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O crédito é a mola propulsora dos negócios no mundo 
moderno! 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Dificilmente alguém vai até à uma revenda comprar um 
carro à vista ou, então, vai à uma loja comprar uma geladeira sem pelo 
menos parcelar em seis vezes “sem juros”.    

 Na verdade, vemos muito disso: três, seis, dez, doze e até 
vinte e quatro vezes sem juros. É lógico que os juros já estão embutidos 
no valor da mercadoria, mas quando pedimos um desconto para 
pagamento à vista, a resposta é quase sempre uma porcentagem irrisória, 
e não vale a pena pagar no ato. O consumidor não resiste à tentação e 
compra a prazo.  

 Isto gera um círculo monetário, onde o consumidor, o lojista, 
o distribuidor, a indústria e os fornecedores de matéria-prima sobrevivem 
com o crédito do mercado. 

 Infelizmente a obtenção de crédito é um dos principais 
obstáculos para as empresas no Brasil. Vemos principalmente as micro, 
pequenas e médias empresas receberem uma pequena fatia dos créditos 
concedidos pelos bancos oficiais e privados, apesar de responderem por 
aproximadamente 20% do Produto Interno Bruto (PIB) e 60% dos 
empregos gerados no País. 
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 É interessante observar que o Brasil alcançou em, 2010, a 
maior taxa de empreendedorismo entre países membros do G-20 (grupo 
que integra as maiores economias do mundo) e do BRIC (grupo que reúne 
os emergentes Brasil, Rússia, Índia e China), segundo a Pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor, a GEM 2010. O estudo mostra que, no ano de 
2010, o País registrou o melhor resultado dos onze anos em que participa 
da pesquisa, com a maior Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial: 
17,5% da população adulta (18 a 64 anos). 

 Outra pesquisa divulgada em 26/03/2013 e realizada pela 
Endeavor - organização internacional sem fins lucrativos que promove o 
empreendedorismo de alto impacto - identificou que três em cada quatro 
pessoas – 76% da população brasileira – pretendem ter o próprio negócio. 

Esta é a segunda maior 
taxa do mundo, ficando 
atrás apenas da Turquia. 
Muito além de sonhar, os 
brasileiros querem 
realizar. Mais de 50% dos 
entrevistados acham 
provável abrir uma 
empresa de fato nos 
próximos cinco anos. No 
entanto, apenas para 
19% deles, essa 
possibilidade é “muito 

provável”, um porcentual baixo se comparado ao potencial dos brasileiros. 

 Todos sabem que uma empresa pode até fechar, se não 
oferecer condições facilitadas de pagamento aos seus clientes. Além 
disso, o empresário não tem muita experiência ou tempo no seu dia a dia 
para administrar o seu financeiro. 

 Por outro lado, quando o empresário concede crédito para 
os seus consumidores, surge uma grande preocupação que vai além da 
fabricação ou comercialização de seus produtos e serviços: a atenção para 
o seu fluxo de caixa. Isto porque nem sempre os recebimentos cobrirão os 
pagamentos para aquele momento. 
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 É aquela velha história: hoje preciso de R$ 10.000,00 para 
pagar aos meus fornecedores, mas tenho somente R$ 7.000,00 em caixa. 
Estão faltando R$ 3.000,00. O que fazer?  

 O empresário, vendo as contas da empresa vencendo, 
procura nos bancos a solução deste problema. Como regra, a prática usual 
e mais barata nesta situação, é o desconto bancário de seus créditos 
comerciais para levantar recursos. Ou seja, ele tem vários créditos (os 
mais usuais são os créditos de cartão, cheques pré-datados ou duplicatas) 
e usa uma parte deles que está a vencer (30, 60, 90 dias) para pagar as 
contas que estão vencendo hoje. Isto se chama “antecipação de 
recebíveis”. 

 Entretanto, obter este dinheiro extra ou, em outras palavras, 
“capital de giro”, junto às instituições financeiras é quase sempre 
problemático para as micro, pequenas e médias empresas. 

 O que vemos é um elevado nível de burocracia e exigências 
por parte dos bancos. Eles levam dias, semanas, meses para liberar um 
limite que nem sempre acompanha o crescimento da empresa. E o pior! A 
“mordida” que eles chamam de “reciprocidade”. É o famoso “segurinho” 
para a empresa, seguro em grupo para os funcionários, seguro de vida 

pessoal para esposa, filhos e, 
se duvidar, até para o 
cachorrinho... Não podemos 
esquecer dos títulos de 
capitalização, cartões de 
crédito internacionais (o 
PROCON chama isso de 
venda casada) e, por fim, os 
títulos em garantia, que não 
deixam o empresário realizar 
novas antecipações com esses 

créditos deixados em custódia. 

 Estas garantias, seguros e outros produtos e serviços 
bancários diversos devem ser sempre considerados no cálculo da taxa 
final. Aliás, o empresário está pagando por eles! Veremos no capítulo 3.5 
(comparando as taxas - bancos x factoring) uma planilha com as taxas 
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utilizadas entre bancos e empresas de 
factoring, taxas estas que, no final, podem se 
mostrar verdadeiras armadilhas se forem 
consideradas algumas destas reciprocidades. 

 Muito bem! Com o crédito 
escasso e o risco de calote considerável, os 
bancos estão retraídos. O que fazer? É nesta 
hora que surgem as empresas de factoring como importante instrumento 
para o estímulo à atividade econômica, especialmente, no auxílio às micro, 
pequenas e médias empresas, já que as exigências burocráticas em nada 
se assemelham às dos bancos. 

 Apesar das empresas de factoring já existirem há muito 
tempo no Brasil, ainda não foi editada uma lei específica para discipliná-
las, o que dificulta não só o funcionamento das empresas do setor, mas 
também sua fiscalização e a sua defesa no judiciário. Um exemplo é a 
confusão feita entre empresas de factoring e bancos (que veremos em 
detalhes no item 1.3 – Principais diferenças entre factoring, bancos e 
agiotas). 

 Outro problema que surgiu pela falta de uma lei sobre 
fomento mercantil é a freqüente utilização da 
empresa de factoring como “fachada” para a 
prática de atividades ilícitas, como 
agiotagem e a lavagem de dinheiro.  

 Segundo um levantamento da 
ANFAC (Associação Nacional das 
Sociedades de Fomento Mercantil – 
Factoring), existem mais de 6.000 empresas 
que se intitulam factoring, mas que atuam 
sem o menor compromisso com regra 
alguma. 

 Pois bem, este livro vem ao encontro daquelas pessoas que 
possuem um capital e gostariam de investir numa empresa de factoring. E 
com isso, você, empresário, poderá oferecer uma oportunidade para 
aquelas empresas que precisam de um dinheirinho para pagar as contas 
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do dia, isto de maneira legal e com um nível de risco controlado. 

 Estes e muitos outros tópicos constituem o tema de “Monte 
sua própria empresa de factoring”. Eis como se desenvolverá o livro: 

 No Capítulo 1, O factoring, descrevo o conceito de factoring, um pouco 
da história e as principais diferenças entre as empresas de 
factoring, os bancos e os agiotas. Neste capítulo, comento 
também sobre algumas histórias de agiotagem e usura; 

 No Capítulo 2, Constituição de uma empresa de factoring, descrevo como 
montar uma empresa de factoring, a definição do cliente 
ideal, envolvendo risco, limite, consultas e análises. 
Comento também sobre as fontes de recursos, 
organograma e quais são os custos de uma empresa de 
factoring; 

 No Capítulo 3, Vamos ao trabalho, abrange os tipos de contratos de 
factoring, os títulos de créditos mais comprados e os passos 
para compra dos títulos. Também explico como calcular o 
Fator de Compra, como montar o Aditivo e os 
procedimentos de cobrança; 

 No Capítulo 4, Possíveis problemas que podem surgir, falo sobre os 
principais golpes aplicados nas empresas de factoring, os 
tipos de cobrança de inadimplentes e uma solução para os 
devedores incobráveis; 

 No Capítulo 5, O COAF e a lavagem de dinheiro, comento sobre o crime 
de lavagem e ocultação de recursos e como a empresa de 
factoring deve agir quando identificar um cliente mal-
intencionado; 

 No Capítulo 6, Possibilidade jurídica do direito de regresso, discorro 
sobre a tese de que as empresas de factoring têm o direito 
de colocar no seu contrato a cláusula de regresso, caso o 
título não venha a ser pago pelo sacado. 

 Por fim, gostaria de citar um trecho do livro “Qual é a tua 
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obra?”, de Mário Sergio Cortella – Editora Vozes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDÁCIAAUDÁCIAAUDÁCIAAUDÁCIA    

NÃO É AVENTURA!NÃO É AVENTURA!NÃO É AVENTURA!NÃO É AVENTURA!    

Uma característica central de quem não perde 
oportunidade é a capacidade de ter audácia. Não se 
confunda audácia com aventura. A mudança se faz 
com os audaciosos, não com os aventureiros. O 
grande pensador alemão Immanuel Kant, no século 
XVIII, dizia: “Avalia-se a inteligência de um 
indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é 
capaz de suportar”. Suportar não significa 
sucumbir, mas resistir às incertezas e continuar. 
Para resistir às incertezas é preciso ter audácia. 
Repita-se: não confunda audácia com aventura. 
Audacioso ou audaciosa é aquele(a) que planeja, 
organiza, estuda e vai. Aventureiro ou aventureira 
é quem diz: “Vamos que vamos e veremos no que dá” 
ou “primeiro a gente enlouquece e depois vê como é 
que fica”... 
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VOCÊ QUER SER MEU SÓCIO? 

 

 Gostaria de convidá-lo para ser meu sócio nesta empresa 
de factoring. Assim, posso lhe mostrar, passo a passo, como montar este 
empreendimento. Vamos aprender, desde as primeiras definições, como 
constituir a pessoa jurídica, passando pelas fontes de recursos, despesas, 
contratos, análise de crédito, possíveis golpes contra empresas de 
factoring, recursos humanos e outros assuntos interessantes. Enfim, 
vamos compartilhar bons momentos, montando um negócio que pode se 
tornar muito lucrativo e compensador, pois você estará fomentando outras 
empresas, criando riquezas e estimulando a contratação de mão de obra, 
para o crescimento do nosso País. 

ENTÃO, VEM COMIGO!!! 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ufa! Você conseguiu! Chegamos ao final deste livro e 
espero que a maioria das suas dúvidas a respeito do factoring esteja 
resolvida. 

 Como você pôde ter percebido, o tema foi abordado de 
forma objetiva e prática, parecendo uma conversa entre amigos. Mas 
neste oceano, existem muitos assuntos que podem e devem ser 
pesquisados com mais profundidade. 

 É o caso do direito de regresso. Acredito que a utilização 
desta cláusula no contrato de factoring “pode” trazer um risco jurídico, 
principalmente se o cliente estiver mal-intencionado. Não podemos 
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considerar que todos os clientes de factoring sejam mal-intencionados. 
Portanto não há, a meu ver, justificativa para deixar de colocar esta 
cláusula no contrato. Esta prática é muito útil e bem-aceita pela maioria 
dos clientes das empresas de factoring. 

 Outra coisa que eu gostaria de dizer neste encerramento: O 
tema factoring é muito amplo e impossível de ser esgotado na sua 
totalidade com apenas um livro, entretanto, fiz o possível para lhe mostrar 
os tópicos mais relevantes, de maneira agradável e amistosa. Além do 
mais, este livro poderá ficar desatualizado com a edição de novas leis e 
normas.  

 E, finalmente, eu assumo o compromisso com você, de que, 
assim que possível, deixarei publicado no meu site 
www.domingosgondek.com.br as possíveis erratas deste livro. 

 Agora convido você, meu amigo de factoring, para 
compartilhar suas experiências e dúvidas do dia a dia. Entre no meu site 
gratuitamente e conte suas histórias. Tenho certeza que sempre terá um 
colega que ficará muito feliz com o seu conhecimento compartilhado. 

 Se você gostou do livro, então divulgue para os seus 
amigos e me siga no www.facebook.com/montesuafactoring. 

 Um grande abraço e até breve! 

 

Boa sorte, amigo. Estou torcendo por você! 
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