


Nascemos para ajudar os associados, 
oferecendo crédito para o desenvolvimento 
de seus negócios.

Uma instituição financeira 
autorizada pelo 

Banco Central. R$ 75 milhões 
de capital social inicial.

Empresa integrante do 

Sistema FACESP.



NOSSO 
PROPÓSITO.

CRÉDITO PARA 
QUEM MAIS PRECISA.

Crédito e serviços financeiros para MEI, MICRO e EPP, 
associadas ao Sistema FACESP, com faturamento anual de 
até R$ 4,8 MM.

Promover a sustentabilidade dos microempreendedores individuais, 
micro e pequenas empresas.



Vantagens inacreditáveis 
para associados.

Capital de giro com juros baixos e sem 

tarifas escondidas? Inacreditável!

1,62% ao 
mês.

Além de parcelar em até 24 vezes, sua 

empresa tem a chance de um respiro.

Carência de até 
6 meses para pagar.

Não pedimos
garantias físicas.
Faça seu empréstimo sem precisar colocar 
seus bens em risco. E ponto!

Crédito sem 
burocracia de banco.
Chega de passar nervoso com filas, gerentes 
e papelada de banco. Facilitamos tudo!

Empréstimos 
rápidos.
Em pouco tempo, dinheiro na conta 
da sua empresa. Sem enrolação!

Autorizados pelo 
Banco Central.
Uma Sociedade de Crédito Direto regulada 
pelo Banco Central do Brasil.

100% digital, 
24h por dia.
Empréstimos para sua empresa a 
qualquer hora e em qualquer dia.

Juros a partir de

Até 50 mil reais
para capital de giro.



Solicitação Pré-análise Proposta
de Operação

Validação
Cadastral

Análise
de Crédito

Aceite da
Operação

Formalização
das Garantias

Liberação Crédito na conta 
do cliente

$

Como funciona nossa plataforma?

Assinatura Eletrônica 
do Contrato



Presença 
no Estado 
de São Paulo
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Acompanhamento 
em tempo real da 
demanda de crédito 
por região.

*Números meramente ilustrativos.



Vantagens
inacreditáveis 
para as ACs!

Boa imagem
(Inovadora,atualizada 
buscando soluções).

Ganho financeiro.

Mais um 
serviço/benefício  
para sua Associação. 

Ganhe mais 
relevância no negócio 
dos seus associados.

Oportunidade 
para ganhar novos 
associados.

*Números meramente ilustrativos.



Oportunidade 
para ganhar novos 
associados.

Quanto mais a AC divulga, 
mais chance de se beneficiar!

AC assina o Termo 
de Adesão.

Disponibilização 
da Base de dados.

AC divulga para 
seus associados.

Associados 
contratam o crédito!

Relação da ACCREDITO com as ACs.



10% FACESP, 90% ACs, 
de acordo com sua produção.

Repasse financeiro mensal  
0,5% do valor total (valor nominal)  de 
cada operação de crédito formalizada. 

Distribuição dos recursos

Modelo de 
remuneração 
das ACs.

{



Uma 
campanha
a divulgar
para seus 
associados.As peças a seguir são meramente ilustrativas. Não são artes finais.





Aspectos Gerais 
do Termo de 
Cooperação.



Posts
Redes Sociais

Em caso de dificuldades de acesso, entre em contato com a FACESP.   

tel (11) 98340-4952   e-mail cleber.lazo@facesp.com.br



E-mails 
marketing



Banners
digitais



Materiais para ACs 
e mídias de apoio. Facebook

Google

Instagram

E-mails

Assessoria 
de imprensa

WhatsApp

Youtube

Banners para o site



Assinado Termo de Cooperação entre a FACESP e a ACCREDITO em setembro/2020.

Conjugação de esforços para a concessão de crédito e de serviços financeiros da 
ACCREDITO para os associados do Sistema FACESP.

Cada uma das AC´s que manifestar interesse em participar desta iniciativa deverá aderir a 
Termo de Adesão constante do Acordo de Cooperação. 

Cada operação realizada entre os associados das referidas AC´s e a ACCREDITO serão 
regidas por contratos próprios e individualizados.

A concessão do crédito, bem como dos demais serviços financeiros, estão estritamente 
relacionados ao cumprimento das condições e requisitos constantes da Política de Crédito 
da ACCREDITO, não cabendo à FACESP ou suas AC´s afiliadas qualquer ingerência nesse 
assunto.

A FACESP e suas AC´s afiliadas não se responsabilizam e nem prestam qualquer garantia 
às operações realizadas por seus associados no âmbito deste Termo de Cooperação.

Eventual rescisão deste termo de Cooperação não prejudicará a execução das operações 
já contratadas nem tampouco os repasses correlatos (que terão vigência normal até as 
suas liquidações).

Competência de cada um dos participantes do convênio.

Aspectos Gerais 
do Termo de 
Cooperação.



Quer saber mais sobre 
a ACCREDITO
e assinar nosso termo 
de adesão?

Acesse: https://bit.ly/2G0LOWx 

Em caso de dificuldades de acesso, entre em contato com a FACESP.   

tel (11) 98340-4952   e-mail cleber.lazo@facesp.com.br



Inacreditável mesmo 
é fechar uma parceria 
com tantas vantagens. 
Mas se for ACCREDITO, 
pode acreditar!


