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Limites e Operações Financeiras para sua Empresa 

        Se a sua empresa está sem capital de giro para financiar a produção nós 
também atuamos com muito sucesso na conquista de limites e operações 
bancárias no mercado financeiro, onde mantemos relacionamento estreito com 
vários bancos, fundos e factorings que certamente atenderão suas necessidades 
urgentes no fomento desse capital ou operações do dia-a-dia. Conhecemos todos 
os procedimentos internos e atalhos das instituições e isso nos permite 
identificar com antecedência o potencial de crédito para cada perfil de empresa, 
o limite a solicitar e as documentações a serem apresentadas para o sucesso na  
aprovação. 

        Nosso trabalho passa por todas as etapas, desde a análise do balanço ou 
fluxo de caixa, elaboração da documentação necessária, definição de qual limite 
solicitar, em qual linha solicitar e em qual banco solicitar. Como conhecemos os 
atalhos então temos obtido grande Sucesso neste trabalho, favorecendo 
empresas que necessitam de Limites para Capital de Giro, Desconto de 
Duplicatas, Desconto de Cheques, Fomento, Antecipações de Recebíveis em 
Cartões de Crédito, Operações Estruturadas e demais modalidades. 

        O mercado financeiro bancário nacional nunca esteve tão restrito e limitado 
a pouquíssimas opções, o que é muito negativo para as empresas com 
necessidades de capital de giro. Neste sentido sua empresa deve buscar por 
apoio profissional com grande conhecimento interno do sistema porque não há 
espaços para erros, já que não há tantos bancos assim para buscar créditos. Este 
é um dos nossos trabalhos que realizamos nas empresas porque conhecemos 
cada atalho interno e por isso nosso sucesso tem sido altamente positivo. 
Atuamos transformando conhecimento prático em resultados para médias e 
grandes empresas em qualquer cidade do Brasil 

       

 

=> FF Consult ®, muito mais que negócios !  

   Gerimos e geramos de maneira transparente e eficaz os recursos financeiros,  

     concretizando e expandindo a auto-sustentabilidade das atividades  

            Troféu Top Of Business/Ed. Nacional, Categoria Prestação dos Serviços, Segmento Consultoria 2011 & 2012! 


