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INTRODUÇÃO 

 

Plataforma de antecipação e financiamento a cadeia produtiva de sacados 
âncoras, que democratiza o acesso ao crédito de seus fornecedores, em um 
ambiente simples, seguro e ágil. 

ACESSO 
Acesse o portal FinanFor: 

http://finanfor.idtrust.com.br 

Para entrar na plataforma digite seu login e senha nos campos especificados. 
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COMO REALIZAR UMA ANTECIPAÇÃO DE 
FATURAS 
Para fazer uma solicitação de antecipação de faturas acesse o menu 
"INÍCIO" localizado na aba do lado esquerdo de sua tela. 
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Em seguida selecione uma ou mais faturas que deseja antecipar. Note que 
conforme as faturas vão sendo selecionadas elas vão sendo realocadas para 
um "BORDERÔ" que mostra a relação, a quantidade e soma total das faturas 
que foram vinculadas. 

 

Depois que tiver selecionado as faturas que deseja antecipar, clique no botão 
"SOLICITAR ANTECIPAÇÃO" para fechar seu pedido. O Sistema lhe 
apresentará um resumo do borderô que montou com a quantidade de 
faturas e valor solicitado. 
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Clicando no botão "CONFIRMAR SOLICITAÇÃO" seu pedido será enviado 
aos agentes financeiros. O próximo passo agora é aguardar o recebimento 
das propostas. 

 

Quando confirmar, o sistema te dará opção de fechar janela do borderô te 
mantendo na tela inicial ou se clicar no botão "IR PARA ANTECIPAÇÕES" 
você será levado ao ambiente onde essa e todas as demais antecipações que 
fez estão disponíveis para consultas. 

 

iDtrust Tecnologia de Software  6  



 

MANUAL DO FORNECEDOR 

ANTECIPAÇÕES/VERIFICANDO E ACEITANDO 
PROPOSTAS 
O FinanFor tem um ambiente onde você pode consultar todas as 
antecipações que já fez e as que estão em processo de negociação com os 
agentes financeiros.  

Para acessar esse ambiente clique no botão "ANTECIPAÇÕES" que fica 
localizado na aba de menus do lado esquerdo de sua tela. 
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Ao entrar no ambiente de antecipações o sistema mostra a lista de suas 
antecipações que podem estar com o status "APROVADO" (que significa que 
você negociou aquele lote com um agente financeiro, chegou-se a um acordo 
e o sacado autorizou a cessão) ou "PENDENTE" (são antecipações que 
podem estar pendente do recebimento de propostas por parte do agente 
financeiro ou do aceite da cessão por parte do sacado). 

 

Para ver todos os detalhes de uma antecipação clique na "SETA" apontada 
para baixo que se encontra no fim da linha para expandir as informações. 

 

Para aceitar uma proposta recebida, expanda os detalhes de uma 
antecipação que esteja com o status "PENDENTE".  
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Note que há duas abas de navegação em uma antecipação, uma chamada 
"Propostas" (aba onde consegue ver as propostas que são feitas pelos 
agentes financeiros) e a aba "Faturas" onde podemos ver a relação das 
faturas que foram agrupadas para essa antecipação. 

 

Selecionando a aba "Propostas" o sistemas mostra as que foram recebidas 
detalhando o nome do agente financeiro, a taxa aplicada e o valor a ser 
desembolsado pelo agente financeiro. 

No final do detalhamento de cada proposta há dois botões, "REJEITAR"que 
serve para rejeitarmos uma proposta e "ACEITAR" para aprovar a proposta 
selecionada. 

OBS: Não há obrigatoriedade de rejeitar uma proposta, basta aceitar a que 
mais agrada que o sistema se encarrega de rejeitar as demais (caso haja) 
automaticamente. 

Clicando no botão "ACEITAR" o sistema abrirá uma janela com o resumo da 
operação que está sendo realizada para confirmação dos dados e a indicação 
da conta bancária onde o desembolso deve ser realizado (para cadastrar 
uma conta siga os passos da página …). 
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Depois de selecionar a conta e dar ciência no texto de atenção mostrado na 
imagem acima clique no botão "ACEITAR PROPOSTA" para dar andamento 
em sua solicitação de antecipação. 

 

 Ao aceitar uma proposta o status dela é alterado para "ACEITA". Neste 
ponto devemos aguardar o sacado fazer o aceite da cessão.  

 

Quando isso ocorrer o status da da sua antecipação será alterado para 
"APROVADO". 

 

Pronto, o processo de solicitação de antecipação foi finalizado. 
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CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA 
Para cadastrar uma conta bancária acesse o menu "AGENTES 
FINANCEIROS" localizado na aba do lado esquerdo de sua tela. 

 

Este menu mostra os agentes financeiros que estão participando da 
plataforma FinanFor e estão aptos a fazerem propostas para suas 
solicitações de antecipações. 

Encontre o agente financeiro que deseja cadastrar uma conta, expanda as 
opções desse agente clicando na "SETA" para baixo que fica no fim da linha 
que representa cada agente. 
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Ao expandir, você verá duas abas, "DADOS DO AGENTE FINANCEIRO" onde 
pode ter acesso a informações como contato, telefone, e-mail e endereço e 
na aba "CONTAS BANCÁRIAS" é onde faremos o cadastro da conta. 

 

Clique na aba "Contas Bancárias" e em seguida no botão "Adicionar Conta" 
para abrir a tela onde informará os dados bancários. 

 

Preencha os dados bancários e clique no botão "Enviar" para adicionar a 
conta.  
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Feito o cadastro, repare que o status ficará como "Pendente", isso ocorre 
porque agora a conta vai passar pela validação do agente financeiro. 

 

Assim que o agente validar a conta, o status dela passa a ser "Ativa" e a partir 
de agora pode ser usada para fazer as antecipações. 

 

 

iDtrust Tecnologia de Software  13  


