
Acompanhe de perto cada movimentação da sua empresa

Com a ferramenta de Gestão de Negócios do Santander você controla seu estoque, registra
pagamentos, acessa o fluxo de caixa, emite notas, organiza as informações dos seus
clientes, além de ter disponível uma loja virtual para sua empresa.

Tudo sobre seu negócio em um só lugar.

https://www.youtube.com/watch?v=ko_0pyWaRNM&feature=emb_title

https://www.santander.com.br/copiloto
https://www.youtube.com/watch?v=ko_0pyWaRNM&feature=emb_title


Conheça os cartões Santander

Escolha o cartão que mais combina com você e peça 100% online

Peça agora e comece a comprar hoje mesmo pela internet com o Cartão Online, sem esperar o
cartão físico chegar em casa e nem pagar nada a mais por isso.

Escolha abaixo o cartão que mais combina com você e peça 100% online:
https://www.santander.com.br/cartao-credito-santander

https://www.santander.com.br/fazer-cartao-credito/lead/sx?cp_=35&sp_=1&utm_source=elle&utm_medium=banner&utm_campaign=cartoes&utm_content=sx


Conhecimento e capacitação para quem faz a moda acontecer!

Como são as videoaulas?

Os conteúdos são gravados em alta definição, de maneira detalhada, para que você possa
visualizar cada etapa dos procedimentos.

Todos os cursos são criados e produzidos por profissionais com anos de experiência
prática, exercidos através de conhecimentos teóricos.

Como funciona a plataforma?

Muitas vezes buscamos soluções práticas, que possamos colocar de pé rapidamente e
compreender mais sobre o assunto. Estudar por vídeoaulas é menos cansativo. O seu
desenvolvimento depende apenas do seu ritmo e dedicação. A nossa plataforma oferece
diversos conteúdos que você pode assistir de onde quiser. Os conteúdos são gravados em
alta definição, de maneira detalhada, para que você não perca nada.

Como são os cursos?

Cada professor tem uma seção dentro da plataforma com seus cursos. Você só precisa
escolher qual curso é de sua preferência e acompanhar o conteúdo produzido pelo
professor. A compra dá acesso ao curso do professor/a, composto de 5 módulos.

Desfrute de benefícios!



Clientes Santander possuem 70% de desconto e Assinantes ELLE Brasil 50% de desconto na
compra de qualquer curso. Peça já o seu cartão Santander!

Posso estudar de qualquer lugar?

Sim, basta ter acesso à internet!

Você consegue acessar pelo site e, em breve, pelos apps para Android e iOs.

https://www.santander.com.br/fazer-cartao-credito/lead/sx?cp_=35&sp_=1&utm_source=elle&utm_medium=banner&utm_campaign=cartoes&utm_content=sx

