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Prezados (as) Empresários (as).

O SEBRAE/BA apresenta o Boletim “Serviços Financeiros em Foco” , 
publicação que, mensalmente, manterá você, empresário, informado sobre 
temas como educação �nanceira, acesso a crédito, serviços �nanceiros e 
muito mais.

Nosso objetivo é apresentar às empresas orientações que possam colaborar 
para o desenvolvimento do negócio e ampliar as oportunidades, inclusive 
no que se refere ao bom uso do crédito.
Boa leitura!

O princípio da Educação �nanceira é: saber como ganhar, gastar, poupar e 
investir seu dinheiro para melhorar a sua qualidade de vida. São os hábitos 
que temos no relacionamento com o nosso dinheiro.

O orçamento �nanceiro pessoal oferece uma oportunidade para você 
avaliar sua vida �nanceira e de�nir prioridades que impactam sua vida 
pessoal. O orçamento vai ajudá-lo a: 

O Boletim apresenta orientações 
às micro e pequenas empresas 
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Conhecer a sua realidade �nanceira; 
Escolher os seus projetos; 
Fazer o seu planejamento �nanceiro;
De�nir suas prioridades; 
Identi�car e entender seus hábitos de consumo;
Organizar sua vida �nanceira e patrimonial; 
Administrar imprevistos; 
Consumir de forma contínua (não travar o consumo).

Realizar o controle orçamentário não é uma tarefa difícil, é uma questão de 
disciplina. E Necessita empenho e análise honesta e cuidadosa da situação 
�nanceira. Você deve fazer um Balanço (levantamento) da sua condição 
atual, fazer uma planilha simples, relacionando tudo que possui e valores 
que recebe, �xo ou com frequência, e todas as obrigações. E aí? Está 
disposto a enfrentar esse desa�o? Vamos lá, mãos à obra!

O tema deste primeiro Boletim é Educação Financeira! Sabia que 
anualmente o Banco Central promove a Semana Nacional de Educação 
Financeira? Por isso, nossas dicas este mês incluem o orçamento doméstico, 
que interfere diretamente no pró labore do empresário (a). 



Como o BNDES não possui agências, as operações com MPMEs são 
geralmente feitas por meio de uma rede de instituições credenciadas, que 
inclui a maioria dos bancos públicos e privados e as agências de fomento do 
país.

Por isso, foi criado o aplicativo BNDES MPME. Através dele é possível:

Ao procurar uma instituição �nanceira, prepare-se para negociar:
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Saber se o seu pedido de �nanciamento foi recebido ou aprovado pelo 
BNDES;

Consultar o andamento das suas operações com o BNDES, incluindo 
em que etapa está o pedido de liberação de recursos;

Cadastrar operações como favoritas e ganhar agilidade no 
acompanhamento dos �nanciamentos;

Pesquisar fornecedores e produtos credenciados junto ao BNDES para 
aquisição via FINAME e Cartão BNDES.

Chegou o
aplicativo
BNDES MPME

Dicas de
Acesso a
Serviços
Financeiros 

Apresente com segurança as informações sobre seu negócio e as 
necessidades para desenvolvimento.

Somente peça o dinheiro necessário – faça orçamentos de tudo.
Veri�que qual sua necessidade para buscar a linha de crédito 
compatível: capital de giro ou investimento �xo.

Pesquise a melhor taxa efetiva de juros e condições para pagamento – 
prazos e valor das parcelas. 

Veja quais documentos são necessários e qual o processo para 
liberação do recurso.

Simule o valor das parcelas e veja o que “cabe” no �uxo de caixa da 
empresa.

Tenha um Plano de Ação para aplicação dos recursos.

Veri�que quais os serviços �nanceiros adicionais ofertados pela 
instituição e que atendem às necessidades do seu negócio com a 
melhor relação custo x benefício.



Um dos riscos que os negócios apresentam 
é a perda do seu patrimônio em função de 
incêndios , explosões, roubos ou fatores 
naturais como tempestades e enchentes. 
Para tanto, os empresários devem buscar 
soluções como aquisição de seguros 
diretamente com as seguradoras ou com as 
Instituições Financeiras onde mantém 
conta. Analise a relação custo X benefício e 
proteja seu negócio, funcionários e clientes.

O SEBRAE não oferta 
crédito, mas está 
sempre à disposição 
dos empresários 
para mais 
esclarecimentos e 
orientações sobre 
Gestão Financeira.

Quer sugerir algum 
tema? Dar sua opinião? 

Contatos:

contato.ucsf@ba.sebrae.com.br
Unidade de Gestão do Portfólio
www.lojavirtual.ba.sebrae.com.br

seguros
empresariais
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Basta mandar um e-mail para o endereço abaixo.

“

”


