
Cadastre-se gratuitamente
Transparente e sem taxas extras e 
mensalidades.

Antecipe quando quiser
Você decide quando e quanto antecipar. As 
antecipações nunca ocorrem 
automaticamente.

Sempre a melhor taxa
Qual é a sua opção mais barata? Bancos, 
Factorings, FIDCs? A Antecipa busca uma 
ainda menor para você.

BEM-VINDO AO PROGRAMA DE 
ANTECIPAÇÃO DA GOL 

ACESSE AGORA MESMO O SEU 
PORTAL GOL ANTECIPA

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR

https://app.antecipa.com/login?Buyer=Gol


1.Primeiro acesso

Para o seu primeiro acesso, você receberá um 
e-mail informativo convidando-o a acessar o 
portal GOL Antecipa. Para realizar o seu 

acesso, clique em “criar senha agora” e digite 
uma senha de sua escolha com 6 ou mais 
caracteres (letras e/ou números).



2.Página Inicial

Após o seu acesso, você verá a sua Página 
Inicial que contém um resumo das 
informações mais importantes do seu portal 

GOL Antecipa. Logo no topo da página é 
possível visualizar o seu total antecipável e o 
campo de Solicitação de Antecipação. 

Ao longo da página, outras informações são 
compiladas para melhor entendimento, e 
você pode conferir cada uma ao longo deste 
manual.



3. Completar o cadastro

Seu cadastro é fundamental para que sua 
empresa tenha acesso ao formulário de 
solicitação de antecipação.

Isso não quer dizer que após o cadastro as 
antecipações serão automáticas. Eles sempre 
dependeram de um pedido feito por você em 
seu portal GOL Antecipa.

O cadastro é fundamental para atestar a 
identidade da empresa e do seu 
representante legal, e assim poder autorizar 
que as antecipações sejam solicitadas.



3.1. Informações Básicas

A primeira etapa consiste em informações 
básicas da sua empresa.

Estas informações vêm do cadastro da sua 
empresa com seus compradores, e podem 
estar desatualizadas.

Após conferir cada uma, clique no botão azul 
“próximo” no canto inferior direito da sua 
tela.



3.2. Representantes Legais

Nesta etapa você vai cadastrar os dados do 
representante legal da empresa. Pode ser o 
proprietário, um dos sócios ou alguém 
designado por procuração.

É muito importante que o nome e CPF dessa 
pessoa estejam no contrato social, 
procuração ou documento equivalente de 
representação legal.

Após cadastrar nome completo, CPF, e-mail e 
telefone clique no botão azul “salvar. Se for 
adicionar mais de uma pessoa, repita o 
processo e clique no botão “salvar” após os 
dados de cada uma.

Quando finalizar, clique no botão “próximo”.



3.3. Documentos

Após os representantes legais cadastrados, é 
hora de comprovar que eles realmente podem 
assinar pela empresa.

Para isso, selecione o tipo de documento e faça 
o upload. O ideal é que você selecione o tipo 
“contrato social” e anexe-o. 

Se não houver contrato social, pode anexar o 
comprovante de situação cadastral, 
requerimento de contrato, atestado de 
inscrição de MEI ou similar.

O fundamental é que o nome e CPF dos 
representantes legais cadastrados estejam 
nesse documento.

Clique em “salvar” após cada documento 
anexado e clique em “próximo” após finalizar.



3.4. Usuários

Nessa etapa, você poderá optar por 
adicionar novos usuários que poderão 
acessar o portal. Aqueles que você der a 
função de “Administrador” terão 
permissão para solicitar antecipação. 
Todas as outras funções permitem apenas 
visualizar o portal.

Não é necessário adicionar novos 
usuários. Para avançar, clique no botão 
verde “próximo”.



3.5. Conclusão

É a última etapa do seu cadastro. Clique 

em concluir para enviar todas as 

informações cadastradas e aguarde o 

e-mail de confirmação.

Após essa etapa, você receberá um 

contrato para assinatura digital no e-mail 

cadastrado na etapa 2 “representantes 

legais”.



4. Assinar contrato

Depois de concluir seu  cadastro, enviaremos o contrato para o e-mail do representante legal cadastrado. A assinatura é 
digital, logo, não é preciso impressão. Basta clicar em ver documento antes de assinar e depois de fazer a leitura, clicar no 
botão verde “assinar”. Lembre-se que assinar o contrato não implica em antecipar, apenas te dará acesso à tela de Solicitação 

de Antecipação.



5. Solicitação de Antecipação

Até assinar seu contrato, um campo bloqueado será exibido em seu portal (figura1). Após a assinatura, você poderá fazer 
solicitações de antecipação a qualquer  momento (figura 2). Veja como:

● Solicito: Qual valor deseja antecipar? Esse valor pode estar descrito na seção “Quanto tenho para antecipar” à esquerda da 
sua página inicial.

● Para receber até: é a data máxima para seu valor solicitado ser atendido e pago. Pode ser o próximo dia útil, por exemplo.
● Com taxa máxima de: Qual o seu menor Custo Efetivo Total (CET) fora da Antecipa? Com seu banco, cartão de crédito, 

FIDC etc? Use essa taxa e o portal GOL Antecipa e  poderá conseguir uma menor.

figura 1 figura 2



6. Pagamento

Após solicitar sua antecipação, sua tela exibirá as informações do seu pedido (imagem 1). A antecipação só será possível quando 
a opção estiver habilitada. Ou seja, após o seu pedido feito, a antecipação só será possível quando a GOL liberar crédito. O valor 
atendido será depositado em sua conta bancária na até a data máxima solicitada. Todas estas informações ficam disponíveis na 
sua tela de antecipação.

Você receberá um e-mail confirmando o resultado da sua solicitação. Esse e-mail informará o valor atendido mesmo quando for 
igual a 0 (nenhuma nota antecipada). Além disso, todas as antecipações ficarão registradas no seu histórico. Basta clicar em 
“antecipações” no menu lateral esquerdo (figura 2).

figura 1 figura 2



Bem-vindo ao portal GOL Antecipa, 
sua primeira opção de capital de giro.

Dúvidas? Entre em contato:
suporte@antecipa.com
(11) 3181-9175 (ligações de celular)
0800 020 1724 (ligações de fixo)

Acesse agora mesmo:
app.antecipa.com

https://app.antecipa.com/login?Buyer=Gol

