
A ABEMI e a Zeus Tecnologia e Inovação f irmaram um acordo de parceria para ajudar sua empresa superar as dif iculdades de recebíveis ,
créditos ou investimentos no mercado f inanceiro.
 A Zeus acredita em um serviço de qual idade e que agrega valores às necessidades de seus cl ientes e,  desde 2002 vem adquir indo uma
bagagem de conhecimento e estratégias.  O know-how abrange principalmente a área de desenvolvimento f inanceiro e consultoria  técnica.
 
Assim,  a  Zeus pode colaborar com:
·Aquisição de l inhas de crédito junto ao Governo Federal ,  Governo do Estado e Fundo de Investimentos;
·Desenvolvimento de uma metodologia de Plano de Reestruturação Operacional  e  Financeiro de Empresas para alcançar uma visão
completa do cenário de cada etapa para a reestruturação;
·Anál ise da relação de seus processos de tomada de decisões,  identif icando soluções para seus problemas,  com base nos conhecimentos
adquir idos;
·Elaboração de escrituração contábi l ,  preparação e revisão de declarações acessórias,  emissão de balancetes e demonstrações f inanceiras
e anál ise de balanço;
Nesse sentido,  a  Zeus apresenta algumas modal idades operacionais  para atender as necessidades de crédito,  como:

Antecipação de recebíveis  

Antecipar recebíveis  nada mais  é do que usar as suas vendas a prazo ou
prestação de serviços para receber à vista.  Assim,  você consegue negociar
melhor com seus fornecedores,  mantém capital  de giro e gerar  lucro.

Antecipação com seguro e l iquidez

Caso não deseje se preocupar com os trâmites da sua operação de
antecipação após ter  recebido seu dinheiro,  o crédito segurado é uma
operação de antecipação onde se adquire um seguro para os t ítulos
antecipados.  Em casos de inadimplência do seu cl iente,  esse seguro cobre o
valor  dos t ítulos.  

Créditos entre empresas do mesmo grupo econômico

Antecipação de recebíveis  das f i l ia is  do mesmo grupo econômico .  
E  ainda,  dif iculdades de antecipar seus contratos à Performar? Nesse caso seus contratos futuros são estabi l izados com a segurança e
proteção de recebimentos e antecipação dos recebíveis  futuros vinculados a uma conta ESCROW. Apenas para esclarecer a  conta Escrow
é uma conta bancária segregada em três partes:  o Banco,  a  gestora nomeada ( investidora)  e  a  sua empresa.  Essa conta é aberta em nome
da sua empresa para que o seu cl iente possa efetuar os pagamentos nela,  não se preocupando em pagar para terceiros.  

E com relação aos Investimentos internacionais ,  a  Zeus estrutura operações e projetos para captação de recursos de investimentos
internacionais ,  visando modal idades totalmente diferenciadas da prática institucional  f inanceira brasi leira.  Recursos  estes com pontos
predominantes como :

·Taxas pré-f ixadas na moeda do dia (média 2% a.a. )
·Carências diretas e gratuitas no prazo contratado (prazo 3 /  5 /  10 anos)
·Longo prazo (amortização em 10/15/ 20 anos)
·Sem risco cambial  ( investimento na conta aqui  no Brasi l )
Aquisição de investimento em moeda nacional  ou estrangeira (real  ou
dólar)  
· Investimento entre empresas do mesmo grupo econômico (  Matriz  e
f i l ia l  -  Brasi l  ou exterior)

 Outras informações entrar  em contato pelo telefone (19)  2513-3008 ou pelo 
e-mail :  adm@zeusinovação.com.br 
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