
Central de Atendimento Sicoob
4000 1111 – Capitais e regiões metropolitanas
0800 642 0000 – Demais localidades
Atendimento 24 horas

Ouvidoria – 0800 725 0996
De segunda a sexta, das 8h às 20h
ouvidoriasicoob.com.br

Deficientes auditivos ou de fala – 0800 940 0458
De segunda a sexta, das 8h às 20h

CRÉDITO EMPRESARIAL 
E FINANCIAMENTO PARA 
SEU NEGÓCIO
Sua empresa não precisa  
esperar para crescer.

• Móveis e eletrônicos: realize 
aquele sonhado investimento 
em infraestrutura e aumente sua 
produtividade com a facilidade 
e rapidez que você precisa.

• Veículos: adquira um veículo ou 
uma frota. Crédito para financiar 
a compra de veículos novos 
ou usados, de pequeno, médio 
ou grande porte. Disponível 
para empresas de todos os 
tamanhos, com pagamento 
por meio de desconto na conta 
corrente da sua empresa.

Capital de Giro Automático
Com a parceria do Sicoob você 
sempre tem a garantia de capital 
de giro automático no momento 
em que sua empresa precisar.

• Pagamento de férias: pague os 
benefícios dos funcionários e 
financie o valor em parcelas que 
não comprometem seu caixa.

• Pagamento de 13º: aumente 
seu capital de giro e realize 
com tranquilidade o 
pagamento do 13º da equipe.

Investir na sua empresa fica 
mais fácil com o Sicoob.
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Antecipação de Recebíveis
Para aumentar seu capital de giro, você 
tem uma ótima opção*: venda a prazo 
e antecipe o recebimento da venda. 
O valor integral será creditado na sua 
conta, com segurança e agilidade. 

• Cheque: antecipe e desconte o valor dos 
cheques pré-datados dos seus clientes.

• Duplicatas: receba agora o 
valor das duplicatas que o seu 
cliente vai pagar depois.

• Cartão: antecipe os pagamentos 
das compras feitas por meio do 
cartão no seu estabelecimento.

Conta Garantida
Tenha a garantia de crédito* a qualquer 
momento e deixe sua empresa preparada 
para oportunidades e despesas inesperadas. 
O crédito liberado vai direto para a conta 
corrente e pode ser utilizado imediatamente.

• Juros proporcionais ao valor e 
ao período de utilização;

• Transferências via Internet 
Banking e App Sicoob;

• Renovação automática do limite.

Financiamento BNDES
Realize novos projetos e expansões 
ou modernize sua empresa. O Sicoob 
é parceiro do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e atua como repassador de 
linhas de crédito* dessa instituição.

• BNDES Empresarial: pequenas, médias 
e grandes empresas cooperadas podem 
contar com os recursos do BNDES e 
contratar linhas de financiamento 
de longo prazo para custear novas 
aquisições, projetos de ampliação, 
expansão, modernização, capital 
de giro isolado e muito mais.

Financiamentos diferenciados
Conte com o atendimento personalizado 
nas cooperativas do Sicoob e solicite 
uma proposta para financiar* o que a sua 
empresa precisa com taxas competitivas.

• Máquinas e equipamentos: incremente 
seu negócio com a aquisição de 
máquinas e equipamentos. No 
Sicoob, basta comprovar o destino 
dos recursos para liberar o dinheiro, 
e você ainda tem a opção de utilizar 
os recursos do BNDES. Disponível 
para empresas de todos os tamanhos, 
com pagamento direto ao fornecedor 
ou na conta corrente da empresa.

• Material de construção: financie para 
construir, reformar ou ampliar a sua 
empresa. Solicite um financiamento para 
material de construção e aproveite as 
taxas atrativas, os prazos e as condições 
que só a sua cooperativa Sicoob oferece.

Com a Conta Empresarial 
do Sicoob, você tem acesso 
a produtos e serviços 
essenciais para aprimorar 
seus negócios e ainda 
participa dos resultados 
da sua cooperativa.


