
COMO ME RELACIONAR BEM

COM AS INSTITUIÇÕES

FINANCEIRAS?

Cumpra suas obrigações. Além de criar uma melhor imagem 
junto à instituição nanceira, evitar o pagamento de juros.

Procure o gerente, ele é o melhor canal 
entre o banco e a empresa.

Planejamento. Quando necessário o acesso a um 
nanciamento, apresente, através de um planejamento o 
motivo do empréstimo e como será investido. Isso trará mais 
conabilidade a solicitação.

Transparência. Os bancos se relacionam bem com 
empresas que adotam práticas e balanços que mostram 
sua real situação nanceira.

Benefícios ao se relacionar bem com o seu banco

Com as boas práticas de relacionamento adotadas junto ao seu banco, há 
vários benefícios que contribuirão para o crescimento da sua empresa.

1) Melhores taxas: é possível reduzir as taxas do 
crédito empresarial e, consequentemente, 
pagar menos pelo valor total nanciado.

2) Acesso a linhas de crédito: ao demonstrar que sua 
empresa é boa pagadora e tem condições de quitar 
o nanciamento, aumenta-se a possibilidade de 
acesso a linhas de créditos.

3) Atendimento diferenciado: Algumas instituições 
nanceiras possuem serviços personalizados para 
atender seus clientes, estes oferecidos através do 
conceito de atendimento de Agências 
Personnalité, Prime e Stilo".

O relacionamento bancário é o mecanismo que 
empresas utilizam para chegar aos melhores acordos 
com as instituições nanceiras. Isso inclui acesso a 
linha de crédito, atendimento e uma série de outros 
serviços que representam o envolvimento do setor 
empresarial com os bancos.

Dessa forma, é indispensável que os 
empreendedores saibam como se relacionar bem 
com as instituições nanceiras. Isso traz vantagens 
que contribuem desde uma melhor gestão interna 
do negócio até a transparência exigida por 
investidores externos à empresa.

É importante que empresários e empresas 
possuam ferramentas para melhorar e 
fortalecer a relação com os bancos.

cartão de crédito

Mas, como se relacionar bem com as instituições nanceiras?


