Cursos à distância para pequenos empreendedores são
oferecidos por instituições.

i) Caixa Econômica Federal: disponibiliza cartilhas para orientar os brasileiros que
querem enviar remessas ao Brasil ou abrir um pequeno negócio. Para ter acesso ao
material, basta acessar o seguinte
endereço:
"http://universidade.caixa.gov.br/publico/cursos"
Entre as cartilhas disponíveis, encontram-se:
-

Remessas do Exterior;
Pequenos Negócios e Empreendedorismo;
Microfinanças;
Informações Básicas Sobre Crédito;
Planejamento Financeiro Familiar;
Fundamentos da Educação Financeira.

ii) SEBRAE Nacional: possui diversos cursos à distância gratuitos disponíveis no seguinte
endereço:
"www.ead.sebrae.com.br"
Entre os cursos disponíveis, encontram-se:
-

Aprender a empreender;
Análise e Planejamento Financeiro;
Atendimento ao Cliente;
Como Vender Mais e Melhor.

iii) SEBRAE - Minas Gerais: participante do Programa Remessas que ensina técnicas de
educação financeira e empreendedora aos brasileiros residentes em Massachusetts e em
Governador Valadares, o SEBRAE-MG preparou cartilhas voltadas para os brasileiros que
querem abrir um pequeno negócio com o dinheiro de suas remessas. As cartilhas estão
disponíveis em:
"www.sebraemg.com.br"
As cartilhas incluem:

-

Plano de Negócios;
Controles Financeiros;
Pesquisa de Mercado;
Plano de Vendas;
Plano de Marketing;
Estratégia de Comercialização;
Campanhas Promocionais;
Preço de Vendas;
Plano de Cadastro, Crédito e Cobrança;
Planejamento de Recursos Humanos.

A Caixa Econômica Federal também permite a utilização do dinheiro das remessas para a
compra da casa própria, uma das principais motivações para os brasileiros emigrarem.
Informações sobre essa
modalidade de financiamento imobiliário encontram-se disponíveis em:
"www.caixa.gov.br/caixainternacional/produtos_servicos /cred_imob.asp"
A oferta por cursos à distância e por financiamento imobiliário no exterior constituem uma
das principais demandas econômicas dos brasileiros no exterior, cuja maioria emigrou por
motivação econômica
e podem aproveitar o bom momento da economia brasileira para investir o dinheiro
arrecadado no exterior.
O investimento equivocado do dinheiro adquirido no exterior é um dos principais fatores que
levam ao fenômeno da "reimigração" de brasileiros, razão pela qual o Governo brasileiro
deve incentivar formas sensatas de investimento das remessas.
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