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RESUMO 

SOUZA,RAFAEL. FACTORING - APOIO PARA PEQUENAS E MEDIAS 
EMPRESAS - 2008 
0 mercado de fomento mercantil - factoring tern apresentado urn relevante 
crescimento nos ultimos anos. Vista que este ramo e uma atividade dinamica, e 
necessaria compreender que ele e uma formula integrada de apoio e assistemcia 
especifica a esta classe de empresas, executada cada vez mais com base em 
servigos. No momenta economico atual, varias empresas, especialmente as de 
pequenas dimensoes, tern necessidade de recursos para fazer frente aos custos e 
encargos numa economia competitiva e, e par este motive que grande parte delas 
nao consegue chegar ao menos ao quinto ana de vida. E not6rio o surgimento de 
empresas de pequeno porte, o que evidencia urn grande niche de mercado para o 
fomento mercantil, porem, infelizmente a maioria dos administradores das empresas 
de pequeno porte tern consigo a definigao de factoring como agiotagem legalizada. 
Ao contrario disso se pode dizer que o ramo de fomento mercantil e sinteticamente 
se pode dizer que o factoring e a execugao continua de servigos de apoio e 
acompanhamento da atividade sua empresa-cliente, conjugada com a aquisigao de 
creditos resultantes de suas vendas mercantis ou de prestagao de servigos 
realizadas a prazo. 
Palavras-chave: Factoring, pequenas empresas, acompanhamento, recursos, 
produtividade. 
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1 INTRODUCAO 

Atualmente muitos administradores de pequenas e medias empresas, tern 

consigo a informac;ao ou definic;ao de que o fomento mercantil - factoring e um tipo 

de agiotagem legalizada. 

Ao contrario disso, a sociedade de fomento mercantil e uma empresa 

comercial que existe para desempenhar urn relevante papel socioeconomico em 

favor de suas empresas-clientes, proporcionando ganhos de liquidez, rentabilidade e 

produtividade indispensaveis a sua sobrevivencia atraves da prestac;ao de servic;os e 

compra de direitos credit6rios. 

Sao crescentes as dificuldades das pequenas empresas ao acesso as fontes 

de financiamento bancarios, seja pela limitac;ao de sua capacidade, seja pelos riscos 

que oferecem, mas devido a isto, o factoring veio como urn mecanisme apropriado 

para romper este circulo vicioso, em que vive o pequeno e media empresario. 

Conforme pesquisas realizadas a maioria das empresas de pequeno e media 

porte estao caminhando com elevados indices de inadimplencia, ausencia de capital 

de giro, falta de fluxo de caixa para o centrale das contas a receber/pagar entre 

outros, no que implica diretamente a captac;ao de recursos de terceiros com 

operac;6es e taxas bern caras. Como os custos de captac;ao de recursos financeiros 

sao altos, o Iuera que a empresa teoricamente teria, ira praticamente se destinar 

como pagamento referente a emprestimos e financiamentos. 

A organizac;ao administrativa das empresas preve, de maneira geral, uma 

forma de analisar o credito dos clientes e tambem de organizar os fluxes de caixa, 

respeitando os prazos de pagamentos e recebimentos. lsso e primordial para a 

saude financeira de uma empresa e ate mesmo para sua sobrevivencia. 

No mercado competitive em que as empresas se encontram, e primordial para 

a sua estabilidade as controles financeiros em sua organizac;ao administrativa; neste 

aspecto cabe ao empresario encontrar alternativas para a reduc;ao de custos e 

alavancagem de vendas, podendo ser elas urn planejamento tributario, organizac;ao 

do fluxo de caixa, centrale nos prazos de pagamentos e recebimentos, urn setor 

especifico de controladoria etc. 

As instituic;oes financeiras nao tern condic;oes de avaliar e acompanhar as 

operac;oes das pequenas empresas de maneira muito intensiva, o que acaba 

elevando o risco operacional na concessao de credito para estas organizac;oes, alem 
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do fato de que o volume por empresa e pequeno. Em vista deste risco, as 

instituic;oes financeiras acabam encarecendo a captac;ao de recursos de curto prazo 

para as pequenas e medias empresas; surge entao a atividade de fomento mercantil 

com a finalidade de expandir os ativos de suas empresas-clientes, eliminando seu 

endividamento e transformando suas vendas a prazo em vendas a vista, juntamente 

com a prestac;ao de servic;os. 

Muitas vezes, born numero das MPEs - Micro e Pequenas Empresas entram 

em estado de falencia sem antes mesmo chegar ao quinto ano de vida. Muito disso 

deve-se ao fato de que a maioria destes empresarios nao tern a capacitac;ao 

especffica como empreendedor ou a empresa nao possui urn fundo especffico para 

suprimentos do fluxo de caixa etc. Por este e outros motives existe o factoring, com 

o prop6sito de dar apoio a esta classe empreendedora que esta crescendo cada vez 

mais e pode contribuir grandemente para a economia brasileira. 

Este projeto foi elaborado com a finalidade de subsidiar aos administradores 

de pequenas e medias empresas do Brasil iluminando o entendimento a respeito do 

mercado de fomento mercantil - factoring; e apresentando quais sao os beneffcios 

que podem existir atraves do relacionamento de uma empresa que pratica o 

factoring com a empresa-cliente atraves de urn estudo de caso da empresa 

Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 VISAO GERAL DA ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL- FACTORING 

0 que eo Fomento Mercantil- Factoring? 

E a execuc;ao continua de servic;os de apoio e acompanhamento das 

atividades especificamente as empresas de pequeno e medio porte, conjugada com 

a aquisic;ao de creditos de empresas resultantes de suas vendas mercantis ou de 

prestac;ao de servic;os realizadas a prazo (Lei n° 8.981/95, Resoluc;ao n° 2.144/95 do 

Conselho Monetario Nacional e Leis n° 9.249/95 e 9.430/96). 

Esta definic;ao, aprovada na Convenc;ao Diplomatica de Ottawa, em maio de 

1988, da qual participou o Brasil com mais 52 Nac;6es, consta do Art. 28 da Lei 

8981/95. No Brasil, traduzimos a expressao FACTORING, para fomento mercantil, 

definitivamente consagrado em varios normativos da administrac;ao publica e em leis 

fed era is. 

Factoring e urn etimo anglo-latino derivado do substantive Iatino "factor'', cujo 

radical origina-se do verbo "facere", que significa agir, fazer, desenvolver e fomentar. 

As empresas aqui sao conhecidas como sociedades de fomento mercantil. Sao 

sociedades mercantis, registradas e arquivadas nas Juntas Comerciais. 

0 factoring de acordo com LEITE (2007, p. 4) e: 

"E a prestagao continua de servigos de alavancagem mercadol6gica, de 
avaliagao de fornecedores, clientes e sacados, de acompanhamento de 
contas a receber e de outros servigos, conjugada com a aquisigao de 
creditos de empresas resultantes de suas vendas mercantis ou de 
prestagao de servigos, realizadas a prazo". 

A primeira sociedade organizada como Factoring foi fundada em 1808, em 

Nova lorque. No Brasil, o factoring surgiu em 11 de fevereiro de 1982, com a 

fundac;ao da ANFAC (Associac;ao Nacional das Empresas de Fomento Comercial). 

Sem os riscos de capitais de terceiros, sem captac;ao, sem o spread dos 

bancos, a formac;ao do prec;o de compra de uma factoring se faz tal como numa 

empresa comercial. 
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Com o decorrer do tempo, as pequenas e medias empresas, ao se 

estruturarem administrativamente, ao capitalizarem seus lucros e expandirem seus 

mercados, tendem entao a urn relacionamento direto com os bancos, podendo 

deixar o estagio do factoring. 

A partir disto nota-se que a empresa de factoring usufrui de condigoes 

vantajosas para obtengao de fontes de financiamento para complementar eventuais 

necessidades de caixa - maiores volumes e menores taxas. A empresa de fomento 

nao e uma intermediadora de recursos e sim tomadora. 0 intermediario e o banco, 

pois se utiliza da captagao da poupanga popular. 

2.2 CRESCIMENTO DO MERCADO 

2.2.1 Factoring 

0 mercado de factoring tern apresentado urn relevante crescimento nos 

ultimos anos. A tabela a seguir apresenta os numeros desta evolugao e, no 

entender do autor, leva a crer que a importancia deste mercado sera crescente no 

que diz respeito ao desenvolvimento da economia brasileira. 

Levantamento estatistico realizado pela ANFAC mostra que em 2007, 

aproximadamente, 133 mil empresas - pequenas e medias - demandaram os 

servigos das empresas de fomento mercantil. Do ponto vista socioeconomico, o 

fomento mercantil contribuiu para viabilizar transagoes comerciais, notadamente, 

do setor produtivo e para sustentar mais de 2 milhoes de empregos diretos e 

indiretos. 

Em 2007, o giro das carteiras das empresas filiadas a ANFAC, originou urn 

estoque de direitos credit6rios da ordem de R$ 60,3 bilhoes, valor que representa 

urn acrescimo de 17,65%, sobre o ano anterior quando o estoque atingiu urn 

volume de R$ 51 bilh6es. 



Tabela 1 - GIRO ANUAL DA CARTEIRA NO BRASIL 

ANO GIRO 

2001 24,32 

2002 27,40 

2003 30,06 

2004 34,50 

2005 42,50 

2006 50,00 

2007 60,00 

Fonte: ANFAC 

0 mercado do factoring esta crescendo tanto como podemos ver na tabela 

abaixo, onde temos o direcionamento das operagoes na ANFAC. E not6rio o fato 

de que a maioria dos que se utilizam dos servigos de fomento e o ramo da 

industria metalurgica. 

Os servigos de factoring no Brasil tern possibilitado o desenvolvimento das 

pequenas e medias empresas atraves da difusao das praticas de administragao 

financeira como tambem da concessao de credito aos diversos empresarios. 0 

cenario de crescimento economico previsto para ocorrer nestes pr6ximos anos 

sera de fundamental importancia para o setor, pois sua atividade sera 

fundamental para 0 desenvolvimento da pequena e media industria brasileira. 

2.2.2 Pequenas e Medias Empresas 

5 

As prerrogativas asseguradas na Constituigao da Republica aos pequenos 

neg6cios foram regulamentadas no Brasil e implementadas com maior vigor a partir 

da promulgagao do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte, aprovado pela Lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Pequenos e medias empresarios surgem a cada momenta em nosso pals. 

Conforme o relat6rio do ano de 2008 do GEM - Global Entrepeneurship Monitor, que 

e o maior estudo independente sabre a atividade empreendedora, o Brasil 

apresentou uma Taxa de Empreendedores em Estagio lnicial (TEA) de 12,2% no 

momenta da pesquisa, ou seja, em cad a 100 pessoas, cerca de 13 desenvolviam 

alguma atividade empreendedora. Boa parte de nossa economia se alicerga nessa 
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forga de trabalho e de produgao representada par urn vasto universe, que se cifra 

em mais de tres milhoes de pequenas e medias empresas no Brasil. 

2.3 BALIZAMENTO LEGAL E OPERACIONAL 

I- Legal: 

• lnstrugao Normativa n° 16, de 10.12.1986 do DNRC - Departamento Nacional 

de Registro do Comercio, dispensa a aprovagao previa do Banco Central para 

o arquivamento de atos constitutivos de empresas de fomento mercantil; 

• Circular - 1.359 de 30.09.1988, do BACEN - Banco Central do Brasil, que 

revogou a Circular BC n° 703, de 16.06.1982, e reconhece ser o fomento 

mercantil - factoring atividade comercial mista atlpica que consiste na 

prestagao de servigos conjugada com a aquisigao de direitos credit6rios ou 

creditos mercantis; 

• Resolugao - 2.144 de 22.02.1995, do CMN - Conselho Monetario Nacional, 

reconhece definitivamente a tipicidade juridica propria e delimita nitidamente a 

area de atuagao da sociedade de fomento mercantil que nao pode ser 

confundida com a das instituigoes financeiras; autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil que tern par objeto a coleta, intermediagao e 

aplicagao de recursos de terceiros no mercado (Art. 17 da Lei 4594 de 

31.12.1964 e Arts. 1° e 16 da Lei 7492/1986); 

• Circular- 2715 de 28.08.1996, do BACEN, permite as instituigoes financeiras 

a realizagao de operagoes de credito com empresas de fomento mercantil. 

II - Operacional: 

• Art. 5°, incisos II e XIII da CF- Constituigao Federal 

• Art. 170 da Constituigao Federal 

• COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Lei 9613 de 

03.03.1998 - Resolugao n° 13, de 30.09.2005 e Resolugao n° 16 de 

28.03.2007. 

• Prestagao de Servigos (Art. 594 do C6digo Civil) 

• Compra e venda- (Arts. 481 ao 489 do C6digo Civil) 

• Cessao de Creditos (Arts. 286 ao 298 do C6digo Civil) 

• Endosso: 



>- Arts. 910, 911 e 914, do C6digo Civil 

~ Arts. 15 e 16 da Lei Uniforme- Conv. de Genebra (Dec. 57663/66) 

>- Art.13, § 4° e 18, § 2° da Lei 547 4/68 

• Vfcios Redibit6rios (Arts. 441 ao 446 do C6digo Civil) 

• Solidariedade Passiva (Arts. 264 e 265 do C6digo Civil). 

Ill -Fiscal: 

• Ato Declarat6rio 51/94, da Secretaria da Receita Federal 
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• Art. 28, § 1°, alinea "c" - 4 da Lei 8981/95, reiterado pelo Art. 15 da Lei 

9249/95, Art 58 das Leis 9430/96 e 9532/97. Art. 14, inciso VI, da Lei 9718/98 

e Decreta 4494, de 03.12.2002 

• Lei 10.637/2002 (PIS) e Lei 10.833/2003 (PIS/COFINS) 

• Atos Normativos, especificos, para a atividade, da Secretaria da Receita 

Federal. 

•· Artugos 17, ·t B e 44, § 7'0 da Lei· 
4595-164 (Lea Bancarcrat 

II!· Artilg·os t~ e ·1 €; cia Lei: 7492186· 
(C rim·es contra a :SFN} .. 

Fonte: ANFAC 

2.3.1 Anfac 

Artigo ·1 6.0 do Codigo Penal. 
Leg ·J 52'1.t'51_ 
r1~'1 e d idla P ro-..l is 6 ria 21 7210 ·1 . 

A ANFAC tern afinalidade de congregar as empresas de factoring e divulgar 

as objetivos e as vantagens do factoring para o seu meFcado alva: as pequenas e 

medias empresas. Foram 11 empresas fundadoras da ANFAC. 

Atualmente a demanda e representada pelas 70.000 pequenas e medias 

empresas, que constituem a clientela das sociedades de fomento mercantil filiadas a 

ANFAC e por outras milhares de empresas de pequeno e media porte, totalmente 

desamparadas dentro do sistema economico brasileiro, que constituem inesgotavel 

mercado para o factoring, que pode propiciar meios para essa massa de indivfduos 
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desenvolver oportunidades e usar sua potencialidades pata o crescimento 

economico do Brasil. 

Ao filiar-se a ANFAC, a sociedade de fomento mercantil, tera a sua disposigao 

o atendimento personalizado por telefone para assuntos com foco operacional, 

contabil, tributario e juridico ou atraves de reunioes pre-agendadas diretamente com 

os assessores da presidencia; banco de dados de uso exclusivo das associadas 

para consultas, com acesso via internet, utilizando login e senha privativos onde 

voce encontra: 

a) Manual do Associado contendo orientagao e modelos de documentos 

indispensaveis a execugao dos trabalhos do dia a dia da sociedade de fomento 

mercantil, tais como: 

• Contratos de Fomento Mercantil Convencional 

• Contrato de Prestagao de Servigos Conjugada com a Compra de Ativos 

Mercantis (materia-prima, insumos e estoque) 

• Termos Aditivos 

• Cartas de Notificagao 

• Fichas Cadastrais 

• Quadro Sin6tico dos Tributos 

• Plano de Contas 

b) Circulares Normativas de orientagao legal, tecnica, juridica, tributaria e as 

consideradas mais importantes, de 1995 em diante; 

c) Assessoria ANFAC: analise, orientagao e respostas a duvidas ou consultas 

formuladas eletronicamente, via e-mail, e disponibilizadas a todas as associadas 

quando o assunto for considerado de interesse geral; 

d) beneficiar-se de acordos de cooperagao tecnica firmados entre a ANFAC e 

diversos parceiros, para prestagao de varios servigos, a pregos subsidiados, como: 

• Contencioso Judicial de Factoring 

• lnformagoes Cadastrais, Avaliagao de Credito e Afins 

• Saude Ocupacional (Servigos Obrigat6rios) 

• Treinamento 
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2.4 PERFIL DO CLIENTE DE FACTORING 

No momenta economico atual, todas as empresas, especialmente as de 

pequenas dimensoes, tern necessidade de recursos para fazer frente aos custos e 

encargos numa economia competitiva. 

A tabela a seguir apresenta a evoluc;ao do direcionamento das operac;oes de 

factoring no Brasil. 

Tabela 2 - DIRECIONAMENTO DAS OPERACOES 

RAMO 2007 2006 2005 2004 2003 

IND. MET ALURGICA 26,00 26,50 26,00 25,77 25,00 

OUTRAS INDUSTRIAS 18,00 19,00 19,50 22,38 31,00 

TEXTIL E CONFECCAO 8,50 9,00 10,50 10,13 8,00 

IND. QUiMICA 6,00 3,25 5,00 4,90 4,00 

IND. GRAFICA 4,00 3,75 3,50 3,94 3,50 

TRANSPORTE 1,50 1,25 1,50 1,74 1,00 

SUCRO-ALCOOLEIRO 4,50 4,25 3,50 2,00 1,50 

PREST. DE SERVICOS 14,00 13,75 13,50 13,20 11,00 

EMPRESAS COMERCIAIS 17,50 17,25 17,00 15,92 15,00 

Fonte: Anfac 

Conforme apresentado, o factoring tern como clientela tradicional a pequena e 

media empresa representada de forma significativa por industrias. No Brasil existem 

hoje milhares de industrias, de porte media e pequeno, que contribuem 

substancialmente para engrossar o produto interno bruto nacional. E a clientela 

preferencial do factoring porque se ajusta como uma luva a seus legitimos e 

verdadeiros objetivos, ou seja: expandir os ativos dessas empresas, aumentando 

suas vendas, criando todas as condic;oes indispensaveis ao seu efetivo e almejado 

crescimento e eliminando o seu endividamento, sem criar novas exigibilidades. 
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2.5 FORMAS DE OPERACAO 

0 ciclo operacional do Fomento Mercantil - Factoring inicia-se com a 

presta<;ao de servi<;os, os mais variados e abrangentes e se completa com a compra 

dos cn3ditos (dos direitos) gerados pelas vendas mercantis que sao efetuadas por 

suas empresas-clientes. 
',,_/ 

Os servi<;os de apoio as empresas-clientes constituem-se o pressuposto 

basico da opera<;ao de Fomento Mercantil - Factoring. Servi<;os que normalmente 

presta uma sociedade de tomenta mercantil a sua clientela-alvo, a pequena e media 

empresa, notadamente do setor produtivo. 0 Agente de Fomento Mercantil tern de 

ser o parceiro de suas empresas-clientes com elas mantendo estreito, e ate diario, 

cantata. E urn profissional polivalente que deve estar preparado para dar ampla 

assistencia a suas empresas-clientes, possibilitando-lhes alcan<;ar o equilibria 

financeiro e permitir uma expansao segura dos seus neg6cios. Pela presta<;ao de 

servi<;os cobra-se uma comissao. 

A conseqOencia de toda aquela gama de servi<;os prestados se justifica para 

facilitar a compra dos creditos mercantis das suas empresas-clientes. Tais direitos 

sao representados por tftulos de credito, ou seja, a sociedade de fomento mercantil 

fornece os recursos necessaries ao giro dos neg6cios das suas empresas-clientes, 

atraves da compra a vista dos creditos, por ela aprovados, resultantes das vendas a 

prazo realizadas por suas empresas-clientes. E uma aliena<;ao de direitos credit6rios 

prevista no Artigo 286 do C6digo Civil. Como a sociedade de fomento mercantil 

compra creditos, e necessaria calcular o pre<;o pelo qual ela vai adquirf-los. Chama

se FATOR DE COMPRA. A empresa de Fomento Mercantil - Factoring nao faz 

emprestimos, portanto, nao pode cobrar juros. Fomento Mercantil nao e opera<;ao de 

credito. 

A opera<;ao de tomenta mercantil nao exaure com a simples compra dos 

recebfveis comerciais (tftulos a receber). Nao obstante existirem outras modalidades 

operacionais praticadas na Europa, na Asia e nos Estados Unidos, no Brasil, no 

momenta, pratica-se: 
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• Factoring Convencional - modalidade que consiste na prestagao de servigos 

em carater continuo, realizada pela sociedade de fomento mercantil, 

conjugada com a compra de cn§ditos (direitos) ou ativos representatives de 

vendas mercantis realizadas a prazo, mediante a venda (cessao, alienagao) 

desses direitos, por suas empresas-clientes contratantes. 

• Compra de materia-prima - consiste na negociagao promovida pela 

sociedade de fomento mercantil, junto a fornecedores de materia-prima, 

insumos ou estoque, para atender a empresa-cliente nas necessidades de 

desenvolvimento de seus neg6cios. 

• Trustee- operagao de prestagao de servigos de tesouraria, acompanhamento 

de contas a receber e a pagar no qual a sociedade de fomento mercantil e 

mandataria da sua empresa-cliente contratante para gerenciar suas contas a 

receber e/ou a pagar. 

2.5.1 Rela~ao Entre os Envolvidos na Aquisi~ao de Titulos 

Nos contratos de fomento mercantil surgem tres partes: 

• Empresa Faturizada (cedente): E aquela na qual realiza as vendas a prazo e 

que cedera os seus creditos a uma determinada empresa ou instituigao, num 

ato de venda. E simplesmente uma vendedora de bens e/ou servigos em 

relagao ao comprador ou cliente do seu estabelecimento. 

• Empresa de Factoring ou lnstituigao Financeira: E a compradora do credito na 

qual a empresa faturizada conquistou. 

• Sacado, Comprador, Cliente ou Devedor: E aquele que por ter comprado da 

empresa faturizada, passara a ter a obrigagao de pagar a empresa que 

antecipou o seu recebimento a prazo para a vista. 

Quando a faturizada cede seus creditos a uma factoring ou instituigao 

bancaria, o cedente, nos termos de legislagao, responsabiliza-se pela existencia da 

divida no exato momento da cessao. 
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A partir dai o comprador devera efetuar o pagamento a empresa de factoring 

ou banco, que ficara como responsavel pela cobranga, inclusive com o direito de agir 

em nome proprio na cobranga da divida. 

2.5.2 Contrato de Fomento Mercantil 

Nas relagoes de negocios entre a empresa-cliente e o factoring, e 

celebrado urn Contrato de Fomento Mercantil, na qual tern por finalidade estipular 

as condigoes e as relagoes de negocios entre as partes. lsto se deve ao fato da 

necessidade de existir a relagao fiduciaria, ja que o factoring implica uma politica 

de lealdade e transparencia e e, de certo modo, urn fator de moralizagao dos 

negocios. 

0 Contrato de Fomento Mercantil e juridicamente perfeito e pode ser 

classificado entre os chamados atipicos ou inominados diante da necessidade de 

encontrar formulas apropriadas para efetivagao de nossos negocios, atendendo a 

evolugao do mercado, as novas disposigoes do Codigo Civil (art. 425), que 

revogaram toda a primeira parte do antigo Codigo Comercial de 1850. E a fusao 

dos elementos caracteristicos de outros negocios baseados nas fontes 

tradicionais do direito e nas normas que regem os contratos em geral. 0 Contrato 

de Fomento Mercantil e, pois, a combinagao de variados negocios juridicos de 

acordo com a natureza complexa das atividades do fomento mercantil. Segue 

anexo urn modelo padrao de Contrato de Fomento Mercantil. 

2.6 VERIFICACAO DE RISCOS 

2.6.1 Riscos do Mercado de Factoring 

Em uma operagao de fomento, a empresa de factoring assume todos os 

riscos referentes aos creditos futures que forem adquiridos de outras empresas 

(cedentes). Desta forma, no caso de vendas (as quais sao representadas atraves 

de duplicatas), assume-se, principalmente, o risco de credito destas. Em outras 

palavras, assume-se o risco de urn sacado nao honrar os compromissos a prazo 

referentes a uma compra que fez como cedente (o cliente da factoring). 



Uma empresa de factoring pode ainda estar exposta ao risco de credito de 

seus pr6prios clientes. Uma vez que muitas empresas em dificuldades financeiras 

acabam procurando as empresas de factoring para obter capital de giro e assim 

atender os seus compromissos de curto prazo, estas podem, em um determinado 

momento, acabar cometendo atos ilfcitos para saldar suas dividas. Dentro deste 

aspecto, temos como exemplo destes atos o fato de as empresas realizarem a 

emissao de tftulos "frios", isto e, sem procedencia de uma venda a prazo da 

empresa, cobranga em duplicidade de uma mesma venda e outros. 

Alem destes riscos, a empresa de factoring esta exposta aos riscos do 

mercado (conjunturais), como flutuagao das taxas de juros, surgimento de 

produtos substitutes e tambem empresas concorrentes. 
':v, 

Pelo fato de ainda nao existir um 6rgao tenha abrangencia sobre todas as 

empresas de factoring, as informag6es de credito sobre os diversos sacados se 

encontram um tanto dispersas. A falta de um 6rgao de analise de credito faz com 

que haja uma dificuldade muito grande sobre a avaliagao de credito dos diversos 

sacados e, conseqOentemente, uma elevagao do grau de risco destes. 

Como a empresa de factoring esta sujeita tanto ao risco do sacado como 

tambem do cedente, esta deve utilizar a avaliagao de credito para as duas partes 

a fim de mensurar o efeito que a ma situagao financeira da empresa possa estar 

gerando. 

2.6.2 Riscos na Concessao de Creditos para MPEs 
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No caso das pequenas e medias empresas, a "captagao" de recursos passa, 

obrigatoriamente, pela intervengao de um agente que viabilize o encontro entre 

oferta e procura de credito. Portanto, para tais empresas, a captac;ao propria no 

mercado nao significa uma alternativa de capital, como para grandes empresas. 

Fato esse que se traduz pela incapacidade de gerar credibilidade (confianc;a) junto 

aos agentes financiadores, sem que exista o "aval" de uma outra instituigao. 

A inseguranga dos credores quanto ao recebimento dos recursos adiantados 

e decorrencia do "risco de credito" inerente a cada operagao. Quanto menos 

informagao disponivel sobre uma empresa, maior a sua incerteza e, portanto, mais 

caro o seu credito. E o fenomeno da assimetria de informag6es, fortemente presente 

no mercado de credito. 
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0 termo credito provem do latim creditum "confianc;a ou seguranc;a na 

verdade de alguma coisa, crenc;a I reputagao, boa fama ... " (Caldas Aulete), o que 

indica o fator de confianc;a entre duas ou mais partes sabre um determinado 

assunto. Sabre as financ;as, credito e definido por SANTOS (2003, p. 15) como 

sendo "a modalidade de financiamento destinada a possibilitar a realizagao de 

transag6es comerciais entre empresas e seus clientes.". 

0 risco de credito se caracteriza pela probabilidade de nao-recebimento 

existente em uma operagao; tem relagao inversa com o grau de conhecimento do 

neg6cio e, principalmente, do cliente. Dais sao os aspectos negatives a serem aqui, 

traduzido no componente integrado par risco + incerteza. 

No caso especifico das pequenas empresas, cuja infra-estrutura 

administrativa e mais onerosa, a disponibilidade de informag6es e a capacidade de 

oferecer garantias sao inferiores, dificultando a obtengao de credito, somada a 

dificuldade administrativa, as MPEs - Micro e Pequenas Empresas tem maior 

restric;ao para acesso ao credito, tanto pelas garantias, como pelas taxas 

diferenciadas de juros cobradas para esta classe conforme evidencia no anexo 

informative do site "lnvestNews" - (Bancos cobram ate 4,22% no desconto de 

duplicatas) do dia 05.06.08. A excec;ao e exclusivamente as empresas de grande 

porte conforme e exposto mais adiante. 

A causa pode estar em uma fragil situac;ao economico-financeira, ou na 

ausencia de informac;oes, refletindo o seu risco/incerteza. A conjuntura economica 

brasileira, marcada par alta volatilidade dos ativos, das decis6es politico-economicas 

e pela alta sensibilidade da economia as oscilac;oes internacionais faz com que o 

controle do risco de credito seja de extrema relevancia para as empresas de 

qualquer setor. 

Este controle e fundamental para que a empresa tenha consciencia do risco 

ao qual ela esteja sujeita e que este seja compativel com suas provisoes e 

capacidade financeira de suportar o impacto de uma inadimplencia. Para 

identificarmos os riscos de uma concessao de credito, devemos definir, a priori, o 

significado da palavra risco. 
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De acordo com SECURATO (2002) a definigao de risco e: 

"Uma forma de medir quanto podemos perder em uma operac;ao, em 
relac;ao a um ganho medio estabelecido". 

Segundo SANTOS (2003), para medir a taxa de perdas em carteiras de 

creditos e indispensavel que os supridores de capital avaliem o risco total do 

investimento, baseados no conhecimento de fatores de risco (internes e externos, 

pr6prios e conjunturais) influenciadores da capacidade de pagamento dos clientes. 

Como exemplo, os riscos internes apresentados pelo autor sao: 

• Profissionais desqualificados 

• Controles de riscos inadequados 

• Ausencia de modelos estatfsticos 

• Concentragao de credito com clientes de alto risco 

Os fatores externos, de natureza macro economica e, par isso, relacionados 

diretamente com a liquidez de empresas e pessoas ffsicas estao apresentados no 

diagrama abaixo. 

Carga 
, Irii?.IJ~ri,a. '~·· 

caraterdos 
. ~,~.i~n~t~;. i. 

Pari dade 
··:;.;~~bial 

0 modelo sugerido par SANTOS e onde a taxa de perda de uma carteira de 

credito (tPE) e dada em fungao das condigoes economicas e administrativas 

hist6ricas e atuais, assim como os distUrbios economicos aleat6rios conforme 

demonstrado a seguir: 



tPE ~f[ CE<t-k), I)A(t-k), IJEA(t)] 

Onde: 

• CE(t-k): Condic;oes Economicas Hist6ricas e Atuais; 

• DA(t-k): Decisoes Administrativas Hist6ricas e Atuais; 

• DEA(t): Disturbios Economicos Aleat6rios. 

Esta equac;ao uma vez mais apresenta a dependencia do risco total de 

uma concessao de cn§dito em relac;ao aos fatores externos e internes. Os fatores 

internes sao expresses atraves das variaveis administrativas da empresa objeto, 

enquanto os fatores externos sao representados atraves das condic;oes 

economicas e tambem dos distUrbios considerados "aleat6rios" pelos autores. 
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Em se tratando de clientes de grande porte, o acesso as informac;oes relativas 

a sua performance e mais facil; isto porque a sua estrutura interna permite e exige a 

formalizac;ao de dados pertinentes a cada fase do processo, para embasamento da 

tomada de decis6es. 

Na direc;ao de maior transparencia no mercado de credito, o Banco Central 

vern produzindo informac;oes que propiciam melhor orientac;ao as IFs, um ambiente 

mais adequado para a concessao e precificac;ao de operac;oes para o mercado 

privado. Nesse sentido, pode-se citar a Central de Risco de Credito e a Resoluc;ao 

2.682/99, alem das demais normas que tratam do assunto. 

Atraves da Central de Risco de Credito, administrada pelo BACEN desde 

1997, as IFs passaram a ter acesso ao nfvel de endividamento de seus clientes no 

sistema financeiro (mediante autorizac;ao do proprio cliente), visualizando a 

perspectiva de liquidez do devedor em relac;ao as obrigac;oes assumidas, podendo 

estimar, de modo mais preciso, sua capacidade de pagamento, a partir do 

comprometimento da renda com os demais credores por meio da Central de Risco 

de Credito. 
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2.7 PRINCIPAlS DIFERENCAS ENTRE BANCOS E FACTORINGS 

A atividade de factoring nao se confunde com a atividade dos bancos e 

instituic;oes financeiras. Nao efetua debitos na conta-corrente dos seus clientes, 

tampouco exige reciprocidade, seja em depositos, seja na compra de seguros ou 

outros produtos. 

Distingue-se da atividade tfpica das instituigoes bancarias, de captar dinheiro 

e. empresta-lo, o que elimina a intermediac;ao finance ira, reduzindo o custo da 

produg~o. Significam a compra de creditos (recebfveis) e a prestac;ao dos mais 

variados servigos, visando: 

• expansao dos ativos dos seus clientes; 

• o aumento das vendas; 

• o incremento da produtividade da empresa-cliente porque elimina o seu 

endividamento; 

• a redugao de custos; 

• a transformac;ao do faturamento a prazo em a vista, propiciando recursos 

para o giro dos neg6cios. 

Em outras palavras, pode ser mais bern explicado este ponto. Nao existem 

soluc;oes nem criterios adotados pelos bancos para atender a pequena e media 

empresa no Brasil; variam em func;ao do porte do banco, ou seja: 

• Bancos emprestam dinheiro, que e antecipado ou adiantado. E 0 mutua. 0 

pagamento pelo dinheiro e feito pela cobranc;a de juros de seus clientes; 

• Empresa de fomento faz compra de direitos (creditos) representados por 

trtulos a receber a prec;o certo. Deve haver uma avaliagao mais rigorosa a 

respeito dos riscos, para que o prejufzo nao recaia exclusivamente sabre as 

empresas de fomento. 

Em outras palavras, pode ser mais bern explicado este ponto. Nao existem 

solugoes nem criterios adotados pelos bancos para atender a pequena e media 

empresa no Brasil; variam em func;ao do porte do banco, ou seja: 
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• os bancos multiples brasileiros hoje em dia quase ja nao sao mais bancos. 

Sao processadores de dinheiro. Montaram maquinas administrativas 

fabulosas, para comandar enormes conglomerados, com pouco interesse em 

disseminar o cn§dito a varejo, e quando ha, fazem-no secundariamente, 

concentrando a decisao de credito para a pequena e media empresa no 

credito pessoal de seus administradores; 

• os bancos medios, sem capacidade instalada, tendem a repassar seus 

elevados custos administrativos de credito e cobranga nas taxas de juros; 

• os bancos pequenos, que poderiam dar o tratamento especial de que as 

pequenas e medias empresas necessitam, nao dispoem de volume de 

recursos. Via de regra, esta categoria de bancos esta voltada para o interesse 

de seus mentores, empresarios bern sucedidos em outros setores da 

economia. 

0 factoring tem-se constitufdo, sem duvida alguma, em elemento positivo 

para a ampliagao do grau de concorrencia no mercado de credito de curto prazo. 0 

factoring para as pequenas e medias empresas e 0 substitute do desconto bancario, 

apresentando como vantagens principais dois pontos importantes: a transferencia 

para a empresa de factoring de riscos da empresa usuaria e a inexistencia de 

reciprocidade e saldos compensat6rios, que contribui para a melhoria da liquidez 

das empresas sem acesso as fontes institucionais de credito. 

Normalmente as empresas de fomento mercantil, desfrutam de algumas 

linhas de credito bancarios para suprir as emergencias de caixa, podendo citar como 

uma das mais utilizadas os emprestimos a curto prazo e conta garantida. Af se 

percebe que banco e factoring sao complementares e nao concorrentes. 

2.7.1 Desconto de Duplicatas 

Definigao: 0 desconto de duplicatas e uma fonte de financiamento operado 

pelas instituigoes financeiras, destinado a antecipar os valores a receber das vendas 

a prazo, financiadas atraves da emissao de duplicatas mercantis ou de servigos, 

emitidas pela empresa vendedora para as empresas clientes. 
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Beneficiaries: Pessoas jurfdicas, emitentes de duplicatas mercantis e/ou de 

servigos. 

Valor: Valor da(s) duplicata(s) entregue(s) e capacidade de pagamento do 

cliente, conforme limite de cn§dito definido pela instituigao financeira. 

Prazo: Conforme prazo da duplicata. Quando mais de uma duplicata for 

entregue, e calculado 0 prazo medio para desconto. 

Encargos: 

• Taxa - pre-fixada: cobrada antecipadamente sobre o valor da(s) duplicata(s) 

entregue(s). 

• IOF: lncidente sobre o valor lfquido do desconto (valor das duplicatas, menos 

taxa de desconto). 

• Taxa de Abertura de Credito - TAC: cobrada pela instituigao para cada 

contrato, conforme sua tabela de tarifas. 

• Tarifa de cobranga: cobrada pela instituigao, por duplicata, conforme sua 

tabela de tarifas. 

Forma de Liberagao: 0 valor lfquido do desconto e liberado em conta 

corrente. 

Forma de Pagamento: Embora a propriedade dos tftulos negociados seja 

transferida para a instituigao, a empresa e co-responsavel pelo pagamento dos 

mesmos em caso de nao liquidagao pelo devedor. Neste caso, a instituigao 

financeira leva a debito em conta corrente da empresa o valor de face do titulo nao 

liquidado. Os valores recebidos amortizam automaticamente o valor do emprestimo. 

Garantias: A propria duplicata endossada entregue para desconto. Nota 

Promiss6ria anexa ao borden) de desconto com aval dos s6cios ou de terceiros que 

possam apresentar algum bern. 
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Formalizacao: Nesta operacao nao existe contrato, a propria duplicata e o 

instrumento contratual, que, uma vez endossada, e anexada a urn borden) e 

entregue a instituicao financeira. 

Em casas de inadimph§ncia: 

• Relacionamento com Factoring: A duplicata e "comprada" pela empresa de 

factoring de sua empresa-cliente. 0 titulo nao podera ser cobrado da empresa 

que a emitiu. 

• Relacionamento com lnstituicoes Financeiras: A duplicata e "comprada" pela 

empresa de factoring de sua empresa-cliente. 0 titulo sera cobrado da 

empresa emitente do mesmo. 

2.7.2 Comparativo: lnstitui~ao Financeira X Factoring 

Tendo suas peculiaridades, sem sombra de duvidas, o desconto bancario e a 

operacao que mais se assemelha a operacao de factoring, diferenciando-se apenas 

no caso de inadimpl€mcias par parte do sacado. No caso do desconto bancario, o 

banco tera o direito de promover a execucao do valor perante a empresa cedente do 

titulo, incidindo juros compensat6rios e morat6rios, taxas, etc., sendo, porem, 

necessaria, anteriormente, o devido protesto do titulo, para comprovar a 

inadimph:3ncia do devedor. 

Para as pequenas e medias empresas, parece ser mais atrativo estar 

contratante empresas de fomento mercantil para transformarem as suas contas a 

receber em caixa, levando em consideracao o fato de que o desconto bancario de 

uma duplicata gera urn passivo para a empresa cedente que pode vir a ser 

reclamado pelos bancos; diferente do fomento mercantil, resultando em urn menor 

grau de endividamento para a MPE no final dos perlodos .. 

Para melhor entendimento, apresenta-se a seguir urn comparative entre a 

empresa A e a empresa B. Ambas tern o mesmo numero de duplicatas a receber 

com mesmo prazo de desconto e valores. 

Dados: Duplicatas a receber na ordem de R$ 100.000,00, na qual tern de 

prazo dois meses ate o seu vencimento. 
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Para o desconto bancario esta sendo considerando a taxa nominal de 2,92% 

a.m. conforme e possivel visualizar no anexo Operagoes com Juras Pre-fixados 

disponibilizados no site do BACEN, sendo que esta taxa e uma media geral de 

diversas instituigoes financeiras, lembrando tambem que neste caso ocorre a 

incidencia do IOF, a crescendo tambem a tarifa por duplicata descontada no valor de 

R$ 5,00. Ja no da factoring, apresenta-se o fator de compra media padrao 

disponibilizado pela ANFAC em seu site na qual atualmente e de 4,04% a.m. efetivo 

mais a tarifa por duplicata descontada no valor de R$ 5,00. 

Tabela 3- COMPARATIVO: INSTITUICAO FINANCEIRA X FACTORING 

EMPRESAA EMPRESA 8 

Duplicatas a Receber R$ 100.000,00 Duplicatas a Receber R$ 100.000,00 

Prazo da Operagao 2 Prazo da Operagao 2 

Tx Efet. A.m.% de Factoring 4,04% Tx Nominal. %A.m. - BACEN 2,92% 

Valor de Desconto R$ 8.080,00 Valor de Desconto R$ 5.840,00 

Taxa de IOF: %A.d. 0,0041% I . 
IOF R$ 246,00 

Tarifa por Duplicata R$ 5,00 Tarifa por Duplicata R$ 5,00 

Valor Uquido a Receber R$ 91.915,00 Valor Uquido a Receber R$ 93.909,00 

Calculo da Taxa Efetiva 

lab= - VN -1 -

VLrecebido 
6,49% 

. ( 1 . )112 1 lam= +lab -
3,19% 

Fonte: Autor 
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A partir da tabela apresentada e passive! perceber que a diferenga percentual 

nas taxas efetivas entre a factoring e a instituigao financeira e consideravelmente 

pequena, sendo ela de 0,85%. A diferenga que a empresa faturizada ou cedente da 

duplicata teve de perda em relagao aos bancos foi de R$ 1.994,00, correspondente 

a 1,99% do total do titulo. Analisando do aspecto em que a factoring assy_l"!lLtodo o 

risco em relagao ao sacado do titulo, parece ser ate urn percentual baixo, pais como 

foi citado anteriormente, e complicado para a empresa de factoring realizar a analise 

de credito de todos aqueles que sao credores de suas empresa-cliente. 

Deve tambem levar em consideragao ao fato de que para a contratagao do 

desconto bancario existem variaveis que sao estritamente necessarias como, par 

exemplo, a empresa que pretende descontar o titulo deve ser correntista do banco, 

existem varios processes burocraticos para a liberagao do desconto etc, entretanto, 

atraves do fomento mercantil, estes processes de liberac;ao sao mais facilitados 

devido ao fato de que a empresa de factoring esta acompanhando sua empresa

cliente periodicamente atraves da prestagao de servigos, que resulta na hip6tese de 

que ela ja conhece qual e como e a carteira de clientes da cedente da duplicata, se 

os titulos normalmente sao pulverizados ou nao etc. 

Vale ressaltar que nao sao todas as empresas de factoring que cumprem este 

papel tao necessaria neste ramo, pais como o proprio nome diz: factoring tem par 

objetivo fomentar os processes de sua empresa cliente, viabilizando recursos para 

possiveis falta de caixa e prestando servigos diversos para as MPEs, par este 

motivo e de extrema importancia o cedente dos titulos contratar empresas idoneas 

neste ramo de atuagao,verificando a qualidade dos servigos, avaliando a 

competencia dos consultores, estrutura de apoio (inclusive sistemas informatizados, 

situagao legal etc. 

2.8 CONSTITUICAO DA EMPRESA DE FACTORING 

Conforme definido no art. 28, § 1°, alinea "c.4", da Lei n° 8.981/95, a empresa 

de factoring podera ser constituida sob a forma de sociedade anonima ou sociedade 

de responsabilidade limitada e devera ser registrada na Junta Comercial, mediante 

contrato social, tendo como destaque no seu objeto social a conceituagao da 

atividade. 
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2.8.1 Registro na Junta Comercial 

Para registro da empresa na Junta Comercial, serao observadas, no tocante a 

elaborac;ao e registro do contrato social, as normas comuns aplicaveis as demais 

pessoas jurfdicas. 

Ap6s o registro na Junta Comercial, a empresa sera registrada no Cadastro 

Nacional das Pessoas Jurfdicas- CNPJ-MF, por meio da Ficha Cadastral da Pessoa 

Jurfdica. 

A empresa sera registrada, tambem, na Prefeitura Municipal, observando-se 

para esse efeito a legislac;ao vigente em cada Municipio. 

2.8.2 Registro no Bacen 

A empresa que explora a atividade de factoring nao sofre nenhum tipo de 

fiscalizac;ao ou de controle por parte do Bacen, e livre o seu funcionamento, desde 

que esteja devidamente legalizada e que nao atue nas areas restritas as empresas 

legalmente controladas pelo referido banco. 

2.8.3 Registro na Anfac e Febrafac 

Alem dos registros mencionados acima, a empresa que atua no ramo de 

factoring pode pleitear o registro junto a ANFAC - Associac;ao Nacional das 

Empresas de Fomento Comercial e a FEBRAFAC - Federac;ao Brasileira de 

Factoring, que sao 6rgaos de defesa e apoio a essa classe, cujo registro tambem 

evidencia a idoneidade e seriedade dos servic;os prestados pela empresa, no 

mercado. Para obtenc;ao desse registro devem ser observadas as regras 

especfficas, baixadas pelos 6rgaos mencionados. 

2.8.4 Prestacao de lnformacoes ao Coaf 

Com o objetivo de prevenir e combater os crimes de "lavagem" ou ocultac;ao 

de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei n° 9.613/98, 

regulamentada pelo Decreto n° 2.799/98, as pessoas jurfdicas que exerc;am a 

atividade de fomento comercial (factoring) em carater permanente ou eventual, de 

forma principal ou acess6ria, cumulativamente ou nao, nas suas varias modalidades, 
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deverao atender, a qualquer tempo, as requisi96es de informa9ao formuladas pelo 

COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a respeito de seus clientes, 

seus proprietaries ou controladores, representantes, mandataries, prepostos e 

opera96es pactuadas, na forma estabelecida na Resolu9ao Coat n° 2, de 13.04.99. 

Fundamentos Legais: C6digo Comercial, arts. 191 a 220, C6digo Civil, arts. 

1.065 a 1.078, ResoiU<;ao Bacen n° 2.144, de 22.02.1995, Circular Bacen n° 1.359, 

de 30.09.1988. 

2.9 ASPECTOS TRIBUTARIOS 

2.9.1 Observacoes Gerais 

0 IOF - lmposto sobre Opera96es Financeiras, Cambio e Seguro ou relativos 

a Titulos ou Valores Mobiliarios, tern como sua base de calculo o valor liquido do 

titulo adquirido (valor de face (-) o valor do diferencial), conforme o decreto n° 

4.494/02, art. 7°, § 4°, preve a dedu9ao dos juros cobrados antecipadamente. 

2.9.2 lmpostos Federais 

• IRPJ sobre o Lucro Real - 15%, apura9ao obrigat6ria conforme determina a 

Lei n° 9.430/96 a partir de 01.01.97. 

Lembra-se tambem o fato de existir o Adicional de lmposto de Renda, onde 

parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da 

multiplica9ao de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo numero de meses do respective 

periodo de apura9a0, sujeita-se a incidencia deste adicional a aliquota de 10% (dez 

por cento)- (Lei n° 9.430, art. 4°, de 27.12.1996, alterando a reda9ao dos §§ 1° e 2° 

do art. 3° da lei n° 9.249 de 26.12.1995; RIR/99 art. 542). 

• IOF - 0 art. 58 da Lei n° 9.532/97 expressamente menciona que as opera96es 

de factoring estao sujeitas ao IOF, como se fossem opera96es de emprestimo 

e financiamento, sem qualquer referenda a titulos e valores mobiliarios. Se a 

legisla9ao quisesse enquadra-los como opera96es com titulos e valores 

mobiliarios deveria expressar tal condicionante, ja que no Regulamento do 
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IOF existem alfquotas e bases de calculos diferentes para as operac;oes de 

credito, cambia, seguros e tftulos e valores mobiliarios, mas o que prevalece 

atualmente e isto. 0 impasto sera cobrado a alfquota de 0,0041% ao dia. 

2.9.3 Contribui~oes Federais 

• CSLL - base de apurac;ao trimestral ou anual, alfquota 9%, conforme Lei n° 

9.430/96 

• PIS - Alfquota de 1 ,65% a partir de 01.12.2002 

• COFINS- Alfquota de 7,6% a partir de 01.02.2004. 

2.9.4 Impastos Estaduais 

• As empresas de factoring estao isentas de ICMS, uma vez que nao tern como 

atividade basica a compra e venda de mercadorias. 

2.9.5 Impastos Municipais 

• ISSQN - As empresas de factoring recolhem o ISS sabre a recita de 

prestac;ao de servic;os. A alfquota pode variar de 2% a 5% e o prazo de 

recolhimento e de acordo com a lei de cada municipio. 



2.10 ASPECTOS FINANCEIROS 

2.10.1 Custos e Despesas das Opera~oes de Fomento Mercantil 

A gestao estrategica dos custos produz informagoes para os usuaries 

internes, podendo assim ter melhores posigoes para a tomada de decisao. 

Na formagao de pregos de compra de titulos de direitos credit6rios por uma 

empresa de fomento (determinagao do fator de compra), sao levados sempre em 

consideragao e analise os itens de custeio, a saber: 

• Custo-oportunidade dos recursos (capital proprio e eventual financiamento); 

• Carga tributaria incorrida nas operagoes; 

• Custos operacionais; 

• Despesas de financeiras; 

• Despesas com vendas; 

• Despesas gerais e administrativas; 

• Expectativa de lucro e de risco etc. 

2.11 ASPECTOS CONT ABElS 

0 componente "servigos" e o pressuposto basico indicative de que se esta 

praticando o factoring. Como exemplo pode citar a importancia dos servigos no 

que representa 90% das receitas auferidas pelas empresas de factoring na 

Europa e Asia. 

A estrutura patrimonial das empresas-clientes sofre uma importante 

modificagao que se reflete em sua contabilidade. Ha uma permuta entre a rubrica 

do ativo "contas a receber" e "caixa-disponibilidades". 

No passive, eliminam-se praticamente os "fornecedores" e "emprestimos 

bancarios", significando sensivel redugao de seu endividamento. 

Em contrapartida, na contabilidade da sociedade de fomento mercantil 

aparecera, no ativo, como patrimonio seu, a conta "titulos a receber", que sao 

bens m6veis, realizaveis, no memento de sua cobranga, em valores monetarios 

que se reintegram ao giro de seus recursos. 
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As empresas-clientes contabilizam como despesa os servigos de factoring 

e a alienac;ao dos direitos credit6rios, ja na contabilidade da empresa de fomento, 

constitui suas receitas operacionais a remunerac;ao recebida pelo servigo e o 

diferencial na compra dos cn3ditos. 

2.12 ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA NAS EMPRESAS 
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Em face da inexistencia de informac;oes de valor de mercado sabre muitas 

coisas, sempre que obtivermos informac;oes de mercado elas e que deverao ser 

usadas em vez de dados contabeis. 

A analise e uma aplicac;ao do principia da "administrac;ao por excec;ao", pais 

reduzira a comparac;ao de indices de uma empresa a alguma especie de media ou 

indice representative. 

As informac;oes extrafdas de balanc;os tern uma variedade de aplicac;oes no 

ambito de uma empresa, entre as quais podemos dar destaque a avaliagao de 

desempenho, ou seja, os administradores sao frequentemente avaliados e 

remunerados com base em medidas contabeis de desempenho tais como a margem 

de Iuera e taxa de retorno do capital proprio. Existem ainda empresas que possuem 

varias divisoes e comparam o desempenho dessas divisoes usando informac;oes 

retiradas dos balanc;os. 

Serve ainda, a analise, para o planejamento do futuro da empresa, pais as 

informag6es hist6ricas sao bastante uteis para a gerac;ao de projetos e para a 

avaliagao do realismo de hip6teses feitas nessas projegoes. 

A analise e tambem util aos individuos e organizagoes externos a empresa, 

incluindo credores a curta e Iongo prazo e investidores em potencial, pais podemos 

decidir se devemos dar credito a urn novo cliente ou nao, e ainda saber sabre a 

saude financeira de uma empresa. 

Ha varias formas de se avaliar as empresas para verificar se o seu 

desempenho vern de encontro as tecnicas de gestao contemporaneas: Balanced 

Scorecard, analise de balango, entre outras. 

Uma das formas mais valorizada no ambiente academico e utilizada nas 

empresas e a analise de balanc;os, que e urn dos principais instrumentos utilizados 

pelos gestores das empresas, visando avaliac;ao do desempenho e eficiencia na 

administrac;ao dos recursos, pais permitem extrair informac;oes sabre a posigao 
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passada, presente e futura da empresa. Assim pode-se afirmar que a analise de 

balanc;o "(. . .) tern par finalidade detectar os pontos fortes e pontos fracas do 

processo operacional e financeiro da companhia, objetivando propor alternativas de 

curso futuro a serem tomadas pelos gestores da empresa." (PADOVEZE, 2000, p. 

132) 

A analise de balanc;os, utilizada como urn instrumento de medida de 

desempenho, objetiva auxiliar os administradores na tomada de decisoes, pais 

permite conhecer os destinos da empresa quanta aos seguintes aspectos: liquidez, 

capacidade de pagamento, nfvel de endividamento, estrutura de capitais, entre 

outros. 

Conforme Padoveze (2000, p. 131) 

"Analise de balan<;o constitui-se num processo de meditar;ao sobre os 
demonstratives contabeis, objetivando uma avaliar;ao da situar;ao da 
empresa, em seus aspectos operacionais, econ6micos, patrimoniais e 
financeiros. A avaliat;ao sobre a empresa tem por finalidade detectar os 
pontos fortes e os pontos fracos do processo operacional e financeiro da 
companhia, objetivando propor alternativas de curso futuro a serem 
tomadas e seguidas pelos gestores da empresa". 

2.12.1 Tecnicas de Analises de Balan~os 

As informac;oes para analise do desempenho economico-financeiro das 

empresas, baseiam-se nos diversos valores constantes nas demonstrac;oes 

contabeis, partindo-se destas informac;oes, aplicam-se as varias tecnicas de analise 

de balanc;o visando obter conclusoes sabre a situac;ao da empresa. 

0 raciocfnio basico da analise de balanr;os desenvolve-se por meio de 
tecnicas oriundas de diferentes areas do saber (contabilidade, matematica e 
estatfstica, principalmente). Essas tecnicas apresentam uso bastante 
generalizado e sofrem periodicamente um processo natural de 
aprimoramento e sofisticar;ao. Metodos empfricos de avaliar;ao de 
empresas, por sua vez, alcanr;aram evidemcias cientfficas ao Iongo do 
tempo comprovando suas validades. (ASSAF NETO, 1998, p. 53) 

Segundo Matarazzo (1998), muitos Indices que surgiram inicialmente, 

permanecem em usa atualmente, no entanto, com o passar do tempo pela propria 

tendencia natural da sociedade moderna, estes passaram par urn processo de 

aprimoramento, tornando-se objeto de estudo das universidades que utilizam-se de 
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avanc;adas areas do conhecimento, como: estatfstica e matematica para melhor 

desenvolve-los. 

Padovezze (2000 p. 133) destaca que ha basicamente as seguintes tecnicas 

para proceder a analise de balanc;o: 

• Analise vertical; 

• Analise horizontal; 

• lndicadores economico-financeiros; 

• Avaliac;ao final. 

Antes da utilizac;ao das tecnicas acima e necessaria que se proceda a uma 

reclassificac;ao de determinadas contas do Balanc;o Patrimonial com o objetivo de 

melhorar a eficiencia da analise. 

A reestruturac;ao do balanc;o patrimonial consiste na reclassificac;ao ou 

reagrupamento de algumas contas, objetivando dar a forma mais adequada para 

analise permitindo a simplificac;ao do balanc;o, pais segundo Matarrazo (1998, p. 

142) "(..) um balam;o apresentado segundo a Lei das S.A., por exemplo, 

compreende cerca de 60 contas", o que dificulta a visualizac;ao do balanc;o como urn 

todo, e complica o trabalho a ser desenvolvido pelo analista. Outro fator que 

contribui para a padronizac;ao e a comparabilidade, pais "Como a analise se baseia 

em comparaqao, s6 faz sentido analisar um balanqo ap6s o seu enquadramento 

num modelo que permita comparaqao com outros balanqos." (MATARAZZO, 1998, 

p. 142). 

2. 12. 1. 1 Analises Vertical e Horizontal 

A tecnica da analise, denominada Analise Vertical constitui-se num processo 

comparative, que consiste em identificar a participac;ao percentual de cada 

componente da demonstrac;ao financeira em relac;ao ao seu total, ou seja, consiste 

em estabelecer como 100%, no Balanc;o Patrimonial o total do Ativo e Passivo, e na 

Demonstrac;ao do Resultado Exercicio, a Receita Uquida. 

Para Padoveze (2000), a analise vertical como os demais instrumentos de 

analise, devem ter seus resultados analisados conjuntamente com a analise 
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horizontal e demais indicadores economicos financeiros, para assim nao tirar 

conclusoes precipitadas da situagao da empresa. 

A Analise Horizontal permite que se avalie a evolugao nominal dos varios 

itens de cada demonstragao contabil em intervalos seqOenciais de tempo, 

identificando a evolugao dos diversos elementos patrimoniais e de resultados ao 

Iongo de determinado perfodo, caracterizando uma analise temporal da empresa. 

Portanto, tern como principal finalidade apontar o crescimento de itens das 

Demonstrag6es Financeiras (Balango, ORE, etc.) em dois ou mais exercfcios, por 

meio de comparagao destes com urn valor referencial ou base. 

A analise horizontal e o instrumental que calcula a vana<;:ao percentual 
ocorrida de um perlodo para o outro, buscando evidenciar se houve 
crescimento ou decrescimento do item analisado. Atraves da analise dos 
dados que mostram se houve aumento ou diminui<;:ao do elemento 
analisado, poderemos confrontar os dados extraidos e efetuar as 
correla<;:oes necessarias. ( ... ) (PADOVEZE, 2000, P. 141) 

2.12.1.2 Anillises Atraves de indices 

Considerada como uma das tecnicas de analise mais empregadas pelos 

analistas, procura relacionar elementos afins das demonstragoes financeiras, de 

forma a melhor extrair conclusoes da situagao da empresa. Para Matarazzo (1998), 

este tipo de analise permite obter relagoes entre contas ou grupos de contas das 

demonstragoes contabeis, com vistas a revelar aspectos importantes da situagao 

economica ou financeira da entidade. Nao visa apenas retratar o que aconteceu no 

passado, mas sim, fornecer informagoes para o analista deduzir o que podera 

ocorrer no futuro. 

Os indicadores econ6mico-financeiros sao elementos que tradicionalmente 
apresentam o conceito de analise de balan<;:o. Sao calculos matematicos 
efetuados a partir do balan<;:o patrimonial e da demonstra<;:ao de resultados, 
procurando numeros que ajudem no processo de classifica<;:ao e 
entendimento da situa<;:ao da empresa, em seus aspectos patrimoniais, 
financeiros e de rentabilidade. (PADOVEZE, 2000, p. 146). 
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Os principais aspectos revelados pelos Indices sao: 

SITUAc;;Ao FINANCEIRA < Liquidez 

Estrutural 

SITUACAO ECONOMICA ~ 

Rentabilidade 

Fonte: Padoveze (2000) 

Os aspectos da situagao financeira sao evidenciados atraves dos Indices de 

estrutura de capitais e de liquidez, enquanto que os aspectos da situagao economica 

sao obtidos pelos Indices de rentabilidade. 

A analise dos Indices de estrutura de capitais e utilizada para medir a 

composigao (estrutura) das fontes de recursos da empresa, indicando a relagao de 

dependencia da empresa de capitais de terceiros, ou seja, se a empresa utiliza-se 

mais de recursos de terceiros (exiglveis) ou dos recursos dos proprietaries (proprio), 

procurando evidenciar a polftica de obtengao e aplicagao dos recursos. 

Os Indices de liquidez e uma forma de medida de avaliagao da capacidade 

financeira da empresa para satisfazer seus compromissos frente a terceiros, ou seja, 

permite avaliar quao s61ida e a base da situagao financeira de uma empresa. 

A analise dos Indices de rentabilidade "(. . .) mostram qual a rentabilidade dos 

capitais investidos, isto e, quanta rendeu os investimentos e, portanto, qual o grau 

de exito economico da empresa." (MATARRAZZO, 1998, p. 181), sendo importantes 

indicadores, para avaliar o retorno sobre os recursos pr6prios investidos na 

empresa. 

2. 12. 1.3 Analises de Capital de Giro 

Capital de giro e o conjunto de valores necessaries para a empresa fazer 

seus neg6cios acontecerem (girar). Existe a expressao "Capital em Giro", que 

seriam os bens efetivamente em uso. 
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Alem do capital de giro ter uma participagao significativa sobre o total dos 

ativos das empresas, ele exige esforgo para ser gerido pelo administrador financeiro 

maior do que aquele requerido pelo capital fixo. 

0 capital de giro precisa ser acompanhado e monitorado permanentemente, 

pois esta sofrendo o impacto das diversas mudangas no panorama economico 

enfrentado pela empresa de forma continua, contrario dos capitais fixes que nao 

exigem atengao constante, uma vez que os fates capazes de afeta-lo acontecem 

com uma frequencia bern menor. 

Boa parte dos esforgos do administrador financeiro tfpico e canalizada para 

resolugao de problemas de capital de giro - formagao e financiamento de estoques, 

gerenciamento de contas a receber e pagar e administragao de deficits de caixa. 

As dificuldades relativas a este aspecto sao devidas, principalmente, a 
ocorrencia dos seguintes fatores: 

• Redugao de vendas; 

• Crescimento da inadimplencia; 

• Aumento das despesas financeiras; 

• Aumento de custos; 

• Alguma combinagao dos quatro fatores anteriores. 

2.13 METODOLOGIA DO TRABALHO DE PESQUISA 

2.13.1 Delineamento do Estudo 

A metodologia do trabalho de estudo sera baseada nas orientag6es de 

Gilberte Martins e Alexandre Lintz (2000, p.36 - 58). Segundo os autores o estudo 

de caso trata-se de uma tecnica de pesquisa cujo objetivo e o estudo de uma 

unidade que se analisa profunda e intensamente. E considera-se a unidade social 

estudada em sua totalidade, seja um indivlduo, uma familia, uma instituigao, uma 

empresa, ou uma comunidade, com o objetivo de compreende-lo em seus pr6prios 

termos. 
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0 estudo de caso, de acordo com Martins e Lintz (2000, p. 36): 

"E uma investiga9ao emp1nca que pesquisa fen6menos dentro de seu 
contexto real (pesquisa naturalfstica). 0 estudo de caso reune o maior 
numero de informa96es detalhadas, por meio de diferentes tecnicas de 
coleta de dados: entrevistas, questionario, observa9ao participante, 
entrevista em profundidade, levantamento de dados secundarios etc., como 
objetivo de apreender a totalidade de uma situa9ao e, criativamente, 
descrever a complexidade de um caso concreto. Mediante um mergulho 
profunda e exaustivo em um objetivo delimitado - problema da pesquisa -, o 
estudo de caso possibilita a penetra9ao na realidade social, nao conseguida 
plenamente pel a analise e pel a avalia9ao quantitativa". 

0 estudo de caso tem como principais aplicac;oes, a importancia de explicar 

ligac;oes causais em intervenc;oes ou situac;oes da vida real que sao complexas 

demais para tratamento atraves de estrategias experimentais ou de levantamento de 

dados, alem de descrever um contexte de vida real no qual uma intervenc;ao 

ocorreu. Pode se ainda avaliar uma intervenc;ao em curse e modifica-la com base 

em um estudo de caso ilustrativo, e ainda explorar aquelas situac;oes na qual a 

intervenc;ao nao tem clareza no conjunto de resultados. 

Segundos OS autores, e importante atentar para OS principais componentes do 

"design da pesquisa", como: 

• Trata-se de um estudo do tipo como? e/ou por que?; 

• As proposic;oes orientadoras do estudo, enunciadas a partir de questoes 

secundarias; 

• Unidade de analises: indivfduo? organizac;ao? setor? ... 

• Estabelecer a 16gica que ligara OS dados as proposic;oes do estudo; 

• Criterios para interpretar os achados - referendal te6rico e categorias. 

E ainda nao se deve confundir "generalizac;ao analftica" - propria do Estudo 

de Caso - com "generalizac;ao estatrstica". 0 que se generaliza, no Estudo de Caso, 

sao os aspectos do 'modele te6rico encontrado'. 0 caso nao e um elemento 

amostral. 

Dessa maneira, ha uma razao 16gica de se elaborar um estudo de caso com 

uma delimitac;ao, para que a selec;ao dos aspectos mais relevantes leve a uma 

compreensao mais completa sobre a situac;ao estudada. 
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Nesta fase, serao escolhidas as tecnicas de estudo mais adequadas para a 

coleta de dados. 

2.13.2 Tecnica de Coleta de Dados 

Ap6s a definigao clara da delimitagao do objeto de estudo abordado neste 

trabalho, serao escolhidas as tecnicas de coleta de dados. 

Segundo os autores Martins e Lintz (2000) as principais fontes de evidencias 

sao: 

• Documentagao; 

• Registros em arquivos; 

• Observagao direta; 

• Observagao participante; 

• Entrevistas; 

• Uso de artefatos fisicos. 

Para a elaboragao deste trabalho, foram utilizados alguns tipos de fontes de 

evidencia como a entrevista e a observagao direta, pois eram as (micas que fontes 

que se encontravam disponiveis e que mais podiam auxiliar neste estudo. 

Para a elaboragao do estudo, foi explorado o fato de se obter dados de 

informag6es e opini6es mais relevantes por meio da conversagao objetiva e atraves 

da observagao direta. As entrevistas e a observagao direta constituem uma das 

principais fontes de evidencia de urn Estudo de Caso. 

Neste trabalho a coleta de dados e observagao direta foi conduzida com os 

gerentes de empresas, a fim de conseguir depoimentos que descrevessem todas as 

etapas, desde as discuss6es iniciais sabre os motivos do investimento do sistema 

ate seu desenvolvimento e implementagao. 

Neste contexto, o pesquisador sera urn observador passivo, durante urn 

determinado periodo para analise do funcionamento do sistema e o sucesso de sua 

implementagao, alem do resultado obtido pelo sistema para a empresa em geral. 
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2.13.3 Analise dos Dados 

A analise de dados e urn dos aspectos mais importantes e diflceis de urn 

Estudo de Caso, pois exigem urn raciocfnio crftico do investigador/entrevistador para 

construir descric;oes, interpretac;oes que possibilitem a extrac;ao cuidadosa das 

conclusoes. 

Segundo os autores Martins e Lintz (2000), ha duas maneiras de se analisar 

os dados coletados, atraves de uma proposic;ao te6rica (referencial te6rico) ou 

desenvolver uma criativa descric;ao do caso. Basear-se em proposic;oes te6ricas e a 

forma mais comum para se analisar as evidencias de urn caso. 

Sendo assim, as proposic;oes podem fornecer a orientac;ao te6rica que 

direcionara a analise do estudo. lsso ajuda a focalizar a atenc;ao sabre certos dados 

e a ignorar outros, alem de auxiliar a organizar o estudo como urn todo e a definir 

explanac;oes alternativas a serem examinadas. 

Proposic;oes te6ricas sabre relac;oes causais - perguntas do tipo "como?" ou 

"por que?" - podem ser uteis para direcionar a analise do estudo de caso". Esta 

primeira estrategia sera utilizada neste trabalho, ja que alem de ser a mais comum, e 

a mais recomendada, pois a segunda estrategia, de descric;ao e menos preferfvel, 

servindo de alternativa quando nao se tern urn referencial te6rico. 

3 ESTUDO DE CASO 

3.1 Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A 

Razao Social: Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A 

Nome Fantasia: RedFactor 

CNPJ: 67.915.785/0001-01 

NIRE:35300170610 

Localizac;ao: Avenida Cidade Jardim, n° 400- 14° andar. 

Bairro Jardim Europa- Sao Paulo- SP 

CEP: 01.454-000 

Ramo de atuac;ao: Sociedades de Fomento Mercantil - Factorings 

Data de Constituic;ao: 11 de maio de 1992. 

Natureza do Controle Acionario: Nacional Holding. 
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Hist6rico: A Sociedade foi constitufda em 1992, na cidade de Sao Paulo, 

inicialmente instalada em uma pequena loja dentro de urn shopping center. Em 1999 

a Sociedade tornou-se S/A, assumindo a denominagao de Redfactor Factoring e 

Fomento Comercial S/A. 

Durante pouco mais de uma decada, a REDFACTOR consolidou-se como 

uma das principais empresas do setor, figurando nos ultimos anos entre as primeiras 

colocagoes em todas as publicag6es que listam o ranking setorial. Atualmente a 

REDFACTOR tern atuagao em quase todos os estados, cobrindo grande parte do 

territ6rio nacional. 

Sociedade: A sociedade da Redfactor e composta da seguinte maneira: 

Tabela 4 - COMPOSICAO DA SOCIEDADE 

NOME DO ADMINISTRADOR CARGO 

MARIANA SABINA POSTEL GIOLO Presidente do Conselho I Dir. Superint. 

RUBEN HALABAN Conselho de Administragao (Efetivo) 

ROBERTO MIGUEL POSTEL Conselho de Administragao (Efetivo) 

CLAUDIO ANDRE HALABAN Diretor Presidente 

Fonte: Redfactor Factoring e Fomento Comercial SA 

Experiencia Profissional e Forma~ao Academica dos S6cios: 

MARIANA SABINO POSTEL GIOLO: Nascida em 14 de dezembro de 1970. 

Administradora de Empresas formada pela FGV - Fundagao Getulio Vargas de Sao 

Paulo e p6s-graduada em MBA na JL Kellogg Graduate School of Management em 

1997. Desenvolveu experiencia anterior como diretora de redes de varejo. E s6cia 

fundadora de REDFACTOR Factoring e Fomento Comercial S/A, na qual exerce o 

cargo de Diretora Superintendente desde 1992 e, atualmente, tambem o de 

Presidente do Conselho de Administragao. 

RUBEN HALABAN: Nascido em 25 de setembro de 1930. Engenheiro 

Industrial, com experiencia desenvolvida em diversas empresas multinacionais, 

inclusive na qualidade de Presidente de uma empresa do setor industrial com 

grande expressao no mercado brasileiro por quase 3 decadas. Atualmente e 

Conselheiro do Conselho de Administragao, participando de decisoes estrategicas 

da REDFACTOR Factoring e Fomento Comercial S/A, da qual e acionista. 
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ROBERTO MIGUEL POSTEL: Nascido em 19 de abril de 1944. Administrador 

de Empresas formado pela Universidade de Buenos Aires, sendo especialista em 

custos e orgamentos. Durante as ultimas 3 decadas exerceu diversas fungoes 

executivas em companhia industrial de grande expressao no mercado nacional, na 

qual ocupava o cargo de Diretor Presidente ha 6 anos. 0 Sr. Roberto Postel, na 

qualidade de Conselheiro do Conselho de Administragao da REDFACTOR Factoring 

e Fomento Comercial S/A, participa das decisoes estrategicas, da qual e acionista. 

CLAUDIO ANDRE HALABAN: Nascido em 30 de abril de 1969. Administrador 

de Empresas, possuindo experiencia anterior no setor de varejo e auditoria. Possui, 

ainda, s61ida experiencia em administragao estrategica de neg6cios. E s6cio 

fundador da REDFACTOR Factoring e Fomento Comercial S/A, ocupando desde 

1992 o cargo de Diretor Presidente. 

Produtos e Servic;os: Conforme o ramo das empresas de fomento mercantil, 

a Redfactor realiza as mesmas transagoes como de comum a todas, sendo, por 

exemplo, a compra de direitos credit6rios, compra de trtulos de credito (duplicatas), 

analise de credito entre outros servigos. 

Verificando a receita liquida da Redfactor, e possfvel concluir que os produtos 

e servigos oferecidos por eles estao na seguinte relagao: 

Tabela 5- COMPOSICAO DOS PRODUTOS E SERVICOS NA RECEITA LlQUIDA 

Produtos e/ou Servic;os % Da Receita Liquida 

Compra de Dir. Credit6rios 15% 

Compra de Tit. De Creditos 70% 

Analise de Credito 5% 

Cobranga para T erceiros 10% 

Fonte: Redfactor Factoring e Fomento Comercial SA 

Clientes: Conforme ja destacado, a REDFACTOR atua com um volume muito 

representative de clientes em todo territ6rio nacional. Sendo assim, nao existem 

clientes principais, vista que nenhum cliente individualmente representa mais que 

2% da receita bruta mensa! da REDFACTOR, alem do fato de que mensalmente 

alternam-se os clientes mais relevantes, mas nunca representando mais do que o 

percentual indicado. 
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A fim de exemplificar, podemos citar a concentragao por regiao: 

Tabela 6- CONCENTRACAO DA CLIENTELA DA REDFACTOR POR REGIAO 

Localiza~ao Concentra~ao de Clientes 

SUDESTE 62,0% 

SUL 24,0% 

CENTRAL 5,7% 

NORDESTE 5,5% 

NORTE 2,8% 

Fonte: Redfactor Factoring e Fomento Comercial SA 

3.2 Observa~oes Gerais 

As demonstrag6es financeiras encontradas no projeto foram extraidas do site 

da CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, onde se tern disponibilizado todos os 

dados economico-financeiros das empresas S/A de capital aberto atraves de 

informag6es peri6dicas diversas, incluindo tambem notas explicativas, relat6rios da 

administragao, parecer dos auditores independentes etc conforme e possivel 

verificar nos anexos deste projeto. 

3.3 Analise Vertical e Horizontal 

A Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A apresentou durante o 

perfodo analisado um crescimento de 1,9% em sua receita bruta no ano de 2006, 

entretanto em 2007 ela obteve uma queda de 2,2%. Em contrapartida, nota-se que o 

lucro liquido nos anos de 2006 e 2007 alavancaram fortemente em 6,2% e 9,8% 

respectivamente conforme o grafico a seguir. 



Grafico 1 - RECEITA BRUT A X LUCRO LiQUIDO 
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Interessante e perceber que nas factorings o custo de bens e servigos 

vendidos e baixo em relagao as empresas do ramo industrial e outros. No perlodo 

analisado vemos que seu custo cresce somente 0,5% em 2006 e em 2007 decresce 

5,6% em relagao a 2006, e fazendo uma analise encadeada de 2005 para 2007 e 

possfvel perceber que o custo se reduziu em 5,2%, o que e muito benefice a 

empresa. 

Ao observar o balango da Redfactor e posslvel concluir que o ano de 2006 foi 

para eles um ano de muitas despesas, e como exemplo temos as despesas 

operacionais nao especificadas que cresceram em 41,7% e as administrativas 19°/o, 

entretanto no ultimo ano analisado, vemos que estes gastos foram reduzidos 

chegando a um decrescimo de 34,2% nas nao especificadas e 1, 72% nas 

administrativas. Realizando uma analise encadeada de 2005 para o ano de 2007, 

temos um crescimento destas despesas um percentual de 15,63% conforme o 

grafico seguinte. 



Grafico 2 - DESPESAS OPERACIONAIS 
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Suas disponibilidades de caixa parecem estar programadas em 2,2% em 

media com relagao ao total do ativo. 0 ativo permanents da Redfactor corresponds 

em media de 0,3% do ativo total, em contrapartida seu patrimonio liquido 

corresponds em media 43,7% de seu passivo total. Como a tomada de recursos 

financeiros com instituigoes financeiras e constants, nota-se que em 2006 seus 

emprestimos a curta prazo aumentaram em 5,4% e em 2007 eles alavancaram para 

64,3%>, compreendendo assim urn percentual de 30,7°/0 do seu passivo total no 

ultimo perlodo. Vide o grafico abaixo referente aos emprestimos a curta e a Iongo 

prazo. 

Grafico 3 - EMPRESTIMOS A CURTO E A LONGO PRAZO 
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As reservas de Iueras estao na faixa de 0,9%> do total do passivo em todos as 

anos e com relagao ao capital social sttbscrito e integralizado esta representado par 

38.000.000 (trinta e oito milhoes) de a~oes com valor patrimonial de R$ 1,00 (urn 

real) cada uma. 

3.4 Analise Atraves de indices 

3.4.1 Analise Financeira 

Liquidez lmediata: Nesta situa~ao vemos que a empresa nao possui dinheiro 

em caixa suficiente para suprir seus passives a curta prazo. Para cada R$ 1,00 (hum 

real) de divida a curta prazo ela possui R$ 0,04 em media para suprir estas 

obriga~oes. 

Liquidez Corrente: Observando o grafico do balan~o patrimonial da Redfactor 

nos anos de 2005, 2006 e 2007 conforme se encontra a seguir, nota-se que a 

liquidez Corrente que e a razao entre 0 ativo cireulante e passive circulante, 

apresenta 6timos indices, a saber: 2,09; 1,86 e 1,66 em 2005, 2006 e 2007 

respectivamente. 

Em todos as anos e fato de que a empresa tern uma boa saude financeira no 

que vemos o seu ativo circulante sustentando praticamente 100°k do seu passivo, 

conforme o ~xo pode se perceber no anexo do balan~o patrimonial reclassificado. 
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Liquidez Geral: Como em geral foi observado, temos 6timos indices de 

liquidez apresentados pela empresa, e par consequencia temos a liquidez geral 

tam bern muito satisfat6ria, sendo que em media temos 1 , 78 nos tres anos 

analisados. 

3.4.2 Analise Estrutural 

Participagao de Capital de 3° - Endividamento: Em media a Redfactor tomou 

de capitais de terceiros 67,3% em relagao ao seu capital proprio. Quanta menor for 

esta porcentagem melhor sera para a empresa. Se acaso ocorrer falhas ou quem 

sabe descontrole nos processes internos da empresa, principalmente com relagao a 

inadimplencia, com certeza a empresa tera muitos problemas, pais o fndice 

apresentado e extrema mente alto. Para melhor visualizagao da situagao atual, vide o 

grafico abaixo. 

Grafico 5- CAPITAlS DE TERCEIROS X PATRIMONIO LiQUIDO 
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Composigao das Exigibilidades: Aqui temos Indices muito elevados, pais eles 

indicam ao analista quat-a porcentual de obrigagoes totais a curta prazo em relagao 

aos recursos tornados de terceiros a curta e a Iongo prazo. Como par exemplo, em 

2005 nota-se que estes recursos a curta e a Iongo prazo equivalem a 27,4% do 

passivo total. 
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lmobilizagao dos Recursos Pr6prios: Vemos nestes Indices que a empresa 

mantem a imobiliza<;ao dos seus recursos pr6prios em 1% em todo o perfodo 

analisado. Neste aspecto de analise quanta menor melhor. 

Capitaliza<;ao: Estes indices nos apresentam valores consideravelmente 

baixos, 23°10 em 2006 e 20% em 2007. Estes se referem ao volume de recursos 

gerados e que permanecem na empresa financiando suas atividades. 

3.4.3 Analise Economica 

Margem Lfquida: Este fndice indica a rela<;ao direta entre o Iuera Hquido e a 

receita lfquida de uma empresa. Neste aspecto a Redfactor apresenta-se de 

maneira estavel e crescenta conforme o grafico abaixo. Nos dais primeiros anos 

obteve a margem lfquida de 8% e 9% e no ultimo periodo 10% de margem lfquida. 

Quanta maior melhor. 

30.000.000,00 

25.000.000,00 

20.000.000,00 

15.000.000' 00 

1 0. 000.000' 00 

5.000.000,00 

Fonte: Autor 

Grafico 6 - MARGEM LiQUIDA 
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Rentabilidade do Ativo: Os indices de 3% nos dais ultimos perfodos 

evidenciam que a Redfactor uma constancia de 3% .. 

Rentabilidade do PL: Os indices de resultado neste aspecto foram de 6°10 e 

7% em 2006 e 2007 respectivamente. Pode-se considerar ate urn born indice, porem 

se haver alguns ajustes em outros fatores internos da empresa com certeza ira 

melhorar este fndice. 
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Produtividade: Com rela98o a produtividade temos OS seguintes indicadores, 

0,33 e 0,28 para 2006 e 2007 respectivamente. Eles representam quanta a empresa 

vendeu para cada R$ 1,00 de investimento total no ativo. 

3.5 Analise de Capital de Giro 

Com relagao a analise simplificada do capital de giro temos o CCL - Capital 

Circulante Liquido que e a diferenga entre o ativo e passive circulante e em 

contrapartida, o CCP - Capital Circulante Proprio que e a diferenga entre o 

patrimonio Hquido e o ativo permanents. Atraves dos balangos da Redfactor 

podemos extrair o grafico abaixo ever claramente que o CCL e superior ao CCP. 0 

CCL atinge uma vantagem de 4,0%, 3,0% e 5,6% em relagao ao CCP em 2005, 

2006 e 2007 respectivamente. 
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4 CONSIDERACOES FINAlS 

0 pequeno e medic empresario que tern conhecimento dos dados e analises 

a respeito do seu neg6cio e do seu mercado e mais consciente sobre os pontes 

vulneraveis de sua competitividade. A atividade-fim da empresa, o objeto a que se 

propos a desenvolver, demanda constante atualizagao e aperfeigoamento, sob o 

risco de sucumbir a concorr€mcia atraves de diversas maneiras. A partir dos estudos 

realizados, pode-se concluir que a atividade de fomento mercantil nasceu com 

6timos objetivos para auxiliar as MPEs, de maneira que possa prover para elas uma 

forma de suporte nas suas transagoes comerciais. Muitos administradores tern como 

definigao pessoal o factoring como um agiota legalizado, e isso se deve ao fato que 

de que muitas empresas de factoring se limitam apenas a realizar as transagoes de 

compra de creditos, nao se importando com as verdadeiras necessidades do cliente. 

E possivel que em determinadas situagoes o factoring tenha taxas maiores 

que as instituig6es financeiras devido a varies aspectos como volume de duplicatas, 

valores etc, porem no projeto analisado, a concessao de credito por parte dos 

bancos e mais delicada e burocratica devido a falta de confianga na estabilidade, 

capacidade de pagamento e outros fatores ja citados nas MPEs, entretanto, as 

factorings sao mais maleaveis a este aspecto, pois elas nao se limitam apenas a 

compra de creditos, mas tambem a prestagao de servigos direta ao micro 

empresario. Podemos citar como exemplo o acompanhamento do contas a 

pagar/receber, fluxo de caixa etc. 

Poderiamos destacar como uma das principais vocag6es do factoring o 

direcionamento de fomentar o setor produtivo da empresa em varies aspectos. A 

partir do memento em que as pequenas e medias empresas entenderem o real 

sentido e finalidade do fomento mercantil, e se aliangarem com factorings idoneas e 

que respeitam sua verdadeira fungao, com certeza teremos uma economia 

progressiva e que por conseqUencia beneficiara a muitos desta classe empresarial. 
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ANEXOS 



BALANCO ORIGINAL- (ATIVO)- REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A 

F.=~t~:~~··~~~-=~j~-;n~;,:;n·~!1:~~,~~ 
11.01.01 Disponibilidades __ 1.~86.662 2.241.876 2.344.723 

1 

11.01.01.01 !Caixa 19.472 20.201 
1 

4.750-~ 
[~QJJJ1.02-- j Banco~ c/Movimento 1.367.190 2.221.675 2.339.973l 

~2 1Creditos 83.730.394 101.334.72_!J 
~2.01 lclientes 101.334.721 1 

l!:21:§2.~~1 Creditos Diversos ----h - -~ 
Receber F67.861.524 ____2_3.870.115 1 88.693.39~ I \1.01.02.01.02 \Tltulosa 

-~nto Div~rsos 6.072.894 7.763.164 9.2~~3631 
ento p/Funcionarios 13.676 36.458 51.488 : 

- - -- I ! 

\1.01.02.01.03 Adiantam 
r---
l1.01.02.01.04 Adiantam 
i 1.01.02.01.05 Impastos a Recuperar 1.324.706 1.311.46_!_+--!_:__4:_39.580_j 

I s Financeiras 2.372 1.397 +---- _ 251.217 i 
11.01.02 01.07_ jOutros Creditos 389.088 _.747.799 L 1~20.675_ 
1.01.02.01.06 Aplicagoe 
----

2 i Creditos Diversos - i 

=.:; -t:;:::s~ntecipadas ~ ---1- ~~;:~ ~---~i --- ;::t 
\1.02 Ativo Nao Circulante __________ I 1.805.361 1.930.264 739.526 ~ 
r1."02.01 .~tivo Realizavel a Longo F>_r~~o 1.501.213 1.593.075 488.361 1 

!1.02.01.01 !Creditos Diversos 1.501.213 __ 1.593§75 ~---- 488--:-361! 

j1.02.01.01.01 !Depositos e Caugoes 1.336.741 1.428.603 -'------~-889 
1 

11.02.01.01.02 jDep6sitosp/lncentivo~--~iscais I 164.472 164.4~~_1 16~.472 1 

! 1.02.01.02 1 Creditos com Pessoas Ligadas - I 

]1.02~m=rsom Coligadas e Equiparadas --------- ==1 ---~~-=-~-~--~ 
r1.02.01.02.02 1Com Controladas _____ :6- -I __________ -__ 
1.02.01.02.03 'com Outras Pessoas Ligadas _l_ _____ ~ - ~j __________ -_; 
1.02.01.03 I Outros - - - 1 

1.02.02- Ativo Pennanente l304.148 _::_~:337.189 I_ is1::l~s: 

fni~~di ()i ~:~:~~::~:: ColigadastE<Iuipa[adas ·---+--- ~: ---------~ 
~.o2.o2.o1.o2 . PartieiP896e5COii9adasJEq~iparada-s~A9io-~==~~=-=---4-------~~ 
~02.01.03 IParticipagoes em Controladas _ ~---------+--------~~--------J 
11.02.02.01.04 ~articipagoes em Controladas- Agio =+=t ------~!_----------! _______________ - j. 

ko2.02.01.05 iOutros lnvestimentos - I - 1 - • 
r- -----+------------------------ --------;---- -. . ' 

~.02.02 llmobilizado 304.1~8 i 337.189 i 251.165J 

i'1__:__~~02.02:2.!___1M6veis e Utensflios _______________ 60.~ 61.397 1 ___ 6__:1.926 1 

l-!_:__02.02.02:02 ____ I Equipamentos de Com_e_~!§l2~~-- 866.27~ 960.894 I 1.070.88~ 
11.02.02.02.03 ~has Telefonicas ______ 11.4261 11.42~-- 11.42~ 
11.02.02.02.04 lve~~~s -- -j-____ __}61.352 __ 3Q5.212 ----~9-~:~~-~ iii[ ~~i~E:prec;:____ =~=~ (1 001 74~~(11~3B4~ 



BALANCO ORIGINAL- (PASSIVO)- REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A 

U§o da Conta ' Descri~ao da_~~ll~-=-=-c~~~~~~/2005 ~---3_1_11_2_12_0o_s_f--_31 __ 11_2_/2007 

2 Passivo Total 78.881.768 I 87.907.959 104.423.437 

2.01 Passivo Circulante 36.856.939 1 46.171.444 62.541.425 

2.01.01 1 Emprestimos e Financiamentos 18.500.825 19.494.006 32.029.656 

2.01.02 Debentures 6.844.318 11.270.845 11.270.845 I 
--------------------------1---------+----------j 

2.01.03 Fornecedores 426.910 450.650 603.820 I 
1---------+---------------------t---------j------+-------i 

2.01.04 Impastos, Taxas e Contribuic;oes 471.848 528.598 
1 

453.957 

2.01.05 Dividendos a Pagar 405.123 1.155.895 470.941 

2.01.06 Provisoes ----------+ __ 1_.4_1_8_.9_9_5---+-__ 1._4_0_3._7_3_8 -l-- 1.551.947 i 
2.01.07 Dfvidas com Pessoas Ligadas 

~2_.0_1_.0_8 ___ ~0_u_t_ro_s ____________ ~ ___ 8_.7_8_8._9_20-+_1_1_.8_6_7_.712 16.160.259jl 
2.02 Passivo Nao Circulante 3.115.142 2.793.385 2.806.401_ 

2.02.01 Passivo Exigi vel a Longo Prazo 3.115.142 2. 793.385 2.806.401 I 

2.02.01.01 Emprestimos e Financiamentos 3.115.142 2. 793.385 ' 2.806.401 1 
l---------+-~---------------r----~-----

2.02.01.02 Debentures - - - I 
1---------+----------------~----~----~----~ 

2.02.01.03 Provisoes - - - I 

2.02.01.04 Dfvidas com Pessoas Ligadas - 1 ~ I ~ 
12.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital - _ 

1 



BALANCO ORIGINAL - (ORE) - REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A 

Codigo da Conta ~ Descri~ao~~~ Conta -----~--~- -~1/12/20Q_~~- 131/12/2006 1 31/12/20071 
,.-~~-~- -~~---~-~-------~----~----~---~~{-~~-~---~ ~---1--~--~-

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Servigos ~"-- 28.962.839 29.500.656 29.396.642 [ 
3.02 Dedugoes da Receita Bruta I (1.959.557) (2.017.131) (2.078.018) I 

3.03 Receita Liquida de Vendas e/ou Servigos -T27~o03.282 27.483.525 1 27.318.624 
1 

3.04 Custo de Bens e/ou Servigos Vendidos IillJ§o.755) (21.269.874) 
1 

(20.069.636) 
3.05 Resultado Bruto 5.842.527 6.213.651 7.248.988 
3.06 Despesas/Receitas Operacionais (2.331.979) (2.894.836) (3.293.845)

1 
3.06.01 Com Vendas - - I - I 

3.06.02 Gerais e Administrativas (1 0.119.159) (12.040.165) ____(2_1.832.53~ 
3.06.03 Financeiras 
f---------+-------------~-------+-----+-~--------~-~-~-------1: 

3.06.03.01 Receitas Financeiras - - - 1 

I 
- I 3.06.03.02 Despesas Financeiras 

r------+-~--------------r----~----~---~--~ 

1
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 8.375.433 9.979.153 9.087.638 

/3.06.0_5 ____ rO_u_t_ra_s_D_e_s~p_es_a_s_O~p~e_r_ac_io_n_a_is _____ r-~(5_8_8_.2_5_3~)1_~(8_3_3_.8_2_4~) __ (~5_4_8._9_52~)1 

13.06.06 Resultado da Equivalencia Patrimonial - - -r 
I ----------+----~ 

~QZ~------+R_e_s_u_lt_ad_o_O~p_er_a_c_io_n_al ______ ~--+---3_._51_0_.5_4_8_---+ 3.318.815 3.955.143 
f3.08 Resultado Nao Operacional 23.809 (500) 51.222 I 
~~------+------~-------------+-----~-~-~-~"--~~ 

3.08.01 Receitas - - - 1 
f-----------+---------------~--+-----~-----~---~ 

3.08.02 Despesas 23.809 (500) 1 51.222 ! 

3.09 Resultado Antes Tributagao/Participagoes 3.534.357 3.318.315 I 4.006.365 

3.10 Provisao para IRe Contribuigao Social (1.261.915) (904.403)) _(!l_~§_.749) 

[i 1------r,-R-D-i-ferido , _- I -_+- ~_-__ -_-----_-]' 
j3.12 Participagoes/Contribuigoes Estatutarias _ ~ 

~~~ ~~-~-I-~-~-:-~-:-~-~-~-=-C_a_p_rt-ai_P_r_Op-r-io-~~-~-=~~~~ 2~ 



BALANCO ORIGINAL- (DOAR)- REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A 

I C6digo da Conta---:-
~~~~-- -----t__ 9.481 .4 71 1 ~ 4.01 10rigens 2.620.046 3.963.890 I 

4.01.01 Das Opera96es _1_ ___ ~.481.471 2.620.046 2.846.160 

4.01.01.01 Lucro/Prejufzo do Perfodo 2.272.442 2.413.910 2.649.616 

4.01.01.02 VIs. que nao repr. mov. Cap. Circulante 209.029 206.136 196.544 

4.01.02 Dos Acionistas - - i -
4.01.03 De Terceiros 7.000.000 

I 
1.117.730 - I 

~-_L_ 

4.02 Aplica96es 3.709.211 3.033.2641 2.627.655 

4.02.01 Aumento do Ativo Permanente 184.327 239.178 I 110.520 

4.02.02 Dividendos Distribuidos 2.300.961 2.380.467 2.517.135 
--

4.02.03 Aumento Realizavel a Longo Prazo 1.012.853 I 91.862 I -
--------

321.7571 4.02.04 Redu9ao do Exigivel a Longo Prazo 211.070 -
4.03 Acrescimo/Decrescimo no Cap. Circulante 5.772.260 (413.218) 1.336.235 

4.04 Varia9ao do Ativo Circulante (1.828.742) 8.901.287 17.706.217 

4.04.01 Ativo Circulante no lnfcio do Perfodo 78.905.149 77.076.407 85.977.694 I 

4.04.02 Ativo Circulante no Final do Perfodo 77.076.407 85.977.694 103.683.9111 

4.05 1Varia9ao do Passive Circulante (7.601.002)T 9.314.505 i 16.369.982 

4.05.01 Passive Circulante no lnfcio do Perfodo 44.457.941 36.856.939 46.171.444J 

4.05.02 I Passivo Circulante no Final do Perfodo 36.856.939 46.171.444 62.541.426 1 



BALANCO ORIGINAL- (DMPL)- REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A 

2005 
I C6digo da c:n-:-,.---·--0-e-sc-ri~~:.-C-on_t_a ---·-- ~-~t-~~--~-~-:~--Reservas-.;~ -~~eservas de~~ Rese;::a~~~ Lucros/Prejul;~,--~ To~al do_ 

1

1 

apl a OCia Capital Reavalia~ao Lucros Acumufados atnmOmo 
f------+---------------+-·-----+---- ~ Llquido 
c:5:.c.O::c1'-----+S""a"'ld:::o"-"'ln,..ic"'"ia.._l ________ +-_1:..c4..:.:.o:...::o-=-o:...::.O-=-O"-O+I---'1-'-7'-'.1-=-60.:.:.-=-04..:.:2=-+-' ___ -~-! 548.771T 229 394 31.938.2071 

5.02 Ajustes de Exercicios Anteriores - 7 000.000 f-- ~ - 1 - - ' 

l-'5"'.0-'-'2=·-=-o.:..1 ___ +P.:..re'-'m""i"'o--=E=m'-'-i"'s=sa=o,__,_T'-'it=ul"'o-=-s------+---_____j 7.000.000 ~ ---=l - -~ 
c:5::..0::.:3:__ ___ +A_,..u..,m_,..e ... n,..to ... /R"-e"'d"'u=cia..._o_...d,.,.o_.,C"-'a=oiita,.I,_.S,..o"'c...,ia.._l--+_14.0~ (14.000.000) ----~- ~-----:J - -
5.04 Realizacao de Reservas - I . ___ -=-l -I - - 7.000.000 

f-'5'-'-.0"-5_.__ ___ --+'-'A...-r;io..,_e""s"'e'-"m=T-""e""'s-'-o_..u_.,ra""r"-ia:=:__ ____ +------_+ !. -- - - --·_--'-, ------_-1-----~----_· 

~0:.:6'------+L::.:u:.:c.._ro=/.:..P.:.:re""j"'ui:=z::::o..:d...-o'-'E=x-"'e"-rc::::i,_c ... io'-----·f-------+-------1 - \ - 2.272.442 2.272.442 • 
5.07 Destinar;oes - - - 113.622 (2.414.583) (2.300.961) i 
5.07.01 Distribuir;ao de Dividendos - - - - (2.300.961) - ' 

5.07.02 Reserva Legal - I - - 113.~ (113.622) - ! 

r~"":~:.::'--------t~=~~.::.:-=-~5"-F-in_a_I _________ -+-2-8-.0-0-0-.0-0-~-+-1-0-.1-6-0-.0-4-;+------~+---6-62-.39; 87.25~ ~=ri j 
2006 

C6digo da Conta Descri~ao da Conta Capital Social 
Reservas de 

Capital 
f---· 
5.01 Saldo lnicial 14.000.000 17.160.042 

,5.02 Ajustes de Exercicios Anteriores 0 7.000.000 

5.03 Aumento/Redur;ao do Capital Social 14.000.000 -14.000.000 

5.04 Realizacao de Reservas 0 0 

5.05 Acoes em Tesouraria 0 0 

5.06 Lucro/Prejuizo do Perfodo ol 0 

j5.07 Destinacoes 0 0 

5.07.01 Distribuir;iio de Dividendos 0 0 

5.07.02 Reserva Legal 
·-

0 0 

5.08 Outros I 0 0 

5.09 Saldo Final I 28.000.000 10.160.042 

2007 
I I I 

Reservas de 
I C6digo da Conta Descri~ao da Conta Capital Social I Capital 

I Sal do lnicial 28.000.000 10.160.042 ,5.01 

15.02 Ajustes de Exercfcios Anteriores 0 0 

5.03 Aumento/Redur;iio do Capital Social 0 0 

5.04 Realizar;iio de Reservas 10.000.000 -10.000.000 

5.05 A<;:oes em Tesouraria 0 0 

5.06 Lucro/Prejufzo do Perfodo 0 0 

5.07 Destinacoes 0 0 

5.08 Outros 38.000.00~ I 0 

15.09 Saldo Final 16QJJQ 

Reservas de Reservas de Lucros/Prejuizo I p T~~al :~ 
Reavalia~ao Lueras Acumulados :;~~d~10 

' 
-f----~·-

0 548.771 229.394 31.938.207 

0 0 0 0 
----~· 

0 _ ____()_ f-----_Q f--------0 
0 0 0 7.000.000 

I 

0 01 0 0 

0 ___ ____Q 2.272.442 2.272.442 

0 113.622 -2.414.583 -2.300.961 
·--

_ _Q 0 -2.300.961 1----~---_(J --
0 113.622 -113.622 0 

-%t- 0 
0 0 

_0_ -~662.3~ 87.253 38.909.688 

Reservas de 
Reavalia~ao 

0 

0 

ol 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
--· 

Reservas de I Lucros/Prejuiz 
Lueras I Acumulados 

- TotaldOj 
0 

PatrimOnio · 

-

78308:1 

01 ·-

01 

ol 

132.4811 -- OJ 
915569[ 

·-

Liquido I 
o 38.943.130 I 

--
0 -----01 

0 ~ 
-i[~~- ol 

o L----_ ___QJ 
2.649.61 8~ __::_1 ~1 -132.4 

-2.517.1 35 -2.517.135 

0 39.075.611 



BALAN(,fO RECLASSIFICADO - REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A 

r-A_T_Iv_o ________ +-3_1_I1_2_,2_o_o5---t_A __ v ___ r--A-H T-3-1,-13-~~-o-osl ~Av~~-A-H T3-1-,1-2t2oo7 Av AH ~ 
Disponivel 1.386.662 1,8% 100,0% 2.241.876[ 2,6% 1161,7% 2.344.723 2,2% 104,6% J 

I-A-p-lic_a_C(_o_es--F-in_a_nc-e-ir_a_s ___ -+---2-.3-7-2-t---0-,-0-o/c_o_ 100,0% 1.39?t-o,O% 1 58,9% 251.217 0,2% 17982,6% I 

~------------+-------r--- .J 

Contas a Receber de Clientes 67.861.524 120 1% i 
' ---j 

Estoques - I 
---+---~ 

Impastos a Recuperar 1.324.706 1,7% 100,0% 1.311.461 1,5% 99,0% 1.439.580 1,4% 109,8~ 

Desp. Pagas Antecipadamente 25.485 0,0% 100,0% 5.425 0,0% I 21 ,3% 4.467 t 0,0% 82,3% I 
r--------------r----~---r------~-

Outros 6.475.658 8,2% 100,0% 8.547.421 9,7% 132,0% 10.950.526 10,5% 128,1% 

ATIVO CIRCULANTE 77.076.407 97,7% 1oo,o% 85.977.695 97,8% 111,5% 103.683.911 99,3% 12o,6% 1 

jOutrasContas 1.501.213 1,9% 100,0% 1.593.075 1,8% 106,1% 488.361 0,5% 30,7% 

I REALizA VEL LONGO PRAZ_o_r--_1_.5_o_1_.2_1_34-_1_,9_Df_~_ 1_o_o_,o_o;._.+--_1_.5_9_3_.o_7_5-+-_1_,8_•;._.-+-1_o_6_, 1_•;._._1--__ 4_8_8_.3_6_1-+-_o_,_s_•;._. 30,7% !, 

Particip. Contr/Coligada - - _ _ _ _ _ I 

Outros lnvestimentos 

INVESTIMENTOS - - - - - - - - -
~===========-----~~======~---~~-~========~~~-~-~~~=======--r-------------
lmobilizado 1.099. 751 1 ,4% 100,0% 1.338.929 1,5% j121,7% 1.449.449 1,4% 108,3% 
~-----------4-------+---+--~------+ ------+---+---~ 

lmobilizaC(ao em Andamento 
1----------------r------+----+-----r-------r---+---~--------~---+-----~ 

(-)Depree. Amort. Exaustao. (795.603) -1,0% 100,0% (1.001.740) -1,1% 125,9% (1.198.284) -1,1% 119,6% ; 
r-------------r------~-----j----T------+----+---T-------r----~---1 

f."IIM:=O:::B::IL":"IZ=:A..:,:D::,.O::__ ___________ 304.148 0,4% 100,0% 337.189-

11 

0,4_% fl110-,9-~- 251.165 0,2% 74,5%__j 

r--)A_T_Iv_o_o_I_FE __ R_I_D_o ____ -+-----~---~---~1 ____ ~--+--~------~---+-----J 
iATIVO PERMANENTE I 304.148 I 0,4% 100,0%! 337.189! 0,4% 1110,9% 251.165 I 0,2% 74,5% : 

i ATIVO_T_O_TA __ L ________ L.I _7_8._8_81_._76_8___J_1_o_o_,o_·-Yc_.:-1_o~o~,o~o;.~.:~~8-7_ -._9-o-=7.-9-59-+ 1

1 
-1 o-o-,o-o;.-.+-j-11-1-,4-%-.+-i-1-0-4-.4-2-3.-4-37 _l1 oo,o% ~,8% '1 

!PASSIVO 

Fornecedores 

Emprestimos Bancarios 
f-------· 

Debentures 

31/12/2005 AV ! AH 31112/2006 AV I AH 31/12/2007 I AV AH l 
-+----------1 

426.910 0,5% 100,0% 450.650 0,5% 1105,6% 603.820 0,6% 134,0% l 

18.500.825 23,5% 1oo,o% 19.494.oo6 22,2% 105,4% 32.029.656 30,7% 164,3% I 

6.844.318 8,7% 100,0% 11.270.845 12,8% 164,7% 11.270.845 I 10,8% 100,0% I 

1----------------l-----~---------~-----i---+---+-------+---+---~ 

Dividend as a Pagar 405.123 0,5% 100,0% 1.155.895 I 1 ,3% 285,3% 470.941 0,5% 40,7% i 
r----------- --f--------- ---/---- -------11----1--------. 

jlmpostos, Taxas e Contrib. 471.848 0,6% 100,0% 528.598 0,6% 1112,0% 453.957 0,4% 85,9% I 

loutras Obrig. de Curto prazo 10.207.915 12,9% 100,_0%) 13.271.450 15,1% 130,0% 17.712.206 17,0% 133,5% , 
. --+----+-----+------------ ~ 

1--l P_A_s_s_lv_o_c_IR_c_u_L_A_N_T_E _____ 
1 
___ 36.856.939 46,7% 1 oo,o% 1 46.171.444 52,5% 1_1_25_,_3_%-+. _6_2_.5_4_1_.4_2_54-5_9_,9_% __ • +---13_5_,5_%_._ ~ 

EmprestimosdeLongoPrazo 3.115.142 3,9% 100,0% 2.793.385 3,2% J89,7% 2.806.401 2,7% 100,5% I 
-- ----+-----f------------------1 

I i' ' Obriga9oes a Longo prazo - - - j_ - - - - I - : 

,EXIGiVEL A LONGO PRAZO 3.115.142 3,_9_~-~o_.~.1__~~~~~~~·J 89,7% 2.806.4~~ 2,_7•Y_.--1 __ 1_0_0,_5._Y•_f 

1----:~XIGiVEL TOTAL 39.972.081 1 50,7% 100,0%1 48.964.829. 55,7% 1
1122,5% 65.347.826 1 62,6% 133,5% j 

--~---1----r--------~--~---~ 

RESULT. DE EXERC. FUTURO - - - I - - ! - - - I - i 

jcapital Social 28.000.000 35,5% 100,0% I 28.000.000 31~~00,0% 38.000.000 36,4% j 135,7% I 

I--IR_e_s-erv_a_d_e_C __ a_p_it-ai---====:==1=0=.1=6=0=.0=4=2:=1=2=.-9_0~Yo-+--1=0=0=,0=o/c:ol-lr-_-_-1_0-.=1=6-0-.=042 11,6% 100,0% __ 160.042 0,2%T 1,6% ! 

Reservadelucros 662.393' 0,8% 100,0% 783.0881 0,9% 118,2%1 915.569, 0,9% 116,9% ' 

I--R_e_s-erv_a_d_e_R_e_a_v-al-ia_9_ao-----+------_4----_--+---_ -t--\, -------±-, - ] -t---- -~--+ - ! 

!Lucro/Prejuizos Acumulados 87.252 0,1% 100,0% - I - - - l -
~-~P_A_T_R-IM_o __ -N-IO-Li_o_u_ID_o ___ -r-3-8.-9-0-9-.-687 49,3% 1oo,o%1 38.943.130 [44,3% 

1

100,1% -;-9:o75.611 37,4~ 100,3% I 

PASSIVO TOT_A __ L _____ ~ __ 7_8_._8_81.768 100,0% 100,o%L 87.907.9~j 100,0% 111,4% 104m~mj1o0,o•;.[~1s~so/~, 



BALAN<;O RECLASSIFICADO - REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A 

loRE --~-----+~3~1~'1~2~'2~o~o5---+_A_v TAii-}31f.i212o-o6-~f-A.v TI·.HT -;1,12/2007 T Av 1 AHj 
IRECEITABRUTA 28.962.839 10o,oc:J1oo,o%j 29.500.65~ 1oo,o%j1o1,9% 29.396.642 

1

100,0%1 99,6% I 

AbatimentoseDevolw;:oes (1.959.557) -6,8%1100,0%
1 (2.017.131)!~6.ao/:l102,9% (2.078.018) -7,1% 103,0% I 

RECEITA LIQUIDA 27.003.282 100,0% 100,0% 27 .483.52§' 10o.ooJ, 01,8% 27.318.624 100,0% 99,4% 

Custo de Bens e/ou Servic;:os (21.160.755) -78,4% 100,0% (21.269.874) -77.4% I· 100,5% (20.069.636) -73,5% 94 4% i 

LUCRO BRUTO 5.842.527 21,6% 100,0% 6.213.651 22,6% 106,4% 7.248.988 26,5% 116,7% 

I Despesas Administrativas (10.119.159) -37,5% 100,0% (12.040.165) -43,8% 119,0% (11.832.531) -43,3% 98,3% 1 

Despesas de Vendas I 
Outras despesas Operacionais (588.253) -2,2% 100,0% (833.824) -3,0% 141,7% (548.952) -2,0% 658% i 

1r-lo-u-tr_a_s_R_e_ce-it_a_s __ O_p_e-ra-c-io-na~i-s_-_-_+-r----_-8_-._3-7-5.-4-33-+I-3-1-.0-0.X_-o:1~1_0~0-._0~0/c-o-+'l+-i_~~~9~.9_-7_9_.1_5_3-+-3_6_,3_'Y<_o+-1-1_9_,_1_%+--9-.0-8_7_.6_3_8+-3-3 __ .3_'Y<_o+--9-1_,1_'Y<_o -1l 

j Despesas Financeiras - -~- .. - I -----+-----r------r--·------+----+----~J 
I Receitas Financeiras - - - - - - - - - I 

r---------------+-------r---+---~------+---~---r------+----~-----~ 
Res. Contr/Colig/Eq. Patrimonial 

Outras 

I LUCRO OPERACIONAL 

I Resultado nao Operacional 

LUCRO ANTES DO IRICSLL 

Provisao para IR 

LUCRO LiQUIDO 

r-~--~--j~---t--~_-+----~_-~-----_ ---jc-------.j 

3.510.548 13,0% 100,0% 3.318.815 12,1% 94,5% 3.955.143 14,5% 119,2% 

23.809 0,1% 100,0% (500) 0,0% -2,1% 51.222 0,2% -10244,4% 

3.534.357 13,1% 100,0% 3.318.315 12,1% 93,9% 4.006.365 14,7% 120,7% 

(1.261.915)~-4,7'Y<.oj100,0%1 (904.403) -3,3% 71,7% (1.356.749) -5,0% 150,0% 

2.272.442 . 8,4~~1__1 o_o_,_o_'Y<_o~~ __ 2._4_1_ 3_._9_12~_8_,8_0_Yo _ _l~' 1_0_6_,2_
0
/c_o ~--2 .. _6_49 __ ._6_16~! _:.!% 109,8% 



ANALISE ATRAVES DE INDICES 

DENOMINACAO FORMULAS 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

LiOUIDEZ IMEDIATA 
Disponivel 

0,04 0,05 0,04 

~ Passivo Circulante 
jjj Ativo Circulante u LiOUIDEZ CORRENTE 2,09 1,86 1,66 <: Passivo Circulante 
~ 
Li: 

LiOUIDEZ GERAL 
Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 

1,97 1,79 1,59 
Passivo Circulante + Exigivel Longo Prazo 

PARTIC. DE CAPITAL DE 3°- ENDIVIDAMENTO 
Capital de Terceiros 

56% 57% 89% 
Patrim6nio Uquido 

...J 
Passivo Circulante ~ COMPOSI<;AO DAS EXIGIBILIDADES 171% 207% 180% 

i: Capital de Terceiros 
:::;, 

Ativo Permanente ~ IMOBILIZA<;AO DOS RECURSOS PR6PRIOS 1% 1% 1% 

~ Patrim6nio Uquido I 

CAPITALIZA<;AO 
Capitais Pr6prios Medio 

23% 20% -
Ativo Medio 

MARGEM LiOUIDA 
Lucro Uquido 

8% 9% 10% 
Receitas Uquidas 

Lucro Uquido 
3% 3% -(3 RENTABILIDADE DO ATIVO 

Ativo Medio :iE 
•0 

Lucro Uquido 
6% 7% -

<: 
RENTABILIDADE DO PL 

Patrim6nio Uquido Medio 
0 u 
IJ.J 

0,33 0,28 
Vendas Uquidas -PRODUTIVIDADE 

Ativo Medio 
--



• RE DFACTQR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RED FACTOR !.~9.19~~~~7B~O~~o~~o~!~ia~b?rt~ERCIAL S.A. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Factoring e Fomenlo Comercial S/A ;:{->e·v, .• ~ ''7 --:4----:-::--"- <-",ftf-~;:.;:.· '>F }--...Relat6riodaAdm nlstracio',; :_e,~ ·---~- <:-: ·, :,, ;_'!:;+· ,, - \> -~·"-: 

~~~~~~~~~~!~~i~~:s~~t;~g~:d~0~~~isposi~t0es legals e est~~~a;i:~~o~~b1mde~e:a~~: ~~~e~6~yao de V.Sas., as DemonstrayOes Financeira: r~~~~~~~~= Demonstr.·do Result .. dos Exerc·. ·-Valores Expressos.em Reais,o;:R$ 

· ... · ·,; "'''>''i.'*' ;y · ;•ealancos Encerradds'em 31N212006 e 2005 ·Valores Expressos em Reais ·RS :j/i '·' ·· ··• ~=~;r:~·~peracional Bruta.......................... 29.~o";i~~ 26.~:::.:~ 
Ativo ~ ~ Passivo ~ ~ PrestagaodeServigos ................................... 29.500.656 28.962.840 
Ativo Circulante ............................. 85.977.694 77.076.407 Passive Circulante......................... 46.171.444 ~ (-) Oedu~Oes da Receita Bruta ................... (2.017.131) (1.959.558) 

Caixa e Bancos...................... 2.241 .876 1.386.662 Forne?e?ores................. 450.650 426.910 lmpostos lncidentes sNendas.. ............... (2.017.131) (1.959.558) 
EmprestJmos 30.764.852 25.345.143 (=) Recelta Operacional Liquids ................. ~ ~ 

2·372 Salcirios, Encargos e ProvisOes.... 262.580 246.407 Gusto dos Serviyos Prestados.. .................... (21.269.875) (21.160.755) 
73.870.115 67.861.524 lmpostos e ContribuiyOes .. 1.719.337 1.691 .256 Resultado Operational Bruto ..................... 6.213.651 5.842.527 

AplicayOes Financeiras ... 1.396 
Duplicatas a Receber 
lmpostos a Recuperar .. 1.311.461 1.324.706 lmpostos e Contr. Parcelados....... 637.198 546.680 Oespesas Operacionais .............................. (2.560.613) (2.331.979) 

8.552.846 6.501.143 Outras Contas a Pagar .................. 12.336.827 8.600.543 Despesas Administrativas .. (12.040.165) (1 0.119.159) 

1.593.075 1.501.213 E~gpi~::o~ ~oC~n~t~~~~~i~d~~~~~~~::: ~:~;~:33:~ 3
3:

1
1
1
155_.11!2

2 Despesas Tributcirias ............................... (499.600) (588.253) 
Receitas (Despesas) Finane. Uquidas ......... 9.979.153 8.375.433 

Outros Cr9ditos ........................... .. 
Realizcivel a Longo Prazo ............. . 

Dep6sito e CauyOes .............. . 488.361 488.361 PatrimOnio Liquido........................ 38.943.130 38.909.687 Resultado Operacional................................ 3.653.038 3.510.548 
1.104.714 1.012.852 Capital Social 28.000.000 28.000.000 Despesas/Aeceitas Nao Operacionais ..... (500) 23.809 
~ ~ Reserva de Capital... 10.160.042 10.160.042 Resultado Antes da CSLL ........................... 3.652.538 ~ 

Outros Cr8ditos .... 

~ ~ ~~~r~~~~e~u7~~~o:~~~~j~d~~ .. .. 783.088 6:~·~;~ Contribuiyao Social............. (334.225) (340.389) 
Total do Ativo ................................. ~ 78.8A1.7~R Total do Passivo............................. ~ 778.8R1. 77F>6R Resultado Antes do IRPJ ............................ ~ 3.193.968 

Ativo Permanente ......................... . 
lmobilizado ............................. . 

~ ~ '"""""""" Provisao de IRPJ ...... ........ (904.403) (921.526) 
P""-""'-'.> ·=--""·"'"'"'-' ··:= '1"'+="::"<;;2o·-ee~m~o~n!:!s!!:tr~ac~aa:;o;:d~e:;:M~u;:ta~ai:~ii~o.~d!.'!!o~P~a~tr¥.1m~o~n~io~·!':Lfcii:~ul~d~o;:~·.!v!!!al~ogre!!!s.!E~x~prre!!s~so!!.!s~e!.!m!!J!R!;ea!\ls~· R!:!$~"f.'2tm/>m"m'~~,'.f:(mtt:.,:.:.:.;_....'.:_:--,::.,._~ Resultado Liquido do Periodo .................... 2.413 910 2.272.442 

Capital Subscrito Reservas d~ Reserva de Lueras Lucro Acumulado Total Lucro por A-;B.o............................................. 0,08 '-o:oB 
~~~~09~~~~!~~~~~~·::::::::::::::·.... 14.oaa.ooo 1 ;~ 548.771 229.394 3?:~~~:~~~ , ,~::!~~=~~~~~~~S:-~~ ~~cr~~~~t:::.~~::eu:::: :,WR';7~~r~.:!? 
Aumento de Capital c/Reservas ... .. 14.000.000 (14.000.000) Dez./06 Dez./05 

e~~t;~~~~~~~:: ~v~~:~~~fo........ (2.300.961) (2.300.961) Origens dos Recursos................................. 2.620 046 9 481 47J 

Reserva Legal............... .... 113_622 2j~;~::~~) 2.27244~) D~~~~~;:gg::: ~~~·~~~~ .. juiz~.d~~x~rcicio 2~~~:~~~ 2.~~~6~~ 
~~~~~oe~~~~!~~~~o·~·:::::.............. 28 ooo ooo 19 160 042 662 393 87.252 ~ De Terceiros: Premio Emissao Tftulo ............. 7.000.000 

Aumento de Capital c/Reservas ...... A~~~ae~~~~::li~:~~r~~~~;~·p;~~~::.............. 3 ·0~{.~~~ r~~E,-g~~ 
Distribui~o de Dividendos .............. (2.380.467) (2.380.467) Aumento do Ativo Permanents .................... 239.178 184.327 
Lucro/Prejuizo do Exercicio ............. 2.413.910 2.413.910 Dividendos Distribufdos ....................... 2.380.467 2.300.961 
Reserva Legal.................................. 120.695 (120.695) ~ -= Reduyao do Exigivel a Longo Prazo............ 321.757 ~ 
Saldo em 31/1212006...................... 2 · .16 .042 7 3. B ~943.1~ Aumento (Redu~iio) do Cap. Circ. Liquido 1413.218) ~ 
~ Notas ExPiicias·oemonStracOes Con18.beis em .. 31/1212006 e 2005 07. moDIIZado: 2006 2005 Varia~Oes do Capital Circulante 

01. Contexto Operacional: A Sociedade tem como atividade preponderan- Taxa Custo Depree. Valor Valor Ativo Clrculante............................................ ~ ~) 
te, no contexte do seu objetivo social, a aquisiyao de direitos de pessoas OescrioSo Depree. Corrigido Acumulada Liguido Liguido No lnicio do Exercfcio ........ , ........ 77.076.407 78.905.149 
jurfdicas, resultantes de vendas de seus ativos ou prestayao de serviyos, M6veis e Utensflios ... 1 O% 61.397 46.432 14.965 22.043 No Fim do Exercicio ...................... 85.977.694 77.076.407 
podendo para tanto, efetuar contratos com a clciusula "Del Credere" e/ou Vefculos.............. 20% 305.212 122.052 183.160 77.690 Passive Circulante....................................... 9.314 505 !7.601.002) 
operayOes denominadas "Factoring" ou Fomento Comercial, inclusive nos Equip. Proc. de Dados 20% 960.894 833_254 127_640 192_988 No lnfcio do Exercfcio ... 36.856.939 44.457.941 
neg6cios internacionais de importayao e exportayao, podendo tambem, Linhas TelefOnicas..... 11 .427 _ 11 _427 11 .427 No Fim do Exercfcio........ ........ 46.171.444 36.856.939 

~~~~~~~~r~~o~::~:~o: ~etS:~~:~~s~ br~~~~~~e~~n~~; :i~u~~g:sd~r!~~~i~:~ Total.......................... 1.338.930 1.001.738 337.1"92 304_148 Aumento (Redu~io) do Cap. Circ. Liquido ~) ~ 
efetuar cobrancas de tftulos, prestar assessoria administrativa e financeira 08. Empr8stimos: Referem·se ~O~d~a~- Consolida~io dos d8bitos incluidos no Parcelamento PAES 
e bern assim, exercer qualquer atividade correlate ligada as principals, tante de R$ 30.762.852 em 31 de dezembro de 2006, ufllizados para capi- Tributo/Contribuicio. IRPJ CSLL COFINS IRRF Total 
exceto aquelas que dependem de autorizacao prevista pelo Banco Central tal de giro. Tais obriga{:Oes sao representadas por empr9stimos ou contas Valor Original............... 925.000 296.000 333.184 --_ 1.554.184 
do Brasil. 02. Elaboracio das Demonstra~Oes Contcibeis: As demonstra- garantidas que decarrem de contratos rotativos, garantidos por tftulos a Juros/Multa de Offcio... 1.087.902 348.129 450.666 - 1.886.698 

~::n~~~~·~:~~;~;~.~~:c~~~Z.~: b~=.~~~~~-oL~~~ 6~!o~·~:c1a~ d~o~!~~~~ ~:~·c~~~u~:d~:~~~e J~:~· ::~~;~·~~ ~~~~~~~~~::o~:~~~~:~~:~u:~~:~ 2~::~1~~1ili~Xi~~z 2.o12.9o2 644.129 783.85o - 3.440.882 

764.373 244.600 275.327 - 1.284.300 bro de 1976, as quais, a partir da extinyao da correyao monetciria do balan- varia con forme 0 banco credor. 
yo pela lei n2 9.249/95, nao preveem o reconhecimento dos efeitos inflacio- .!!22.__ Tx.Juros a.m. Finalidade 31112/2006 31/12/2005 Ti;~~o~~~~~ld·~-d~·· 
ncirios. 03. Principals Prciticas Contcibeis: As principals prciticas contcibeis Emprestimo.. CDl + 0,25% ---
adotadas pel a Sociedade para a elaborayao das demonstrayOes contcibeis, (PAES) ...................... 2.777.275 888.729 1.059.1 n - 4.725.182 
sao as seguintes: (a) Resultado das OperacOes: As receitas e despesas a 0,30% Cap. Giro 4.683.976 6.206.413 (-) Reduyao de Multa 
sao reconhecidas com observBncia ao regime de competencia do exercfcio. Conta Garantida.. CDI + 0•25% PAES (50%) ·· (51 0.669) (163.414) (183.942) - (858.026) 
(b) Ativo Clrculante: sao demonstrados pelos valores de realizayao, a 0,35% Cap. Giro 14.810.030 12.294.412 Total Consolidado 
incluindo, quando aplic8.vel, as varlayOes monetarlas e rendimentos auferi- Debentures........ Cap. Giro 11.270.846 6.844.318 Parcelado ................. 1.056 
dos. (c) Realizcivel a Longo Prazo: Os valores realizciveis ap6s 0 encerra- Total..................... ~ ~ (PAES) ......................... 2.266.606 725.315 875.235 1.056 3.868.212 
mento do exercfcio seguinte, estao classificados como Aealizcivel a Longo 09. lmpostos e Contribuic6es a Recolher: sao representados neste (-) AmortizayOes.......... (1.283.564) 
Prazo. (d) lmobilizado: Os bens e direitos que compOem o Ativo grupo de contas os impostos e contribuiyOes devidos decorrentes das ope- Atualizayao TJLP... 845.934 

lmobilizado da Companhia foram avaliados ao custo de aquisic;ao, moneta- rac;oes da empresa, registrados pelos seus valores originais, bern como as Saldo em 31/12/2005.. 3.430.582 
r' ent · "d te 31 d d b d 1995 A d · - f Passivo Circulante .... 637.197 

i~c;~~u~=£::~:~vt!~d~~::":;;]~;a~da~; ~=~:'C:J~ ~:~rJ.~~~~~~;~JE i.:.";~~~: ~a~::~~~~~:e~L 31/12/2006 31/1212005 ;;·~;~~e~~~!v_e~:.~o~~~:r~~~~ da coFINS: A sociedade que~·,;:;~~~~~-
Estao demonstrados pelos valores conhecidos ou calculciveis, acrescidos, ISS............ .......................... ~ ~ cialmente a ampliayao da base de ccilculo, incluindo as receitas de des<igio 
quando ap!ic8.vel, dos correspondentes encargos 8 varia<;Oes monetcirias. COFINS ......... 194.960 194.333 nas operayOes de factoring e as demais receitas financeiras, da 
(f) Exigivel a Longo Prazo: Os valores exigfvel ap6s 0 encerramento do PIS 42.327 42.190 Contribuiyao para Financiamento da Seguridade Social- CO FINS. Os valo-
exercfcio seguinte, estao classificados como Exigfvel a Longo Prazo. IOF .............. 17.527 9.431 res reiacionados a este processo, nao estao provisionados nas demonstra-
(g) Provisio para lmposto de Renda e Contribuicao social: 0 imposto IRPJ e CSL....... 131.351 115.045 yOes financeiras da Sociedade porque sua administrayao, baseada em 
de renda e a contribuiyao social sao calculados, com base nas allquotas IARF.......... 42.849 49.427 pareceres de seus assessores jurfdicos e na decisao final em 1!! instancia 
vigentes, sabre o Iuera ajustado pelas adiQOes e exclusOes previstas na CPMF ......... .......... . 26.677 2.916 favorcivel a Companhia (datada de 29/09/2000), decidiu por nao provisio-
legislayao fiscal. (h) Provisiio de Ferias: A empress constituiu provis§.o de Provisao para lRPJ ....... 904.403 921.526 ~=rd;t~t~~~=~~~e~1~~~~b~~~entados a seguir, pelos seus valores originals 
FSrias, em montante suficiente para cobrir as obrigayOes com os seus Provisao para CSLL............ 334.225 340.389 Ano Base Valores em R$ 
empregados. 04. Contas a Receber: Os direitos e tftulos de creditos origi- Contr. Retidas Lei 10833/03 ........ 4.657 4.189 
nados das atividades-fim, sao avaliados pelo valor nominal. A provisao para IPTU ... 233 ~gg~ :· ~~~:~!~ 
~~:~i~~i~~~~u~:r~a~o~~i~~~~=~t~a~~~~~~!~~=~e~~~o~y~~i~:~~u~~~n:~:: Total................................................. ~ ~ 2002 .. 696.093 
ber. 05. lmpostos a Recuperar: Correspondem a valores produzidos na 10. lmpostos e ContribuicOes Parcelados (PAES): sao representados 2003 .......................... ......... ........................ 921.361 
operayao da empress e representam impostos antecipados e compensa- pelos debitos de impostos e contribuiyOes inclufdos em parcelamento, Total............................................................................... 2.482.513 
veis em perfodos futures. lmposto 31/12/2006 31/12/2005 registrados pelos seus valores consolidados, deduzidos das amortizayOes 12. Outras Contas a Pagar: Aefere-se a valores nominais de titulos deter-
lRPJ- Estimativa.. ........................ 904.403 921.527 ocorridas. A Sociedade aderiu ao Parcelamento Especial- PAES institufdo ceiros a repassar em cobranya na carteira da empresa, bern como debitos 
CSLL- Estimativa.......... ................ 334.225 340.390 pela Lei ng 10.684 de 30 de maio de 2003, sendo que o total da dfvida con- junto aos acionistas, relatives a dividendos e remuneragao do capital pr6-
PJS a Recuperar Lei 10637/02 .......... 10.453 10.277 solidada inclufda no PAES ate 31/07/2003 e de R$ 3.867.155 (exceto amor- prio. 
lA s/Aplicayao Financeira.............. 2.702 1.351 tizay6es), estes valores dependem da homologayao da Receita Federal. 0 31/12/2006 31/12/2005 
COFINS a Recuperar lei 10833/03. 48.147 47.338 reterido debito fiscal decorre da formalizayao da desistencia de recurso Tftls. de Terceiros a Repassar, em Cobranya ~ 5.355.593 
lAna Fonte Lei 10833/03............... 8.425 3.473 impetrado contra autos de infrayao lavrados pela SAF 8 conseqOente reco- Juros sobre Capital Pr6prio a Pagar 1.603.053 1.729.880 
CSLL Lei 10833/03. ...................... 1.231 75 nhecimento deste passive, condigao esta necessaria para adesao ao par- Dividendos 8 Pagar ..................... 1·155.894 405.123 
COFINS lei 10833/03 ...................... 1.541 226 celamento mencionado, sendo que tais autos de infrayao decorrem de dife- Empr9stimos de S6cios (MUtuo) . 709.722 1.109.947 
PIS Lei 10833/03 ............. ~ ---4-9 renya no ccilculo da COFINS, levantada pela fiscalizayao, relativas ao Total............................................................. ~ ~ 
Total ............................................................ ~ ~ periodo de 1995 a 1999, bern como de diferenyas no calculo do IAPJ e da 13. Seguros: A empress mantem cobertura de seguros contra inc9ndio e 

0~. ~~ros Credit~s: C~_re~pondet a ~dianta~entos ~elat!vo~ ~s op:ra- CSLL ocorridas nos anos de 1997 e 1998. Os val ores do debito fiscal nao ~~~~s edi~e~~~~~~~a~~n~:~t~~=~~~i:~t~s:~~~:s~:gs~~~:t~~~~~~igg~P~~~ 
~~:a~ :n~e~~p~~~su ~~~~~a~e~~n~~~~=s~~~~~~~~~~!eu~~~g~r:~0~8e co~~ foram anteriormente provisionados por decisao da administrayao da Social: a) Capital Social: o Capital Social subscrito e integralizado esta 
petencia. 3111212006 3111212005 Companhia, com base em pareceres de seus assessores jurfdicos. Sobre o representado por 28.000.000 (Vinte e oito milhOes) de ayOes, com 0 valor 
Adiantamentos .......... ............ 7.775.331 6.086.571 total da dfvida consolidada incidem encargos financeiros correspondentes a patrimonial de A$ 1 ,00 (urn real) cad a uma. b) Reserve de Lucros: E 
OespesasAntecipadas............. 29.716 25.484 variagao da TJLP. 0 pagamento da dfvida consolidada esta e continuara representada pela reserva legal calculada em montante equivalents a 5% 
OutrosAdiantamentos 747 799 389 088 sendo feito em parcelas mensais e sucessivas em 120 meses, cujo venci- do lucro l(quido do exercicio, antes de qualquer destinagao, ate a limite de 
Total ........................... ::::::::::::::::::::.............. 1.:552:846 6.501:143 mento e o Ultimo dia do mes subseqUente. 20% do capital social. 

Conselho da Administracio: Mariana Sabina Postel Giolo- Presidents do Conselho de Administrayao Claudio Andre Halaban - Oiretor Presidents · Mariana Sabina Postel Giolo- Oiretora Superintendents 
Conselheiros: Ruben Halaban - Roberto Miauel Postel Veronica S. Athanazio- CRC 1 SP 198398/0-8 

1-> -~·- ·;:, :0to. :/<. 00<:?,::: t;:p&i-eCer_dos At.iditofeS'" ·" ;yy;W' ~~t: ,, :--:;- com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam: a) o financeira da empresa Redfactor Factoring e Fomento Comercial S.A., 
Sao Paulo, 21/03/2007 - limos. Srs. Acionistas Redtactor Factoring e planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos saldos, o em 31/12/2006 e 2005, o resultado de suas operagOes, das mutayOes do 
Fomento Comercial S.A. Prezados Senhores: Examinamos os Balanyos volume de transay6es e o sistema contcibil e de controles internos da patrim6nio liquido e das origens e aplicayOes de recursos, referentes aos 
Patrimoniais da empress Redfactor Factoring e Fomento Comercial empresa; b) a constatayao, com base em testes, das evid€mcias e dos exercfcios findos naquelas datas, de acordo com as prciticas emanadas da 
S.A., levantados em 31/12/2006 e 2005 e as respectivas demanstrayOes de registros que suportam os valores e as informayOes contcibeis divulgados e legislayao Societciria Brasileira. 
resultado, das mutayOes do patrim6nio liquido e das origens e aplicagOes c) a avaliayao das prciticas e das estimativas contabeis mais 
de recursos correspondentes aos exercfcios findos naquelas datas, representativas adotadas pela administrayao da empresa, bern como da 
elaborados sob a responsabilidade de sua administrayao. Nossa apresentayao das demonstrayOes contcibeis tomadas em conjunto. Em 
responsabilidade e a de expressar uma opiniao sobre essas nossa opiniao, as demonstrayOes contcibeis acima referidas representam 
demonstray6es contcibeis. Nossos exames foram conduzidos de acordo adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posiyao patrimonial e 

('-.....~ Senso Auditores lndependentes 
()J) CRC 2SP005977/0-9 

S DS Valdir Siviero 
"• ··•· • '" CT-CRC-1SP054.487/0-4 



Descrlcao 
Recelta Operaclonal Bruta ........................ .. 
Prestayao de Serviyos .. 

Fornecedores ... . 
(-) Dedu~Oes da Recelta Bruta ................. .. 
Impastos lncidentes sNendas .... . 

AplicayOes Financeiras .. 
Duplicatas a Receber ... 
Impastos a Recuperar. 
Outros Credit as .. 

251 _217 1.396 Empr6stimos ... .. .................. .. 

76.921.628 73.870.115 ~~~!~~~ ~n~~~~~~u~:O~~v~~Oes ·· 
43.300.503 

302.996 
1.760.970 

30.764.852 (=) Recelta Operaclonal Liquida ............... .. 

31112/2007 31/12/2006 
29.396.642 29.500.656 
29.396.642 29.500.656 
(2.078.018) (2.017.131) 
(2.078.018) (2.017.131) 
27.318.624 ~ 

(20.069.636) (21.269.875) 
~ 6.213.651 

262.580 Gusto dos Servittos Prestados ... .. 
1.719.337 Resultado Operaclonal Bruto .................... . 

1.439.580 1.311.461 Impastos e Contr. Parcelados ..... 
10.954.993 8.552.846 Outras contas a pagar .. . 

202.220 
16.370.917 
2.806.401 
2.806.401 
2.806.401 

39.075.611 

637.198 Despesas Operaclonals ............................. . 
12.336.827 Despesas Administrativas .. .. 

(3.293.845) (2.560.613) 
(11.635.987) (11.834.029) 

Fundo lnv. Direito Credit6rio. 11.771.770 - Passlvo niio Clrculante ................. . ~ Despesas Tribut8.rias .. (548.952) (499.600) 
Atlvo nao Clrculante ..................... . ~ 1.593.075 Exlgivel a Longo Prazo ................ .. 2.793.385 Receitas (Despesas) Finane. Uquidas ... 9.087.638 9.979.153 
Reallzcivel a Longo Prazo ............. . ~ ~ lmpostoseContr.Parcelados .... . 

488_361 488_361 Patrlm6nlo Liquldo ...................... .. 
2.793.385 Deprecia,ao do Exercicio ......... . (196.544) (206.136) 

Dep6sito e CauyOes ..... . 

1.104.714 ~=~:~;~~i~~-pital .. ""38:0iiMOo 
160.042 
915.569 

38.943.130 Resultado Operacional .............................. .. 
~ Despesas/Receitas Niio Operacionais .. 

3.955.143 ~ 
Outros CrElditos ........ . 

10.160.042 Resultado Antes da CSLL ......................... .. 
51.222 (500) 

Reserva de Lueras .... 
Lucros/Prejuizos Acumulados ... . 

783.088 Contribuiyiio Social .... 
- Resultado Antes do IRPJ ........................... . 

Total do Passive ............................ . Provis§.o de IRPJ ... 
Resultado 

Orlgens dos Recursos ................................ . 
Das OperattOes: Lucro/Prejufzo do Exercicio 

DepreciayOes .. 
Diminuittiio no Ativo Nao Circulante .. 

De Terceiros: Aumento no Passive n8.o Circ .. 

~~~i~~ ~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~ Apllcafi:Oes de Recursos ............................. . Aumento Ativo Niio Circulante ... . 

~it1~~~~~~~~~~~~~~ AquisiyOes do Ativo Permanente .. no mon- Dividendos Distribufdos .. 

do seu objetivo s~ial, a aquisiyiio de direitos pessoas :~~t: qua~r! ~;~~~O~~~~Od~q~=~:~~r~ t~~s 2~~~~~~il!~~~~~~~~~i~~~:~a~edn~ Reduttiio do Passive Nao Circulante .. 

110.521 
2.517.135 

30g~~~ 
239.178 

2.380.467 
321.757 

(413.218) resultantes de vendas de seus atlvos ou prestayao de serviyos, giro. Tais obrigayOes sao representadas par empr9stimos ou contas garan- Aumento (RedUfi:iO) do Cap. Clrc. Lfquldo 
para tanto, efetuar contratos com a cl8.usula "Del Credere" e/ou tidas que decorrem de contratos rotativos, garantidos par tftulos a receber. Varlafi:Oes do Capital Clrculante 

denominadas "Factoring" ou Fomento Comercial, inclusive nos As taxas de juros aplicclveis aos emprestimos sao taxas de mercado, calcu- A~~~n7~~~~~!:~~f~i~::: .............................. .. 
i~tern~~~~:: ~:rciZ:ic~~~~: c:~~p;~t=~~o~e~~~~~~ ~ac~~~~: ~~~~~ ~o~~~~~~e~~~~a do CD I, acrescida de urn percentual que varia con- No fim do exercicio .. 

comercial e de contas a receber, levantar situayOes creditfcias, I!Q9___ Tx. Juras a.m. Flnalldade 31/12/2007 ~ Passivo Clrculante ..................................... .. 
cobranyas de tftulos, prestarem assessoria administrativa e finan- Emprestimo ....... CD!+ 0,15% 
bern assim, exercer qualquer atividade correlata ligada as principals, a 0,30% Cap. Giro 6.127.498 4.683.976 
aquelas que dependem de autorizayao prevista pelo Banco Central Conta Garantida . CDI + O, 15% 

02. Elabora~io das Demonstrar;Oes Cont.libeis- As demonstra- a 0,30% Cap. Giro 25.902.159 14.810.030 
foram elaboradas de acordo com as pr8.ticas contabeis Debentures . Cap. Giro 11.270.846 11.270.846 

da legislayao societ8.ria brasileira- lei n° 6.404 de 15 de dezem- Total..................... 43.300.504 ~ 
as quais, a partir da extinyao da correttiio monetaria do balan- 09. lmpostos e ContrlbulgOes a Recolher - sao representados neste 

Lei na 9.249/95, nao preve o reconhecimento dos efeitos inflaciona- grupo de contas os impastos e contribuiyOes devidos decorrentes das ope
Principals Pnitlcas Contcibeis- As principals pr8.ticas contabeis rayOes da empresa, registrados pelos seus valores originals, bern como as 
pela Sociedade para a elaborayao das demonstrayOes contclbeis provisOes para IRPJ e CSLL. 

as seguintes: (a) ResuHado das Operafi:Oes- As receitas e despesas Impastos e ContrlbulgOes 31112/2007 31/12/2006 
reconhecidas com observ&ncia ao regime de competencia do exercfcio. ISS.. ~ ~ 

Clrculante- Sao demonstrados palos valores de realizattiio, COFINS .... 155.615 194.960 
aplicB.vel, as variattOes monet8.rias e rendimentos auferi- PIS.. 33.829 42.327 

niio Clrculante- Os valores realizB.veis ap6s o encerramen- IOF ........ 9.730 17.527 
seguinte estao classificados como RealizB.vel a Longo Prazo. IRPJ e CSL 100.562 131.351 

• Os bens e direitos que compOem o Ativo lmobilizado da IRRF.. 53.332 42.849 
i foram avaliados ao custo de aquisittiio, monetariamente corrigi- CPMF.. 22.919 26.677 

de dezembro de i 995. As depreciattOes foram computadas pelo Provis§.o para IRPJ .. . 991.257 904.403 
linear com base nas taxas que levam em considerattiio o tempo de Provisao para CSLL ..... 365.492 334.225 

Uti/ estimada dos bens. (e) Passlvos Clrculantes- Estao demonstra- Contr. Retidas Lei 10.833/03... _M§§ 4.657 
pelos valores conhecidos ou calcuiB.veis, acrescidos, quando aplic8.vel, Total................................................. 1 760.970 1 719 337 
correspondentes encargos e variattOes monet8.rias. (f) Passlvo nao 10. Impastos e ContrlbulgOes Parcelados (PAES) - sao representados 

• Os valores exigfvel ap6s o encerramento do exercfcio seguin- pelos dSbitos de impastos e contribuittOes inclufdos em parcelamento, 
classificados como Exigivel a Longo Prazo. (g) Provlsiio para registrados pelos seus valores consolidados, deduzidos das amortizayOes 

de Renda e Contrlbui9iio Social- 0 impasto de renda e a contri- ocorridas. A sociedade aderiu ao Parcelamento Especial - PAES instituido 
1 sao calculados, com base nas alfquotas vigentes, sabre o pela Lei no 10.684 de 30 de maio de 2003, sendo que o total da dfvida con

pelas adi96es e exclusOes previstas na Jegislattiio fiscal. (h) solidada incluida no PAES ate 31/07/2003 e de R$ 3.867.155 (exceto amor
Ferlas- A empresa constituiu provis§.o de F6rias, em montan- tizayOes), estes valores dependem da homologayao da Receita Federal. 0 
para cobrir as obrigayOes com os seus empregados. 04. referido d8bito fiscal decorre da formalizattiio da desistencia de recurso 

Receber- Os direitos e titulos de crSditos originados das ativida· impetrado contra autos de infrayao lavrados pela SRF e conseqOente reco
siio avaliados pelo valor nominal. A provisao para crSditos de liqui- nhecimento deste passive, condiQBO esta necessaria para adesao ao parce

e constituida em valor estimado e considerada suficiente lamento mencionado, sendo que tais autos de infrattiio decorrem de dife
eventuais perdas na realizay§.o de tftulos a receber. 05. renca no c8.1culo da CO FINS, levantada pela fiscalizacao, relatives ao perfo
Recuperar- Correspondem a valores produzidos na operacao do de 1995 a 1999, bern como de diferenyas no cB.Iculo do IRPJ e da CSLL 
e representam impastos antecipados e compensB.veis em ocorridas nos anos de 1997 e 1998. Os valores do d6bito fiscal nao foram 

futuros.lmposto 31/12/2007 31/12/2006 anteriormente provisionados par decisiio da administrayao da Companhia, 
Estimativa ~ ~ com base em pareceres de seus assessores juridicos. Sabre o total da divi-

365.492 334.225 da consolidada incidem encargos financeiros correspondentes a variayao 
12.873 10.453 da T JLP. 0 pagamento da dfvida consolidada esta e continuara sendo feito 

1.117 2.702 em parcelas mensais e sucessivas em 120 meses, cujo vencimento eo Ulti-
59.298 48.147 mo dia domes subseqOente. 
4.291 8.425 Consollda~ao dos debHos lnclufdos no Parcelamento PAES 
1.021 1.231 Trlbuto/Contrlbulgiio IRPJ CSLL COFINS IRRF Total 
3.063 1.541 Valor Original 9257)05 296.'600 333':'1'84---:. 1.554.184 

664 334 Juros/Multa de Offcio ... 1.087.902 348.129 450.666 - 1.886.698 
504 Total Auto de lnfra~ao 

1.439.580 1.311.461 (Base 30/11/2000) ....... 2.012.902 644.129 783.850 - 3.440.882 
Credltos - Correspondem a adiantamentos relatives as opera- Acn3scimos Morat6rios 

como outros adiantamentos a fornecedores e funcionB.rios e des- (Juros/Multa) ... 764.373 244.600 275.327 - 1.284.300 
antecipadas a serem reconhecidas, observando-se o regime de com- Total Consolldado 

31/12/2007 3111212006 (PAES) ....................... 2.n7.275 888.729 1.059.177 - 4.725.182 
9.278.363 7.775.331 (-) Reduyao de Multa 

22.263 29.716 PAES (50%) (51 0.669)(163.414) (183.942) - (858.026) 
1.654.367 747.799 Valor Original - 1 .056 1.056 

10.954 993 8.552 846 Total Consolldado 
2007 2006 Parcelado (PAES)..... 2.266.606 725.315 875.235 1 .056 3.868.212 

Taxa Custo Depree. Valor Valor (-) RedutfiiO par 

res relacionados a este processo, nao estao provisionados nas 
96es financeiras da sociedade porque sua administrayao, 
pareceres de seus assessores juridicos e na decisao fmal 
panhia, decidiu pelo nao provisionamento. Estes valores sao aonsse,11aclos I 

Ano Base 
2000. 
2001 . 
2002 
2003 . 

Total ............................................................................ .. 
12. Outras Contas a Pagar- Refere-se a valores nominais de tftulos de 
ceiros a repassar em cobranya na carteira da empresa, bern como 
junto aos acionistas, relatives a dividendos e remunerayao do capital 
prio. 3111212007 31/12/2006 
Titulos de terceiros a repassar em cobranc;a .. 
Juras sabre capital pr6prio a pagar .... 

11.688.559 
3.457.900 

Dividendos a pagar. 470.941 

Empr8stimos de s6cios (mUtua).. ~ ~ 
Total ................................................................ ~ 12.336.827 
13. Seguros- A empresa mantem cobertura de seguros cant~ 
riscos diversos, em montantes suficientes para assegurar a reposicao 
bens e a continuidade das operay6es em case de sinistros. 14. 
lnvestlmentos em DlreHos Credlt6rlos - FlOC - AplicacOes 
subordinadas de Fundos de lnvestimentos em Direitos Credit6rios: 
de lnvestimentos em direito Credit6rio Multisetorial Redfactor LP. i 
tufdo sob a forma de Condomfnio Fechado de modo que suas cotas 
te serao resgatadas ao termino do respective prazo de durayao, 
tude da liquidayao do Fundo. 0 Fundo tera duracao ate 30 de 
2017. 0 Fundo 8 administrado e gerido pela Petra Personal 

possam ser cedidos ao Fundo, as direitos credit6rios devem 
dic;:Oes de cessao e critSrios de elegibilidade definidos no He''""'mento 
Fundo. N§.o hB. coobrigayao direta da Redfactor em relayao aos 

subordinadas do fundo. Tais cotas suportarao quaisquer 

Social - 0 Capital Social subscrito e integralizado esta 
Depree. Corrlgldo ~ Lfguldo Lfguldo Recurso Judicial .. 

10% 61.926 54.026 7.900 14.965 (-) AmortizayOes .. 
20% 305.212 160.443 144.769 183.160 AtualizayaoTJLP. 

(121.975) 38.000.000 (Trinta e oito milh6es) de ayOes, com o valor patrimonial 

( 1 -~~;:~~~) 1,00 (um real) cada uma. b) Reserva de Lueras - E 
20% 1.070.885 983.815 87.070 127.640 Saldo em 31/12/2007 .. 

Passlvo Clrculante ..... 
Passlvo Niio Clrculante 

com as normas brasileiras 1 

e planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos saldos, o 
Fomento Comerclal S.A. Prezados Senhores: Examinamos os Balanyos volume de transattOes e o sistema contabil e de controles internes da 
Patrimoniais da empresa Redfactor Factoring e Fomento Comerclal empresa; b) a constatattB.o, com base em testes, das evidEmcias e dos 
S.A., levantados em 31 de dezembro de 2007 e 2006 e as respectivas registros que suportam os valores e as informay6es cont8.beis divulgados; 
demonstray6es de resultado, das mutayaes do patrim6nio lfquido e das e c) a avaliattao das prB.ticas e das estimativas contB.beis mais 
origens e aplicay6es de recursos correspondentes aos exercfcios findos representatives adotadas pela administrayao da empresa, bern como da 
naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administrattiio. apresentay§.o das demonstra¢es contil.beis tomadas em conjunto. Em 
Nessa responsabilidade e a de expressar uma opiniao sabre essas nossa opini§.o, as demonstrayOes conta.beis acima referidas representam 

contabeis. Nossos exames foram conduzidos de acordo adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posiyao patrimonial e 

empresa 
em 31 de dezembro de 2007 e 2006, o resultado de suas 
muta96es do patrim6nio liquido e das origens e aplicatt6es 
referentes aos exercicios findos naquelas datas, de acordo com as prB.ticas 
emanadas da LegislattBo SocietB.ria Brasileira. 

-:) Senso Audltores lndependentes 

Senso ~~~~;~::,~~;;mo.9 
Audl!m"Jnd..'P'od.:OI<> CT-CRC-1SP054.487/0-4 



REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRACOES CONTABEIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006 

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A sociedade tem como atividade preponderante, no contexto do seu objetivo social, a 
aquisigao de direitos de pessoas jurfdicas, resultantes de vendas de seus ativos ou 
prestagao de servigos, podendo para tanto, efetuar contratos com a clausula "Del 
Credere" e/ou operagoes denominadas "Factoring" ou Fomento Comercial, inclusive nos 
neg6cios internacionais de importagao e exportagao, podendo tambem, ceder referidos 
direitos a terceiros, bem como prestar servigos de acompanhamento comercial e de 
contas a receber, levantar situagoes creditfcias, efetuar cobrangas de tftulos, prestarem 
assessoria administrativa e financeira e bem assim, exercer qualquer atividade correlata 
ligada as principais, exceto aquelas que dependem de autorizagao prevista pelo Banco 
Central do Brasil. 

NOTA 02- ELABORACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

As demonstragoes contabeis foram elaboradas de acordo com as praticas contabeis 
emanadas da legislagao societaria brasileira - Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, 
as quais, a partir da extingao da corregao monetaria do balango pela Lei n° 9.249/95, nao 
preve o reconhecimento dos efeitos inflacionarios. 

NOTA 03- PRINCIPAlS PRATICAS CONTABEIS 

As principais praticas contabeis adotadas pela Sociedade para a elaboragao das 
demonstragoes contabeis sao as seguintes: 

(a) Resultado das Operacoes 
As receitas e despesas sao reconhecidas com observancia ao regime de competencia do 
exercfcio. 

(b) Ativo Circulante 
Sao demonstrados pelos valores de realizagao, incluindo, quando aplicavel, as variagoes 
monetarias e rendimentos auferidos. 



(c) Ativo nao Circulante 
Os valores realizaveis ap6s o encerramento do exercicio seguinte estao classificados 
como Realizavel a Longo Prazo. 

(d) lmobilizado 
Os bens e direitos que compoem o Ativo lmobilizado da Companhia foram avaliados ao 
custo de aquisic;:ao, monetariamente corrigidos ate 31 de dezembro de 1995. As 
depreciac;:oes foram computadas pelo metodo linear com base nas taxas que levam em 
considerac;:ao o tempo de vida util estimada dos bens. 

(e) Passives Circulantes 
Estao demonstrados pelos valores conhecidos ou calculaveis, acrescidos, quando 
aplicavel, dos correspondentes encargos e variac;:oes monetarias. 

(f) Passive nao Circulante 
Os valores exigfvel ap6s o encerramento do exercfcio seguinte, estao classificados como 
Exigfvel a Longo Prazo. 

(g) Provisao para Impasto de Renda e Contribuicao Social 
0 impasto de renda e a contribuic;:ao social sao calculados, com base nas alfquotas 
vigentes, sobre o lucre ajustado pelas adic;:oes e exclusoes previstas na legislac;:ao fiscal. 

(h) Provisao de Ferias 
A empresa constituiu prov1sao de Ferias, em montante suficiente para cobrir as 
obrigac;:oes com os seus empregados. 

NOTA 04- CONTAS A RECEBER 

Os direitos e tftulos de creditos originados das atividades - fins sao avaliados pelo valor 
nominal. A provisao para creditos de liquidac;:ao duvidosa e constitufda em valor estimado 
e considerada suficiente para cobrir eventuais perdas na realizac;:ao de tftulos a receber. 

NOTA 05 -IMPOSTOS A RECUPERAR 

Correspondem a valores produzidos na operac;:ao da empresa e representam impastos 
antecipados e compensaveis em perfodos futures. 



lmposto 

IRPJ- Estimativa 
CSLL- Estimativa 
PIS a Recuperar Lei 10637/02 
IRS/ Aplicac;:ao Financeira 
Cofins a Recuperar Lei 10833/03 
I R na fonte Lei 1 0833/03 
CSLL Lei 10833/03 
Cofins Lei 1 0833/03 
Pis Lei 1 0833/03 
IR Pago a Maior 

TOTAL 

NOTA 06- OUTROS CREDITOS 

31/12/2.007 

991.257 
365.492 

12.873 
1.117 

59.298 
4.291 
1.021 
3.063 

664 
504 

1.439.580 

31/12/2.006 

904.403 
334.225 

10.453 
2.702 

48.147 
8.425 
1.231 
1.541 

334 

1.311.461 

Correspondem a adiantamentos relatives as operac;:oes, bern como outros adiantamentos 
a fornecedores e funcionarios e despesas antecipadas a serem reconhecidas, 
observando-se o regime de competencia. 

Adiantamentos 
Despesas Antecipadas 
Outros Adiantamentos 

NOTA 07 -IMOBILIZADO 

Descric;:ao 
M6veis e Utensilios 
Veiculos 
Equip. Proc. de Dados 
Linhas Telefonicas 
Total 

Taxa 
Depree. 

10% 
20% 
20% 

-

31/12/2.007 

9.278.363 
22.263 

1.654.367 

Total 10.954.993 

Gusto Depree. 
Corrigido Acumulada 

61.926 54.026 
305.212 160.443 

1.070.885 983.815 
11.427 -

1.449.450 1.198.284 

31/12/2.006 

7.775.331 
29.716 

747.799 

8.552.846 

2007 
Valor Uquido 

7.900 
144.769 
87.070 
11.427 

251.166 

2006 
Valor Uquido 

14.965 
183.160 
127.640 
11.427 

337.192 



NOTA 08- EMPRESTIMOS 

Referem-se as obriga9oes em moeda nacional no montante de R$ 43.500.504 em 31 de 
dezembro de 2.007, utilizados para capital de giro. Tais obriga9oes sao representadas por 
emprestimos ou contas garantidas que decorrem de contratos rotativos, garantidos por 
tftulos a receber. As taxas de juros aplicaveis aos emprestimos sao taxas de mercado, 
calculadas com base na taxa do CDI, acrescida de urn percentual que varia conforme o 
banco credor. 

Tipo Tx.Juros a.m. 

Emprestimo CDI + 0,20% a 0,30% 
Conta Garantida CDI + 0,20% a 0,35% 
Debentures 

Total 

Finalidade 31/12/2.007 

Cap. Giro 
Cap. Giro 
Cap. Giro 

6.127.498 
25.902.159 
11.270.846 

43.300.504 

NOTA 09- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 

31/12/2.006 

4.683.976 
14.810.030 
11.270.846 

30.764.852 

Sao representados neste grupo de contas os impastos e contribui9oes devidos 
decorrentes das opera9oes da empresa, registrados pelos seus valores originais, bern 
como as provisoes para IRPJ e CSLL. 

Impastos e Contribui~oes 31112/2.007 31/12/2.006 

ISS 19.768 20.361 
COFINS 155.615 194.960 
PIS 33.829 42.327 
IOF 9.730 17.527 
IRPJ e CSLL 100.562 131.351 
IRRF 53.332 42.849 
CPMF 22.919 26.677 
Provisao para IRPJ 991.257 904.403 
Provisao para CSLL 365.492 334.225 
Contr. Retidas Lei 1 0833/03 8.466 4.657 

Total 1.760.970 1.719.337 

NOTA 10- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS (PAES) 

Sao representados pelos debitos de impastos e contribui9oes inclufdos em parcelamento, 
registrados pelos seus valores consolidados, deduzidos das amortiza9oes ocorridas. 

A sociedade aderiu ao Parcelamento Especial - PAES institufdo pela Lei n° 10.684 de 30 
de maio de 2003, sendo que o total da dfvida consolidada inclufda no PAES ate 



31/07/2003 e de R$ 3.867.155 (exceto amortizac;:oes), estes valores dependem da 
homologac;:ao da Receita Federal. 

0 referido debito fiscal decorre da formalizac;:ao da desistencia de recurso impetrado 
contra autos de infrac;:ao lavrados pela SRF e conseqOente reconhecimento deste passive, 
condic;:ao esta necessaria para adesao ao parcelamento mencionado, sendo que tais 
autos de infrac;:ao decorrem de diferenc;:a no calculo da COFINS, levantada pela 
fiscalizac;:ao, relativas ao perfodo de 1.995 a 1.999, bern como de diferenc;:as no calculo 
do IRPJ e da CSLL ocorridas nos anos de 1997 e 1998. 

Os valores do debito fiscal nao foram anteriormente provisionados por decisao da 
administrac;:ao da Companhia, com base em pareceres de seus assessores jurfdicos. 

Sobre o total da dfvida consolidada incidem encargos financeiros correspondentes a 
variac;:ao da T JLP. 0 pagamento da dfvida consolidada esta e continuara sendo feito em 
parcelas mensais e sucessivas em 120 meses, cujo vencimento e o ultimo dia do mes 
subseqOente. 

Consolida~ao dos debitos inclufdos no Parcelamento PAES 

Tributo I Contribuicao IRPJ CSLL 

Valor Original 925.000 296.000 
Juros I Multa de Offcio 1.087.902 348.129 
Total Auto de lnfrac;ao 
{base 30/11/2.000) 2.012.902 644.129 
Acrescimos Morat6rios (Juros/Multa) 764.373 244.600 
Total Consolidado {PAES) 2.777.275 888.729 
(-) Reduc;:ao de Multa PAES (50%) (510.669) (163.414) 
Valor Original 
Total Consolidado Parcelado 
(PAES) 2.266.606 725.315 

(-) Redw;ao 
(-) Amortizac;oes 
Atualizac;ao T JLP 
Saldo em 31/12/2.007 
Passivo Circulante 
Passivo Exiglvel a Longo Prazo 

COFINS 

333.184 
450.666 

783.850 
275.327 

1.059.177 
(183.942) 

875.235 

NOTA 11- PROCESSOS- BASE DE CALCULO DA COFINS 

IRRF TOTAL 

1.056 

1.056 

1.554.184 
1.886.698 

3.440.882 
1.284.300 
4.725.182 

(858.026) 
1.056 

3.868.212 

(121.975) 
(1.732.279) 

994.663 
3.008.621 

202.220 
2.806.401 

A Sociedade questiona judicialmente a ampliac;:ao da base de calculo, incluindo as 
receitas de desagio nas operac;:oes de factoring e as demais receitas financeiras, da 
Contribuic;:ao para Financiamento da Seguridade Social- COFINS. 

Os valores relacionados a este processo, nao estao provisionados nas demonstrac;:oes 
financeiras da sociedade porque sua administrac;:ao, baseada em pareceres de seus 
assessores jurfdicos e na decisao final em 1a instancia favoravel a companhia (datada de 
29/09/2.000), decidiu por nao provisionar. 



Estes valores sao apresentados a seguir, pelos seus valores originais na data base de 
31/12/2.007: 

Ano Base Valores em R$ 

2.000 ..................................................... 253.319 
2.001 ..................................................... 611.740 
2.002 ..................................................... 696.093 
2.003 ........................... ··············· ······· .... 921.361 
Total 2.482.513 

NOTA 12- OUTRAS CONTAS A PAGAR 

Refere-se a valores nominais de tftulos de terceiros a repassar em cobranga na carteira 
da empresa, bern como debitos junto aos acionistas, relatives a dividendos e 
remuneragao do capital proprio. 

Tftulos de terceiros a repassar em cobranga 
Juros sobre capital proprio a pagar 
Dividendos a pagar 
Emprestimos de Socios (mutuo) 

Total 

NOTA 13 - SEGUROS 

31/12/2.007 

11.688.559 
3.457.900 

470.941 
753.517 

16.370.917 

31/12/2.006 

8.868.158 
1.603.053 
1.155.894 

709.722 

12.336.827 

A empresa mantem cobertura de seguros contra incendio e riscos diversos, em montantes 
suficientes para assegurar a reposigao dos bens e a continuidade das operagoes em caso 
de sinistros. 

NOTA 14- CAPITAL SOCIAL 

a) Capital Social 
0 Capital Social subscrito e integralizado esta representado por 38.000.000 (Trinta e 
oito milhoes) de agoes, com o valor patrimonial de R$ 1,00 (um real) cada uma. 

b) Reserva de Lucros 
E representada pela reserva legal calculada em montante equivalente a 5% do lucre 
lfquido do exercfcio, antes de qualquer destinagao, ate o limite de 20% do capital 
social. 



CNPJ N° 62.641.535/0001-07 

PARECER DOS AUDITORES 

Sao Paulo, 14 de man;o de 2008. 

ILMOS. SRS. ACIONISTAS 
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCJAL 5/A 

Prezados Senhores 

Examinamos os Balangos Patrimoniais da empresa REDFACTOR FACTORING E 
FOMENTO COMERCIAL 5/A, levantados em 31 de dezembro de 2007 e 2006 e as 
respectivas demonstragoes de resultado, das mutac;oes do patrimonio lfquido e das 
origens e aplicac;oes de recursos correspondentes aos exercfcios findos naquelas datas, 
elaborados sob a responsabilidade de sua administrac;ao. Nossa responsabilidade e a de 
expressar uma opiniao sabre essas demonstrac;oes contabeis. 

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e 
compreenderam: a). o planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos saldos, 
o volume de transagoes e o sistema contabil e de controles internes da empresa; b). a 
constatagao, com base em testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores 
e as informagoes contabeis divulgados e c). a avaliagao das praticas e das estimativas 
contabeis mais representativas adotadas pela administragao da empresa, bern como da 
apresentagao das demonstrac;oes contabeis tomadas em con junto. 

Em nossa opiniao, as demonstrac;oes contabeis acima referidas representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posigao patrimonial e financeira da 
empresa REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL 5/A, em 31 de 
dezembro de 2007 e 2006, o resultado de suas operac;oes, das mutagoes do patrimonio 
lfquido e das origens e aplicagoes de recursos, referentes aos exercfcios findos naquelas 
datas, de acordo com as praticas emanadas da Legislagao Societaria Brasileira. 

Sense Auditores lndependentes SIC 
CNPJ n. 62.641.535/0001-07 
CRC 2SP005977/0-9 
Valdir Siviero 
CT- CRC- 1SP054487 /0-4 



REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A 

Relat6rio da Administrac;ao - 2007 

Senhores Acionistas: 

Apresentamos para apreciac;ao de V.Sas. o Relat6rio da Administrac;ao e as 
demonstrac;oes contabeis da Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A 
("Companhia"), relatives ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 
2007, bern como as respectivas Notas Explicativas e o parecer dos Auditores 
lndependentes, em atendimento as disposic;oes legais e estatutarias. 

Resultado do Exerclcio 

A Companhia desempenhou suas atividades de forma a otimizar os resultados 
durante o exercicio de 2007. Dentre os principais produtos e seNic;os oferecidos 
pela Companhia em termos de gerac;ao de receita liquida, pode-se destacar os 
seguintes: (i) compra de titulos de cn§dito (duplicatas), responsavel por 87% da 
receita; (ii) compra de direitos credit6rios, 3% das receitas totais; (iii) cobranc;a 
para clientes, gerou 8% da receita da Companhia; e (iv) analise de cn§dito, 
responsavel pelos restantes 2% da receita gerada no anode 2007. 

0 lucro liquido do exercicio de 2007 foi de R$2,65 milhoes. 0 patrimonio liquido 
da Companhia atingiu o montante de R$39,00 milhoes em 31 de dezembro de 
2007. 0 capital social e de R$38,00 milhoes no final do exercicio de 2007, 
representado por 38 milhoes de ac;oes, com valor patrimonial de R$ 1 ,00 cad a. 

0 resultado obtido deve-se, principalmente, ao fortalecimento da estrategia de 
abrangencia nacional da sua atuac;ao, que a coloca em posic;ao privilegiada, como 
uma das poucas empresas no pais a desenvolver uma inserc;ao nacional por meio 
de presenc;a comercial local na grande maioria dos estados brasileiros. 

0 resultado reflete, tambem, o grande numero de clientes da Companhia, numero 
este muito superior a media do setor, fazendo com que sua presenc;a se fac;a 
evidente e muito reconhecida, tanto pelos clientes como pelas demais empresas 
que atuam em seu setor. A Companhia continuou atuando, no exercicio de 2007, 
com clientes de medio e pequeno porte, conhecidos como varejo no mercado de 
factoring. Assim, nao ocorreu riscos de creditos elevados ( por sacado e por 
cedente ), tendo preseNado suas margens de lucratividade com o foco no varejo. 



Recursos Humanos 

A Companhia tinha 65 funcionarios no final do exercfcio de 2007, em comparac;ao 
com 54 funcionarios no final de 2006. Os funcionarios concentram-se, 
principalmente, nas areas Operacional e Comercial (com 46 funcionarios), sendo 
que o restante esta dividido entre as areas de Contabilidade e Administrativa. 

Reconhecimento 

Como reconhecimento pelo trabalho de todos os funcionarios e de sua 
administrac;ao, a Companhia recebeu, no exercfcio de 2002, o premia "Uder 
Empresarial Setorial" do Jornal Gazeta Mercantil, premia este que e atribufdo as 
tres melhores empresas de cada setor no pafs. 

Divulgacao das lnformacoes sobre prestacao de outros servicos pelos 
Auditores independentes 

Em cumprimento ao disposto na lnstruc;ao CVM 381/03, vern comunicar que 
nossos auditores independentes nao prestam nenhum outro tipo de servic;os alem 
de auditoria externa. 

Agradecimentos 

A Companhia manifesta seu reconhecimento e profunda agradecimento pelo 
esforc;o e trabalho de seus funcionarios, pelo apoio de seus acionistas e pela 
confianc;a de seus clientes, que continuaram a prestigiar a Companhia como 
sempre fizeram. 

Sao Paulo, 29 de marc;o de 2008. 

A Diretoria 



IX- Opera~oes com juros prefixados - Desconto de duplicatas 
Concessoes, volumes e taxas de juros 

R$ milhoes 

[Novasconcessoes [saldo
11 

- -- --
Mes 

ITaxas de juros
21 Prazo 

I 
IFaixas de atraso 

medio 

~~;~''' rldo 
em dias 

total E jMedia Sem 15 a 30 131;90 %a.m. %a.a. 

ldiaria atraso dias dias I go dias 1 

----~1------------- ' --f--- ~--

1 "" 

! 
2005 Jan 300 8 977 63 71 332 I 9 443 i 3,02 I 33 42,97 1 

Fev 5 934 330 8 815 46 79 338 9 277 3,04 43,24 32 

Mar ! 71321 324 9128 50 76 355 9 609 3,08 43,87 31 

Abr 6 997 1 350 9 608 41 79 371 10 099 3,05 43,44 31 

Mai 7 300 348 9 397 50 76 389 9 912 3,05 43,39 i 31 

Jun 7107 323 9 493 38 71 390 9 997 3,00 42,61 31 

Jul 6 657 317 9 451 39 69 400 9 977 3,01 42,69 32 

Ago 7 366 320 9 328 44 71 4161 9 858 3,05 43,46 32 

Set 7118 339 9 652 45 76 422 10 194 3,06 43,54 32 

Out 6 854 343 9 596 46 89 432 10162 3,11 44,34 33 

Nov 7131 357 9 826 44 91 448 10 409 2,96 41,86 33 

Dez 7472 340 10 369 46 80 463 10 958 2,81 39,521 33 

2006 Jan 6 524 297 9 306 53 83 483 9 924 2,89 40,72 33 

Fev 5 871 326 9 748 51 92 493 10 384 3,04 43,27 32 

Mar 7 806 339 9 761 59 97 508 10 427 2,87 40,43 32 

Abr 6 522 362 10 039 62 111 527 10 738 2,98 42,24 32 

Mai 7 565 344 9 854 63 107 550 10 574 2,75 38,48 32 

Jun 7 278 347 10 016 70 119 559 10 763 2,70 37,60 32 

Jul 6 876 327 9 773 54 128 588 10 543 2,67 37,18 32 

Ago 7 580 330 10 010 56 123 613 10 802 2,69 37,58 33 

Set 7 291 365 10 442 53 123 639 11 257 2,66 37,09 32 

Out 7760 370 10 478 53 117 662 11 310 2,67 37,24 33 

Nov 7 470 374 10 524 48 109 686 11 367 2,61 36,26 32 

Dez 7 608 380 11 168 53 103 688 12 012 2,63 36,58 32 

2007 Jan 7 215 328 9 980 49 99 709 10 837 2,56 35,51 32 

Fev 6 743 375 10 017 58 98 727 10 900 2,57 35,54 32 

Mar 8 090 368 10 753 51 99 741 11 643 2,50 34,47 32 

Abr 7 837 392 10 791 50 107 754 11 702 2,49 34,36 32 

Mai 8 414 382 10 985 53 111 770 11 918 2,45 33,66 33 

Jun 7 905 395 11 239 47 104 784 12174 2,36 32,34 34 

Jul 8 273 376 10 985 44 96 806 11 931 2,33 31,83 34 

Ago 8 465 368 11 125 40 84 822 12 071 2,38 32,63 36 

Set 7 882 415 11 566 45 82 798 12492 2,34 31,96 37 

Out 9 286 422 11 619 46 92 828 12 585 2,41 33,15 36 

Nov 8 871 444 12 113 50 89 844 13 096 ,,I 31,78 38 

Dez 9175 459 12 813 48 101 780 13 742 2,36 32,30 38 



IX- Operac;oes com juros prefixados- Desconto de duplicatas 
Concessoes, volumes e taxas de juros 

R$ milhoes 

Mes Novas concessoes jsaldo
11 Taxas de juros21 Prazo 

medio 
-·--

Faixas de atraso Saldo em dias 

total 

Total mes Media Sem 15 a 30 31 a 90 Acima de %a.m. %a.a. 

diaria atraso dias dias 90 dias I 

2008 Jan 8 180 372 11 661 52 98 795r 12 606 2,74 38,32 41 I 
Fev • 7 522 396 11 582 54 89 8131 12 538 2,73 38,17 40 

Mar • 8 294 415 11 814 55 95 
761 I 12 724 2,81 39,41 39 

Abr . 8 526 406 12 012 57 94 776 12 939 2,92 41,231 39 
I I 

I I I I 

1/ Saldo em lim de perfodo. 

21 Taxas medias ponderadas pelo saldo de opera96es ate maio/00, ap6s essa data taxas medias ponderadas pelo volume diario das novas concessoes. 



Ranking das Taxas de Opera~toes de Credito 
Classificadas por ordem crescente de taxa 

e: PESSOA JURiDICA- DESC. DUPLICATA Tipo: Prefixado 
Taxas efetivas ao mes (%) 

Taxa de Juras (sem 
Posiciio lnstitui~tiio Minima Maxima Media 111 

1 BCO IT AU BBA SA 1,09 1,72 1,14 
2 BCO LA REP ORIENTAL URUGUAY 0,00 3,92 1,48 
3 BCO CNH CAPITALS A 0,85 3,14 1,17 
4 BCO FIBRASA 1,14 4,66 1,59 
5 BANCO BONSUCESSO SA 0,84 4,96 1,84 
6 BCO ALFASA 0,96 2,28 1,36 
7 BANCOGMAC 1,00 4,00 1,55 
8 BANCO SEMEAR 1,43 12,00 1,94 
9 BCO TRIANGULO SA 1,00 6,00 1,52 
10 BCO GUANABARA SA 1,00 8,60 1,75 
11 BCO BAN ESTES SA 1,82 3,52 1,95 
12 NBC BANK BRASIL S. A. 1,00 9,00 1,85 
13 BCO BGN SA 1,00 4,00 1,88 
14 BCO VOTORANTIM SA 1,51 6,00 1,73 
15 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA 1,86 4,62 1,92 
16 BCO IBI SABM 1,39 4,49 1,81 
17 BCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 0,87 2,84 1,76 
18 BCO CITIBANK SA 1,00 4,49 2,19 
19 BCO RURAL SA 1,42 4,25 2,18 
20 BANCO MONEO SA 0,50 5,00 1,78 
21 BCO PROSPER S A 1,23 6,82 1,95 
22 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SA 1,52 5,24 2,01 
23 BCO BVASA 1,45 3,50 1,91 
24 BCO MODAL SA 1,40 7,00 1,97 
25 BCO MER CANTIL DO BRASIL SA 1,11 5,62 2,01 
26 BCO DO BRASIL SA 1,25 5,33 1,92 
27 BCO ABN AMRO REAL S A 2,10 5,00 2,34 
28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,19 3,99 1,77 
29 BCO LUSO BRASILEIRO SA 1,00 4,47 1,83 
30 BANCO SOFISA 1,55 7,00 1,96 
31 BCO DO EST DO RS S A 1,95 3,10 2,13 
32 BCO RENDIMENTO SA 1,41 6,24 1,91 
33 SANTINVEST SA CFI 1,05 10,00 2,28 
34 BCO GERDAU SA 1,20 3,60 1,84 
35 HSBC BANK BRASIL SA BCO MUL TIP 1,51 3,74 1,67 
36 BCO CRUZEIRO DO SUL SA 1,40 3,83 2,60 

37 BCOSAFRASA 0,92 7,50 2,02 
38 BCO INDUSVAL SA 1,48 3,77 2,37 
39 BCO ITAU SA 1,12 4,90 1,81 
40 BANCO SANTANDER S.A. 1,15 5,77 2,20 
41 BAN IF BRASIL 1,98 4,37 2,79 
42 BCO DO EST DE SC S A 1,30 3,11 1,87 

43 BCO RIBEIRAO PRETO SA 1,70 4,00 2,52 

44 BCO DA AMAZONIA S A 1,37 2,72 2,17 

45 BCO NOSSA CAIXA S A 1,82 3,50 1,94 

46 BCO BRADESCO SA 1,00 4,44 2,22 

47 BCO DO EST DE SE SA 2,86 6,00 3,00 

48 BRB BCO DE BRASILIA SA 1,50 4,00 2,34 

49 BCO DAYCOVAL S.A 0,91 8,00 1,98 

50 UNIBANCO UN lAO BCOS BRASS A 2,10 4,80 2,20 

51 ROTULA S/A SCFI 0,00 10,00 3,06 

52 BANCO PORTO REAL DE INVEST SA 1,70 4,00 2,19 

53 BCO SCHAHIN SA 1,51 6,31 3,08 

54 BCO PINE S.A. 1,80 4,41 2,10 

55 BCO ABC BRASIL S A 0,07 5,60 1,85 

56 CREFISA S A CFI 0,48 23,00 4,18 

57 FINANSINOS SA CFI 1,25 6,5 3,69 

Fonte: lnstitui~toes financeiras 

Obs.: 

Periodo: de 28/05/2008 a 03/06/2008 

Encargos 
Operac. (2) Fiscais (3 Taxa Total (4) = (1)+(2)+(3) 

0,00 0,04 1,18 
0,00 0,09 1,57 
0,00 0,55 1,72 
0,03 0,12 1,73 
0,00 0,13 1,96 
0,08 0.54 1,98 
0,00 0,47 2,02 
0,03 0,04 2,02 
0,03 0,48 2,04 
0,00 0,34 2,09 
0,04 0,13 2,12 
0,05 0,31 2,21 
0,01 0,32 2,21 
0,23 0,26 2,22 
0,00 0,31 2,23 
0,00 0,43 2,24 
0,03 0,47 2,26 
0,00 0,09 2,28 
0,02 0,13 2,32 
0,01 0,56 2,36 
0,00 0,46 2,41 
0,03 0,39 2,42 
0,16 0,38 2,44 
0,00 0,48 2,45 
0,00 0,44 2,46 
0,00 0,59 2,50 
0,08 0,12 2,54 
0,32 0,46 2,55 
0,21 0,53 2,56 
0,12 0,49 2,57 
0,11 0,35 2,58 
0,25 0,43 2,60 
0,08 0,26 2,63 
0,07 0,78 2,69 
0,55 0,49 2,71 
0,00 0,11 2,71 
0,22 0,48 2,72 
0,09 0,34 2,81 
0,43 0,57 2,82 
0,23 0,53 2,95 
0,00 0,22 3,01 
0,68 0,49 3,03 
0,21 0,34 3,07 
0,79 0,17 3,12 
0,71 0,48 3,14 
0,36 0,58 3,17 
0,05 0,12 3,17 
0,37 0,51 3,22 
0,81 0,50 3,29 

0,83 0,39 3,42 
0,02 0,51 3,58 
0,38 1,05 3,61 
0,25 0,31 3,63 
0,08 1,54 3,72 
2,16 0,39 4,40 
0,00 0,37 4,55 
0,46 0,45 4,6 

As taxas efetivas mes resultam da capitaliza<;:iio das taxas efetivas-dia pelo numero de dias uteis existentes no intervale de 30 dias corridos, 

Caso alguma institui<;:ao nao apare<;:a no ranking, ou ela nao opera na modalidade ou nao prestou informa<;:ao para todo o periodo, estando, 
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Bancos cobram ate 4,22% no desconto de 
duplicata 

SAO PAULO, 5 de junho de 2008 - Os ban cos cobram nas operac;oes 
de desconto de duplicata, com prazo de 32 dias corridos com 22 
Uteis, taxa minima de 1,22°/o e mclxima de 31 26°/o ao mes das 
empresas de grande porte. Ja as pequenas e medias pagam taxa 
minima de 2,04°/o e maxima e 4,22°/o ao mes. 

As taxas acima servem apenas como parametro, pais cada 
instituic;Eio financeira analisa o prazo, o volume da operac;ao eo 
perfil do cliente. (Maria de Lourdes Chagas - InvestNews) 
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MODELO DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL 

A versao de contrato de fomento mercantil entrou em vigor em 29-11-2006, 

divulgado pela Circular ANFAC n° 86. 

QUADRO I- CONTRATANTE 
Nome Empresarial: 
CNPJ/MF: 
lnscri<;ao Estaduai/Municipal: 
Endere<;o: 
CEP: 
Cidade: Estado: 
Telefone: Fax.: E-mail: 

QUADRO II- REPRESENTANTE(S) DA CONTRATANTE 
Nome: 
CPF: RG: Emissor: 
Nacionalidade: 
Estado Civil: Profissao: 
Endere<;o: 
CEP: 
Cidade: Estado: 
Telefone: Fax.: E-mail: 

QUADRO Ill - RESPONSAVEL SOLIDARIO DA CONTRATANTE 
Nome: 
CPF: RG: 
Nacionalidade: 
Estado Civil: Reg. De Casamento: 
Endere<;o: 
CEP: 
Cidade: Estado: 
Telefone: Fax.: 

QUADRO IV - CONTRATADA 
Nome Empresarial: 
Registro ANFAC n°.: 
CNPJ/MF: 
lnscri<;ao estadual: 
Endere<;o: 
CEP: 
Cidade: 
Telefone: 

Estado: 
Fax.: 

Emissor: 

Profissao: 

E-mail: 

E-mail: 

QUADRO V- REPRESENTANTE(S) DA CONTRATADA 
Nome: 
CPF: RG: 
Nacionalidade: 
Estado Civil: Profissao: 
Endere<;o: 
CEP: 
Cidade: Estado: 
Telefone: Fax.: E-mail: 



CLAUSULA 18 
- 0 presente contrato e urn atfpico, onde a CONTRATANTE, a 

CONTRATADA e os RESPONSAVEIS SOLIDARIOS declararam conhecer e aceitar 

sua sistematica e as condigoes relativas aos neg6cios de fomento mercantil, com 

amparo nas disposigoes contidas no C6digo civil Brasileiro (Lei n°1 0.406/20002). 

PARAGRAFO UNICO - As partes contratantes declaram-se cientes de que as 

operagoes, celebradas no ambito do presente contrato, estarao sujeitas as 

determinagoes contidas na lei n°9. 613 de 04 margo de 1998 e na resolugao n°13, de 

30 de setembro de 2005 do COAF. 

CLAUSULA 28 
- 0 presente CONTRA TO tern por abjeto o fomento das atividades 

da CONTRATANTE pela CONTRATADA, ambas devidamente qualificadas em seu 

preambulo, e que se dara mediante a prestagao continua de urn ou mais dos 

seguintes servigos. 

• avaliagao da contratante, de seus devedores e de seus fornecedores; 

• acompanhamento de contas a receber e a pagar da contratante; 

• fomento do processo produtivo e/ou mercadol6gico da contratante 

CLAUSULA 38 -A prestagao de servigos de avaliagao do CONTRA TANTE, de seus 

sacados devedores e de seus fornecedores podera ser realizada por meio de 

acompanhamento do mercado em que atua a CONTRATANTE verificando-se as 

condigoes de sazonalidade e colocagao de seus produtos, visando otimizar a sua 

produtividade (redugao de desperdfcios), auxiliando na busca de novos clientes e 

oferecendo subsfdios a CONTRATANTE em sua de decisoes. 

CLAUSULA 48 
- A prestagao de servigos de acompanhamento mercadol6gico 

consistira na assistencia da CONTRA TADA a CONTRATANTE na gestao comercial 

de suas vendas, oferecendo informagoes e elementos sobre o mercado em que atua 

a CONTRATANTE e os potenciais comparados de seus produtos/servigos. 

CLAUSULA 58 -A prestagao de servigos de acompanhamento de contas a receber 

e a pagar que vierem a ser prestada pela CONTRATADA, na qualidade de 



mandataria, visam orientar a CONTRATANTE na administragao do controle do fluxo 

de caixa e da carteira de cobrangas. 

CLAUSULA sa - A prestagao de servigos de fomento ao processo produtivo pela 

CONTRATADA a CONTRATANTE consistira em propiciar a compra de materia

prima, insumos e produtos para revenda contatando fornecedores, podendo 

negociar prazos e descontos nas compras bern como contribuindo para aumentar a 

eficiencia nas relagoes fornecedores/empresas clientes. 

CLAUSULA 7a- Em caso de solicitagao de servigos, por parte da CONTRATANTE, 

que dependam de atos reservados a competencia de profiss6es legalmente 

regulamentadas poderao ser praticadas pelos s6cios da CONTRATADA que 

preencham tal condigao ou mediante a contratagao de terceiros detentores de 

inscrigao no respectivo 6rgao fiscalizado. 

CLAUSULA sa- Os servigos constantes das Clausulas 3a, 4a, sa, 6a e 7a, os quais 

poderao ser prestados a CONTRATANTE pela CONTRATADA, no todo ou em 

parte, de acordo com art. 594, do C6digo Civil, serao comprovados mediante nota 

fiscal de servigos emitidas pel a CO NT RAT ADA. 

CLAUSULA ga -A remuneragao pelos servigos prestados na forma estabelecida por 

este contrato dar-se-a nas seguintes modalidades: 

• mediante uma comissao cobrada "ad valorem". Com percentual livremente 

pactuando, que indiciara sobre o valor de face dos tftulos de creditos 

adquiridos, quando os servigos forem conjugados com a aquisigao de direitos 

credit6rios; e. 

• mediante urn valor livremente pactuado entre CONTRATANTE e 

CONTRAT ADA, baseado na complexidade dos servigos prestados quando os 

servigos nao forem conjugados com a aquisigao de direitos credit6rios. 

PARAGRAFO UNICO- A CONTRATANTE e a CONTRATADA poderao estipular 

quando, conjugadamente, houver aquisigao de direitos, credit6rios, a mesma 

modalidade de cobranga de prestagao de servigos prevista no item "b" acima. 



CLAUSULA 10 - De comum acordo, conjugadamente com prestac;ao de servic;os 

poderc~ haver a compra a vista, total ou parcial, pela CONTRATADA, de direitos 

credit6rios de titularidade da CONTRATANRTE. 

PARAGRAFO UNICO. Entendem-se, por direito credit6rios, no ambito do presente 

contrato: 

• os direitos e tftulos representatives de creditos,originarios de operac;oes 

realizadas nos seguimentos: comercial, agroneg6cio, industrial, imobiliario e 

servic;os; 

• contratados mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias e/ou 

servic;os para entrega ou prestac;ao futura, bern como tftulos ou certificados 

representatives desses contratos. 

CLAUSULA11 -Gada aquisic;ao de direitos credit6rios, representados por tftulos de 

creditos, sera formalizada e demonstrada em urn instrumento proprio denominado 

"ADITIVO" onde constarao: a discriminac;ao dos titulos de creditos pelo seu valor de 

face, o valor da comissao de servic;os, o diferencial resultante da aplicac;ao do fator 

de compra pactuando entre as partes, em cada operac;ao, e o valor liquido do 

respective desembolso. 

PARAGRAFO PRIMEIRO- 0 FA TOR DE COMPRA- pactuando entre as partes, e 

a precificac;ao da compra de creditos. Compoe-se dos seguintes itens: custos de 

oportunidade dos recursos da contratada, despesas operacionais e de cobranc;as, 

carga tributara e expectativa de Iuera. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A precificac;ao da compra dos tftulos, decorrente da 

aplicac;ao do fator mensal, levara a considerac;ao ao prazo "pro rata temporis" entre 

a dada da aquisic;ao e data do efetivo recebimento dos valores estampados nos 

respectivos titulos de credito. 

CLAUSULA 12 - Os titulos de creditos serao adquiridos mediante urn prec;o 

livremente pactuado, e transferidos por endosso plena, em preto, que se 

aperfeic;oara com a tradic;ao dos tftulos, respondendo a CONTRA TANTE pelo 

cumprimento da prestac;ao constante dos titulos. 



PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes poderao convencionar aquisic;oes sem a 

responsabilidade da CONTRATANTE pela prestac;ao constante dos tftulos, sendo 

que tal condic;ao constara do respectivo endosso. 

PARAGRAFO SEGUNDO- As obrigac;oes da COTRATANTE, como endossante, e 

do sacado, como devedor, decorrentes dos titulos de credito endossados poderao 

ser objeto de aval. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Os titulos endossados em favor da CONTRATADA, 

com os efeitos jurfdicos de regresso cambial, terao obrigatoriamente a Clausula 

"SEM DESPESAS" ou "SEM PROTESTO" (arts.45, 46 e 70 do Decreta 57.663/66 e 

art, 25 da Lei no 5.474/68). 

CLAUSULA 13 - Os titulos, adquiridos com responsabilidade, que forem 

recomprados pela CONTRATANTE, poderao ser mantidos em cobranc;as, 

autorizadas a CONTRATANTE o prosseguimento para recebimento do credito, 

inclusive com envio dos titulos ao cart6rio de protesto, estando ciente de que a 

CONTRATADA, nestes casas, estara agindo na condic;ao de simples 

cobradora/mandataria, nao assumindo a CONTRAT ADA qualquer responsabilidade 

resultante de eventuais protestos. 

CLAUSULA 14- Poderao tambem ser objeto de negociac;ao direitos credit6rios de 

titularidade da CONTRATANTE e que nao estejam representados por titulos de 

credito com a clausula a ordem, nesta excepcional hip6tese a aquisic;ao se dara por 

meio de "lnstrumento de Cessao de Credito" e obedecera ao previsto nos Artigos 

286 a 289 do c6digo Civil. 

PARAGRAFO UNICO- A Contratante podera responder pela solvemcia do devedor, 

devendo tal responsabilidade estar expressa no "instrumento de Cessao de Credito". 

CLAUSULA 15- A CONTRATANTE compromete-se a remeter a CONTRATADA, 

discric;ao no Termo Ativo, nos tftulos representatives dos creditos a serem 

negociados, oriundos de suas vendas mercantis e/ou da prestac;ao de servic;os 

realizados, devidamente endossados em preto, conforme disposto na clausula 12. 

PARAGRAFO ONICO- Os tftulos de cn3ditos de creditos serao entregues, no ato 

da negociac;ao, devidamente acompanhados das c6pias reprograficas de suas 



respectivas notas fiscais e dos comprovantes da entrega de mercadorias ou da 

prestac;ao dos servic;os. 

CLAUSULA 16- A negociac;ao dos tftulos de cn§ditos constantes do Termo Aditivo 

operar-se-a com a venda a vista pela CONTRATANTE de seus direitos, adquiridos 

pela CONTRATADA, mediante um prec;o certo e ajustado entre as parte, pagaveis a 
visita. Pelo endosso em preto apostou nos tftulos negociados, a CONTRATANTE 

transfere a titularidade dos seus direitos a CONTRATADA, que passa a ser a sua 

(mica e legftima. 

CLAUSULA 17 - A CONTRATANTE obriga-se a dar ciencia ao DEVEDOR da 

alienac;ao dos tftulos, no ato da negociac;ao, informando-lhe que o respective 

pagamento devera ser feito somente a CONTRATADA ou a sua ordem. Essa 

comunicac;ao ao DEVEDOR podera feita pela CONTRATADA, a criteria desta, que 

neste ato expressamente fica autorizada pela CONTRAT ANTE a faze-lo. 

PARAGRAFO PRIMEIRO- Consideram-se, para todos os efeitos legais, liquidados 

os tftulos adquiridos, no momenta em que o DEVEDOR efetuar o seu respective 

pagamento, observando o disposto no paragrafo seguinte. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Na eventualidade da nao liquidac;ao dos tftulos de 

creditos adquiridos com responsabilidades sera a CONTRATANTE comunicada para 

cumprir com a prestac;ao constante no titulo no prazo de 24 (vinte e quatro horas), 

sob pena de, decorrido o prazo citado, serem aplicado sabre o criteria inadimplindo 

pelo DEVEDOR os mesmos encargos morat6rios previstos na clausula 20, deste 

instrumento. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE, ao cumprir com a prestac;ao 

constante do titulo, ficara sub-rogada nos direitos do credor, sendo-lhe restitufda a 

respectiva cambial. 

PARAGRAFO QUARTO - Na hip6tese do paragrafo anterior, os tftulos cujos 

protestos por falta de pagamento tenham sido lavrados, serao entregues a 

CONTRA T ANTE, com o respective instrumento e carta de anuencia, ficando 

atribufda ao credor sub-rogada a obrigac;ao de entrega tais documentos ao devedor 

quando da quitac;ao da cartula. 



CLAUSULA 18 - A CONTRATANTE responsabiliza-se tambem perante a 

CONTRATADA, pelos riscos e prejuizos dos titulos negociados, no caso de serem 

apostas exceg6es quanto a sua legitimidade, legalidade e veracidade. Em 

decorremcia, ratificam, neste ato, os direitos e obrigag6es, inerentes a compra e 

venda mercantil, representados pelos titulos de creditos negociados. 

CLAUSULA 19 - No caso de serem opostas as exceg6es de que trata a CLAUSULA 

18, acima, a CONTRATANTE, sem prejuizo das sang6es penais cabiveis, assumira, 

em conseqOencia, integral responsabilidade pelos vfcios redibit6rios e, 

exemplificativamente, em especial: 

• se os creditos representados pelos tftulos vendidos forem objeto de outra 

alienagao, ajuste ou oneragao, sem o consentimento previo e expresso da 

CONTRATADA; 

• se os criterios adquiridos pela CONTRATADA forem objeto de acordo entre a 

CONTRA TANTE e o DEVEDOR, que possa ensejar argOigao ou 

compensagao e/ou outra forma de redugao, extingao ou modificagao de 

qualquer uma das condig6es que interfiram ou prejudiquem um dos direitos 

emergentes dos titulos negociados; 

• se o DEVEDOR refutar, contestar ou devolver total ou parcial os produtos, 

mercadorias ou prestag6es de servigos fornecidos. 

• se a CONTRATANTE receber em pagamento total ou em parte, valores 

relatives aos titulos de creditos negociados com a CONTRATADA, alem das 

cominag6es leg a is relativas ao endosso, fica a CONTRAT ANTE, obrigada a 

devolve-los a CONTRAT ADA no prazo maximo de 48horas, sob pen a de, 

decorrido esse prazo, fica caracterizada a apropriagao indebita (art. 168, do 

C6digo Penal) 

• se a falta de pagamento p6 parte do DEVEDOR resultar de ato de 

responsabilidade da CONTRAT ANTE; 



• se for oposta qualquer excec;ao,defesa ou justificativa pelo DEVEDOR 

baseada em fa to de responsabilidade da CONTRAT ANTE ou contra rio aos 

termos desse contrato; 

• se for oposta qualquer excec;ao defesa ou justificativa pelo DEVEDOR 

baseada na recusa ou aceitac;ao de mercadoria ou servic;o ou qualquer forma 

de mora ou inadimplemento da CONTRATANTE junto ao mesmo DEVEDOR, 

ou contra-protesto do DEVEDOR e/ou reclamac;ao judicial deste contra a 

CONTRATANTE. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE nao podera modificar com o 

DEVEDOR as condic;oes originais de venda do produto/mercadoria ou servic;o sem 

consentimento por escrito, da CONTRA TAD A. 

PARAGRAFO SEGUNDO- Toda alterac;ao do contrato social, estatuto ou mudanc;a 

de enderec;o da CONTRATANTE devera ser previamente comunicada a 
CONTRATADA. 

CLAUSULA 20 - A CONTRATANTE, sem prejuizo da assunc;ao da 

responsabilidade pelo comprimento da prestac;ao constante dos titulos endossados, 

assume a responsabilidade de concluida a operac;ao, e sobrevindo a contratac;ao de 

vicios ou de quaisquer outras excec;oes na origem do(s) titulo(s) negociado(s), 

recompra-los(s) da CONTRATADA, pelo valor de face do titulo negociado, acrescido 

da multa de 100% (dez por cento), de juros morat6rios convencionados conforme 

faculdade prevista no Art.406 do Cog ito Civil de .......... % ( ................................ por 

cento), o mes, de atualizac;ao monetaria segundo indice oficiais regularmente 

estabelecidos, das perdas e danos e honorarios de advogado, tudo conforme 

autorizam os artigos 389 ao 392 e 396 do C6digo Civil. 

PARAGRAFO PRIMEIRO- 0 prazo para CONTRATANTE recomprar o(s) titulo(s) 

sera de 48 horas ap6s ser cientificada da constatac;ao de vicios ou de quaisquer 

outras excec;oes na origem do(s) titulo(s) negociado(s). 

PARAGRAFO SEGUNDO- A recusa na compra do(s) titulo(s) no prazo estipulado, 

podera dar ensejo a cobranc;a judicial contra a CONTRATANTE e RSPONSAVEIS 

SOLIDARIOS. 



PARAGRAFO TERCEIRO - Qualquer tolerancia em relac;ao ao disposto nesta 

clausula sera considerada mera liberalidade da CONTRATADA. 

PARAGRAFO QUARTO- No caso de a CONTRATADA acionar judicialmente os de 

valores em decorrencia dos casos previstos nesta clausula, obriga-se a 

CONTRATANTE areembosar, com todos os acrescimos legais, o valor 

desembolsado pela CONTRATADA, incluindo despesas com advogados e custas 

processuais. 

CLAUSULA 21- A CONTRATANTE e os Responsaveis Solidarios responsabilizam

se existencia dos creditos representados pelos tftulos negociados, por seus vicios 

redibit6rios e pelo cumprimento da prestac;ao constante do titulo. 

CLAUSULA 22- No que tange aos tftulos de creditos, com clausula a ordem, cuja 

forma de transmissao dar-se-a, por forc;a da Lei, obrigatoriamente por meio do 

ENDOSSO, o presente contrato representa a causa subjacente do ato formal do 

endosso, regulando-se as relac;oes entre a CONTRATADA, endossataria, e o 

devedor e demais coobrigados, pelas normas aplicaveis aos titulos de credito em 

que figuram como intervenientes. 

CLAUSULA 23 - 0 presente contrato e feito pelo prazo de .............. . 

CLAUSULA 24 - A CONTRATANTE, a CONTRATADA e os RESPONSAVEIS 

SOLIDARIOS estabelecem como validos para efeito de mutua comunicac;ao o FAX, 

CORREIO ELETRONICO/EMAIL e/ou carta aviso de recebimento, nos termos do 

Artigo 225 do Cogito Civil. 

CLAUSULA 25 - Em caso de rescisao do presente contrato, a CONTRATADA 

permanece com o direito de receber todos os creditos que lhe houverem sido 

transferidos. 

CLAUSULA 26 - Os responsaveis solidarios declaram conhecer os termos deste 

Contrato de Fomento Mercantil, o qual assinam como principais pagadores, 

solidariamente responsaveis pelo cumprimento de todas as obrigac;oes pactuadas e 

assumidas pela CONTRATANTE, permanecendo integras suas responsabilidades 

ate o total e definitive cumprimento das obrigac;oes avenc;adas, nos termos dos 

Artigos 264 e 265 do C6digo Civil. 



CLAUSULA 27- Os casas omissos resolver-se-ao pela legislac;ao em vigore pelos 

principios gerais do direito do comercio. 

CLAUSULA 28 - fica eleito o foro da Coma rca de .......... , com a exclusao de 

qualquer outro, por mais privilegio que seja, para solucionar as pendemcias 

decorrentes da aplicac;ao do presente instrumento. 

CLAUSULA 29 - Para efeito do componente registro, atribui-se ao presente 

instrumento o valor de R$ .......................... . 

Local e data, 

CONTRATANTE CONTRATADA 

RESPONSAVEL SOLIDARIO 

TESTEMUNHA TESTEMUNHA 




