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Parabéns!

Você acaba de baixar um material rico, elaborado por es-
pecialistas, com o objetivo de apontar soluções que tragam 
mais comodidade e facilidade para a rotina do seu negócio 
digital.

Sendo assim, leia cada linha do nosso e-book com atenção 
e busque aplicar o conhecimento aqui sintetizado no dia a 
dia do seu negócio.
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Dirigir uma empresa é uma tarefa que exige muita responsabilidade, 
capacidade e também uma excelente gestão de finanças, visto que é o 
dinheiro que pode mover os seus processos e garantir uma boa lucra-
tividade.

Entretanto, é muito comum que eventualmente nos encontremos em 
situações em que não há o valor necessário para investir em determi-
nado aspecto, pagar contas e até mesmo ter um capital de giro sufi-
ciente para garantir o funcionamento da sua empresa.

Nesse sentido, é preciso 
buscar alternativas para 
que você não seja obriga-
do a interromper as suas 
atividades ou até mesmo 
fechar as suas portas por 
falta de recursos.

Dito isso, vamos falar 
sobre os principais mé-
todos de captação de re-
cursos financeiros para 
empresas, sua importân-
cia e, ainda, propor uma 
reflexão sobre as suas 
vantagens e possíveis 
malefícios.
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Por que a captação 
de recursos financeiros 
é importante?
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Como mencionamos brevemente no início deste e-book, encontrar 
meios de captação de recursos financeiros é fundamental para garan-
tir o pleno funcionamento da sua empresa, afinal, existem determina-
dos aspectos, processos e situações que exigem um valor específico 
que nem sempre está presente e disponível em nosso caixa.

Inclusive, vale mencionar que você não deve se sentir culpado por 
precisar recorrer a essa medida, já que, quando utilizada da forma 
certa e solicitada com sabedoria, é possível usufruir apenas de benefí-
cios e sair de um cenário sufocante.

Como exemplo, podemos mencionar os problemas que a falta de ca-
pital de giro pode garantir para o seu negócio, visto que muitas vezes 
algumas vendas só serão pagas após determinado tempo, deixando 
assim o caixa bastante prejudicado durante esse intervalo.

Além disso, a captação de recursos financeiros pode ser fundamental 
para a contratação de serviços essenciais, pagamento de funcionários 
e compra de maquinários novos e fundamentais para a sua produção.
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Por fim, também vale men-
cionar que o valor a ser 
requisitado pode ser a di-
ferença que o seu negócio 
precisa para subir para um 
novo patamar e, assim, fi-
car cada vez mais perto do 
sucesso.

Como conclusão, pode-
mos dizer que a captação 
de recursos financeiros é 
crucial para o desenvol-
vimento do seu negócio, 
mas isso não quer dizer 
que toda opção seja boa 
para ele…

Então, antes de fechar ne-
gócio com qualquer tipo 
de instituição e investir 
em determinado recurso, 
é muito importante que 
você se familiarize com 
as características de cada 
uma delas e analise com 
cuidado qual delas melhor 
suprirá suas necessidades.
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Principais tipos de 
captação de recursos 
financeiros para empresas
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É claro que nós estamos aqui também para ajudá-lo na identificação 
do melhor meio de captação de recursos financeiros para o seu negó-
cio, portanto separamos um tópico especialmente para fazê-lo conhe-
cer alguns dos principais exemplos disponíveis para escolha.

Empréstimo: 
um dos métodos de captação de recursos financeiros mais co-
nhecidos e utilizados com certeza são os empréstimos feitos por 
meio de bancos e entidades que oferecem esse serviço.

Esse meio é bastante seguro, afinal, é possível fechar uma parce-
ria com instituições de confiança que avaliarão as suas condições 
de aprovação de acordo com o histórico do seu negócio, experi-
ência, score e demais aspectos.

Investidor-anjo: 
no caso do investidor-anjo, uma pessoa física ou jurídica investe 
dinheiro em uma empresa, mas principalmente as que estão ini-
ciando as suas atividades.

Dessa forma, além de colaborar financeiramente, o doador fica 
responsável por mentorear e colaborar para a sua gestão e toma-
das de decisões.
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Rodadas de investimento:  
esse método é perfeito para startups que estão em busca de um 
bom crescimento e soluções efetivas para possíveis questões.

Além disso, ele também pode colaborar para a sua validação no 
mercado no que diz respeito à aceitação do público em relação ao 
seu produto.

Crowdfunding: 

outro método que tem se po-
pularizado bastante nos últimos 
tempos é o crowdfunding, que 
consiste em uma vaquinha virtu-
al.

Sendo assim, basta escolher uma 
plataforma, descrever o seu ob-
jetivo por meio daquela vaqui-
nha, solicitar aprovação e divul-
gar o seu pedido para que mais 
pessoas se interessem e colabo-
rem.

Vale mencionar que, nesse mé-
todo, é preciso deixar claro suas 
intenções, estabelecer prazos e 
até mesmo oferecer recompen-
sas para os doadores.
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A captação de recursos 
financeiros é sempre 
a melhor opção?
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Antes de encerrar esse e-book, é muito importante mencionar que 
nem sempre a captação de recursos financeiros pelos métodos men-
cionados acima é a melhor opção para o seu negócio.

Falamos isso porque, muitas vezes, empresários se encontram em be-
cos sem saída por não saber gerir as suas finanças de forma adequa-
da, e por isso a única alternativa é recorrer a esses meios.

Nesse sentido, vale mencionar que, na maioria dos casos, juntamen-
te ao valor obtido, vêm também juros e taxas que podem prejudicá-
-lo futuramente, colocando-o assim em uma bola de neve gigantesca, 
afinal, a única solução possível será recorrer novamente a um desses 
meios.

Portanto, sim, a captação de recur-
sos financeiros pode ser bastante 
positiva, mas apenas quando re-
corrida de forma pontual e respon-
sável.

Agora, para que você tenha sem-
pre o capital de giro à disposição, 
uma reserva de segurança, dinhei-
ro suficiente para cumprir as suas 
obrigações, pagar todas as contas 
e investir no crescimento do seu 
negócio, é preciso investir na sua 
gestão contábil.

E é claro que nisso a Office Cont 
pode ajudar você!
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Como nós, da Office Cont, 
vamos ajudar você, 
empreendedor digital, a 
cuidar da sua contabilidade?
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A nossa equipe está preparada para atender a você de forma huma-
nizada e pessoal, principalmente porque sabemos muito bem que a 
captação de recursos é fundamental para o desenvolvimento do seu 
negócio.

Além disso, prezamos uma comunicação clara e de fácil compreensão 
com o nosso cliente para que ele tenha o poder de tomar as suas de-
cisões com uma base de informação correta, promovendo mais segu-
rança para sua empresa e, consequentemente, conquistando o seu 
bem-estar financeiro.

Incrível, não é?

Se ficou interessado e quer saber mais como o nosso trabalho funcio-
na, basta entrar em contato conosco e agendar uma conversa para 
melhor atendermos a você.

WhatsApp: (86) 9990-7866
Telefone: (86) 3223-9664

Contato


