PROF. ARIEVALDO ALVES DE LIMA

Factoring não é empréstimo, não é desconto ou adiantamento de dinheiro.
É uma interação muito mais ampla entre empresas, proporcionando novas
oportunidades de negócios e racionalização de operações administrativas e
1
financeiras para resolução imediata do fluxo de caixa de sua empresa .
O que diferencia a operação de factorig da operação de desconto bancário é que
a empresa de fomento comercial compra o título sem direito de regresso, caso o
devedor não pague, o prejuízo será assumido por ela e não pelo cedente do
2
titulo .

Trabalhando com a PREVIA sua empresa terá a seu alcance um vasto banco de
dados, o que nos possibilita proporcionar um serviço de acompanhamento e
orientação de crédito da mais alta qualidade.
Rapidez e agilidade na prestação de serviços de factoring é nosso principal
objetivo. A PREVIA fomenta um relacionamento mais estreito entre fornecedores
(empresas cedentes) e seus respectivos clientes (empresas sacadas).

O relacionamento entre cliente e factoring é estreito, diário e objetivo, pois o
trabalho deve favorecer as duas partes.

1

São as pessoas jurídicas de fomento comercial, de prestação comutativa e contínua de serviços
de assessoria creditícia e mercadológica gestão de crédito, seleção e riscos, administração de
contas a receber e a pagar.
2
Em função disto, o deságio cobrado pela empresa de factoring costuma ser maior do que o
desconto bancário, uma vez que ela assume integralmente o risco do crédito.
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Estabelecido o contrato com a factoring, basta que o cliente telefone ou envie um
fax com os dados da operação proposta, conforme o nosso modelo, para ter sua
operação analisada, aprovada RAPIDAMENTE e conseqüentemente com
3
dinheiro em caixa .



Observar no caso do estudo deste tema, o pronunciamento da Secretaria
de Receita Federal através do Ato Declaratório nº 51, de 28 de setembro de
1994, que:

1. Para a empresa que alienou o titulo, a diferença entre o valor de face e o
valor de venda, oriunda da alienação de duplicata para a empresa de
fomento comercial, poderá ser computada como despesa operacional, na
data da respectiva transação.
2. Para as empresas de factoring, a receita a ser contabilizada na data da
operação será determinada pela diferença entre a quantia expressa no
titulo de crédito adquirido e o valor pago4.

3

Atualmente com o avanço da tecnologia, muitas empresas possuem serviços on-line para o
preenchimento de contratos, oferecendo equipes prestadoras de serviços com treinamento para
cumprimento do credito de forma objetiva e eficaz.
4
Caso as empresas adotarem esses procedimentos não será necessário apropriar pro-rata
temporis as despesas e receitas correspondentes.
http://www.grupoempresarial.adm.br

20/8/2006 06:26

página

2

PROF. ARIEVALDO ALVES DE LIMA
 Exemplo de chamada no mercado interno

Desconto de Cheques
Transforme seus cheques pré-datados em dinheiro.
O que é?
Antecipação de recursos de vendas realizadas através de cheques pré-datados. Os cheques são
entregues na agência e descontados pelo Banco ADM, fornecendo crédito rápido para cobrir eventuais
necessidades de caixa, ou capital de giro para novos negócios.
A quem se destina
Empresas com faturamento proveniente de cheques pré-datados.
Vantagens
1. Com a linha de crédito aprovada sua empresa tem dinheiro a qualquer momento.
2. A operação contribui para a alavancagem das vendas permitindo seu financiamento sem
comprometer o fluxo de caixa da empresa.
3. O valor líquido da operação é creditado automaticamente na conta corrente de sua empresa.
Características
Prazos: 5 a 120 dias.
Limite: Mínimo de R$ 200,00 (por borderô).
Garantia: Devedor solidário.
Encargos: Juros simples e pré-fixados pagos na contratação.
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): Debitado no ato da contratação.

Exemplo dinâmico
A empresa Cartonagens Visuais Maxx alienou cheques recebidos de clientes no
valor de 13.000,00, ao Banco ADM com deságio de 5,5% ao mês.
Caixa Geral

11.855

Despesas Financeiras

2.145

Cheques a Receber

13.000

5

13.000

5

Observar que o lançamento inicial, caso a conta de Caixa Geral abrigue os cheques pré-datados,
será a transferência para uma conta especifica de Cheques a Receber, a fim de que haja um
controle mais selecionado do fato administrativo, tendo em vista que neste tipo de operação a
empresa de Factoring é responsável pelo recebimento do cheque, diferente do procedimento de
desconto de título bancário, quando há a solidariedade.
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