebrae – Oficina Como Elaborar Controles
Financeiros
FORMATO - Presencial

DURAÇÃO – 04 horas
RESUMO DESCRITIVO: Na oficina Controles Financeiros o cliente irá aprender de forma
introdutória os conceitos dos principais controles financeiros, com destaque para o Fluxo de Caixa.
A partir de estudos de caso e exercícios, o participante poderá começar a utilizar esse controle.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sebrae Divinópolis. Rua Coronel João Notini, 304. centro
DATA: 10/11/2021
HORÁRIO: 14h00 18h00

