
Uma empresa

MANUAL DO FORNECEDOR

Seja bem-vindo à Antecipa!
Sua primeira opção de capital de giro
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Antecipa é uma solução que procura otimizar a alocação de capital
disponível nas cadeias de suprimento e através da nossa tecnologia criar
uma operação ganha-ganha para compradores e fornecedores no
processo de antecipação de recebíveis

1. Cadastre-se gratuitamente

Transparente, sem taxas extras e sem mensalidades

2. Antecipe quando e quanto quiser

Você decide quando e quanto deseja antecipar.

As antecipações nunca ocorrem sem a sua solicitação.

3. Sempre a melhor taxa de desconto

Qual é a sua opção mais barata? Bancos, Factorings, FIDCs? 

A Antecipa busca uma taxa ainda menor para você.

O que é?



O programa

Nós e a São José Agroindustrial iniciamos essa parceria para
oferecer para você um novo programa de antecipação de
recebíveis.

Através da plataforma Antecipa, sua empresa poderá solicitar
a antecipação dos seus títulos negociando taxas mais atrativas
de forma rápida e segura, sem a necessidade de recorrer aos
bancos, factorings ou FIDCs.

Nosso objetivo conjunto é oferecer facilidade, liquidez e
melhores taxas para o seu capital de giro.

Acesse a landing page do programa e conheça mais:
https://saojoseagro.antecipa.com

Aproveite!

https://saojoseagro.antecipa.com/


Benefícios

Ao antecipar seus recebíveis na Antecipa, você obtêm diversos benefícios:  

✓ Mais liquidez e acesso a capital de giro para sua empresa

✓ Menor custo e melhores taxas de desconto para antecipar

✓ Suporte dedicado via telefone e e-mail

✓ Fácil acesso e adesão gratuita à plataforma

✓ Sem ticket mínimo para antecipações

✓ Segurança na operação 



Para o seu primeiro acesso, você receberá um e-
mail informativo convidando-o a acessar o portal
Antecipa.

Para realizar o seu acesso, clique em “criar senha
agora” e digite uma senha de sua escolha com 6 ou
mais caracteres (no mínimo uma letra maiúscula,
uma minúscula e um número).

Depois disso, faça seu login.

Primeiro acesso



Após acessar, você verá na página inicial um resumo
das informações mais importantes do portal:

• O volume antecipável disponível
• Os títulos mais recentes lançados
• Quando ocorreu a última sincronização com o

sistema do seu comprador
• E o campo para solicitar antecipações - para

liberar essa opção é preciso completar o
cadastro da sua empresa.

Ao longo da tela, você também pode conferir os
próximos valores a vencer e os últimos pagamentos
feitos para a sua empresa.

Início



Completar o cadastro é necessário para que
sua empresa possa realizar antecipações no
portal.

O cadastro é fundamental para atestar a
identidade do representante legal da empresa
e garantir que apenas pessoas autorizadas
possam solicitar antecipações.

São apenas 3 etapas e a primeira é adicionar
as informações dos representantes legais da
empresa.

Cadastro



Nesta etapa você vai informar os dados do(s)
representante(s) legal(ais) da empresa. Pode
ser o proprietário, um dos sócios ou alguém
designado por procuração.

Os dados exigidos são nome completo do
representante, CPF, telefone e e-mail.

Depois de preencher, clique em "Salvar".

Caso a empresa tenham mais de um, clique
em "Adicionar novo representante legal" e
repita o processo.

Feito isso, clique em "Avançar" para a
próxima etapa.

Representantes Legais



Nessa etapa você deve comprovar que os
representantes legais informados podem
assinar pela empresa, isto é, tem poder de
administração.

Para isso, é preciso anexar um ou mais
documentos que contenham Razão Social e
CNPJ da empresa, e nome completo e CPF
do(s) representante(s) legal(ais).

Selecione o tipo de documento e depois
clique em "Adicionar arquivos" para anexar a
documentação.

Você pode adicionar quantos documentos
forem necessários antes de passar para a
próxima etapa.

Documentação



É a última etapa. Você deverá conferir as
informações cadastradas e clicar em "Concluir
cadastro" para enviar os dados para análise.

Em até 24 horas, os representantes legais
receberão um e-mail com o contrato para
assinatura do termo de uso do portal.

Caso seja identificada alguma divergência nos
dados informados, você receberá um e-mail
com maiores instruções para alterar o que for
necessário no cadastro.

Conclusão



Os representantes legais receberão um e-mail
contendo o contrato para assinatura digital.

Não é necessário imprimir, basta clicar em “Ver
o documento”, fazer a leitura e clicar no botão
verde “Assinar”.

Lembre-se: assinar o contrato não significa que
as antecipações serão obrigatórias. Apenas te
dará acesso a essa possibilidade através do
portal.

Assinatura do Contrato



Depois de completo o cadastro e assinado o contrato, você terá acesso à tela de Antecipações do seu portal. Ela
fica logo na página de Início, mas você também pode ter acesso pelo Menu Principal à esquerda, na página de
Antecipação.

Comece a antecipar!



A solicitação Automática é ideal para
você que quer praticidade. Enquanto ela
estiver "ativa", para todos os títulos
cadastrados e disponíveis será enviado
um pedido de antecipação de forma
automática. Você poderá desativá-la
sempre que desejar, interrompendo os
pedidos de antecipação.

A solicitação Manual é a melhor opção
para você que quer escolher
exatamente os títulos que deseja
solicitar para antecipar.

Escolhendo o tipo de antecipação

Existem duas formas de solicitar uma antecipação: a forma automática e a manual. Você pode alternar entre esses
tipos sempre que desejar.



Para cadastrar suas solicitações de antecipação de
forma automática você deve informar a taxa máxima
(ao mês) desejada para antecipações. Ou a Antecipa
consegue taxas menores de desconto para você ou
não efetivamos a operação.

Antes de fazer o pedido, confira os dados dos seus
compradores como no exemplo ao lado.

Todo dia, no horário de liquidação (15h no exemplo ao
lado), o sistema vai buscar antecipar os títulos que a
sua empresa tem a receber do seu comprador.

O valor referente aos títulos que forem antecipados
será pago de acordo com a regra de pagamento do seu
comprador (D+2 no exemplo ao lado).

Antecipação automática



Quando você desejar quiser parar de antecipar, basta 
desativar a sua configuração de solicitações 

automáticas. 

Antecipação automática

Enquanto a solicitação estiver ativa, serão feitas 
solicitações de antecipação ao seu comprador dos títulos 

disponíveis. 
Só haverá antecipação caso a Antecipa consiga taxas 

menores que a máxima indicada por você.  E você poderá 
acompanhar os valores na página inicial do seu portal



Para realizar suas solicitações de antecipação de forma
manual você deve selecionar os títulos que deseja
antecipar, clicando no checkbox à esquerda de cada título
disponível.

Você pode usar os filtros para procurar o(s) título(s) que
deseja antecipar pelo número da nota fiscal, vencimento,
faixa de valor e comprador.

Após selecionar, informe a taxa máxima (ao mês) desejada.
A Antecipa sempre vai buscar antecipar com uma taxa
menor, caso contrário não fazemos a antecipação.

Depois clique em "Avançar".

Antecipação manual



Com a taxa máxima indicada por você, o sistema calcula
qual seria o desconto máximo e o valor previsto para
pagamento dos títulos antecipados.

Esses valores ainda não correspondem ao desconto real
em caso de aprovação da sua solicitação, pois vamos
tentar conseguir uma taxa efetiva menor que a indicada
por você para que o desconto seja ainda menor!

Você pode conferir o cálculo do desconto lembrando que
esse desconto sempre será pró-rata , ou seja,
proporcional ao número de dias para o vencimento do
título.

Clique em "Solicitar antecipação" para confirmar o seu
pedido.

Antecipação manual



Você poderá acompanhar o resultado e seu
histórico de pedidos na página "Minhas
Solicitações" no meu principal.

A solicitação estará com status "Aberta" o que
indica que ainda é preciso aguardar o horário de
liquidação para que ela seja processada no
sistema.

Depois do horário de liquidação, o status vai
mudar para indicar o resultado: atendida ou não
atendida.

Sendo atendida, os campos indicarão qual foi a
taxa efetiva, desconto e valor antecipado.

Minhas solicitações



Além da página "Minhas Solicitações" você
também ficará sabendo o resultado da sua
solicitação pelo o e-mail que vamos enviar após o
horário de liquidação.

Sua solicitação sendo atendida, o valor será pago
na mesma conta bancária que sua empresa já
recebe os pagamentos regulares do seu
comprador.

O depósito será feito na data prevista para
pagamento, como indicado no momento em que
você fez a solicitação.

Resultado e pagamento



Em casos de dúvidas, você poderá entrar em contato com a
nossa equipe de suporte ao fornecedor nos contatos abaixo:

Os contatos também estão disponíveis no menu à esquerda da
sua plataforma https://fornecedor.antecipa.com/.

Dúvidas? 

https://fornecedor.antecipa.com/


Suporte Antecipa

8 às 18h

0800 3260 830 

+55 (11) 3181-9175 

suporte@antecipa.com 


