
Somos uma fintech de adiantamento de recebíveis
100% digital. Oferecemos às pequenas e médias empresas
uma experiência única na obtenção de capital de giro

Temos uma plataforma inteligente capaz de avaliar o crédito
rapidamente, permitindo a conclusão da operação em minutos



COBRANÇA ATIVA
Oferecemos aos 

nossos clientes um 
processo de 

cobrança que eles 
não possuem, sem 

nenhum custo 
adicional

NÃO COBRAMOS 
TARIFAS 

ANTECIPADAS
O cadastro na 
plataforma é 

totalmente grátis e o 
cliente só paga 

se operarTAXAS 
COMPETITIVAS, 
SEM IMPOSTO

Praticamos juros de 
mercado e nossas 

operações não 
estão sujeitas ao IOF

DINHEIRO RÁPIDO E 
SEM BUROCRACIA

A operação é 
analisada em 

minutos e o crédito 
depositado no 

mesmo dia

PLATAFORMA 
100% DIGITAL

Oferecemos uma 
experiência única que 
permite a avaliação 

do crédito em 
minutos

SISTEMA 
TOTALMENTE 

SEGURO
Contamos com uma 

inovadora 
inteligência 

antifraude própria

ANÁLISE 
SOFISTICADA DE 

CRÉDITO
Permite que os 
nossos clientes 

conheçam melhor o 
perfil da sua carteira

Vantagens Competitivas Adianta

É O PRIMEIRO FIDC 
DIGITAL DO BRASIL



• Operação 24/7
“Eu dei a luz na semana passada e pude usar a 
plataforma Adianta no conforto da minha casa. 
Com a Adianta eu posso solicitar uma operação de 
adiantamento em casa ou no escritório, a qualquer
hora, sem mencionar que o dinheiro entra na conta
no mesmo dia. Como estarei fora do escritório em
licença maternidade, posso ficar tranquilamente
em casa trabalhando e cuidando das finanças da 
empresa, ao mesmo tempo que cuido do meu 
bebê."

Foco na experiência do cliente

• Taxas competitivas
“Iniciamos uma parceria com a Adianta pois o 
modelo proposto nos criou uma expectativa
positiva. Com o desenrolar dos negócios, essa
parceria passou a ter um papel fundamental nas
estratégias e objetivos de curto e médio prazo, 
diminuindo em 25% o nosso endividamento
bancário.” 

• Agilidade
"Inicialmente topamos em fazer o cadastro na
Adianta devido ao preço oferecido, que era mais
barato inclusive que os bancos. Queríamos
alternativas mais baratas e eficientes do que os
empréstimos bancários. Fiquei muito feliz com 
a agilidade da Adianta, que me poupou tempo. 
Pagaria até mais pela rapidez que oferecem, de ter
o dinheiro na minha conta no mesmo dia. 
Acho incrível o sistema, é muito dinâmico, tudo
é muito ágil, consigo fazer a operação em minutos. 

• Facilidade
“Sempre usávamos factorings e bancos para as 
nossas necessidades de capital de giro. Além do 
alto custo, as operações eram burocráticas e 
lentas. Aí descobrimos a Adianta: adoramos o 
serviço, o atendimento é nota mil, a plataforma é 
muito fácil de operar e o dinheiro é depositado
no mesmo dia. Hoje a Adianta se tornou uma
grande parceira e está nos ajudando a crescer.” 


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3

