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I. INTRODUÇÃO

1. Considerações Iniciais

Nosso século tem como marca as profundas transformações que
provocou na humanidade. Vivemos a era da tecnologia. As
mudanças acontecem com tal rapidez que os avanços
tecnológicos ocorrem em questão de minutos.
Neste perIodo o sistema econômico das Nações, acompanhando o
rItimo das demais transformações sofreu enormes alterações.
O "dinamismo" passou a ser palavra de ordem. As filosofias
dos negócios mudam do dia para a noite. Os empresários
necessitam lançar mão de toda sua criatividade.
Campos de estudo corno finanças evoluiram de urna
descrição do meio em que estavam inseridos para

simples
fortes

instrumentos
normativa.

O Brasil, como paIs em crescimento, passou e passa por estas

de decisão, embasados em uma complexa teoria

transformações, muitas vezes de forma mais traumática do que
outras nações. Nosso paIs, principalmente a partir da década
de 50, sofreu urna série de inovações em seu sistema
econÔmico.



2

Nessa época houve a chamada fase "intencional" de
industrialização brasileira, a qual ocorria atrelada aos
programas de ajuda externa aos paises em desenvolvimento (1).
Na década de 50 existia a idéia de que a expansão industrial
era a única saida para o desenvolvimento econômico das
nações. Era dada suma importância ã formação do capital
fisico. Desse ponto os conceitos evoluiram fazendo com que
os economistas reconhecessem outras formas de capital.
Portanto, passando a ser reconhecido que crescimento
econômico resulta da acumulação generalizada de capital
fisico, humano e tecnológico.

De qualquer maneira, a acumulação de capital exige a
alocação de recursos financeiros, o que provoca a

interdependência entre os aspectos fisicos e financeiros do
sistema econômico. Desta forma podemos citar que o

crescimento econômico influencia e é influenciado pela
evolução dos instrumentos e mecanismos do sistema
financeiro.
Sob esta ótica é que examinaremos um dos mais recentes
mecanismos do sistema financeiro, a "Operação de Fomento
comercial" - "Factoring". A qual vem sendo introduzida no
pais numa das épocas mais delicadas de nossa história,
per iodo em que a Nação passa por profundas transformações
politicas e sociais, apresentando o plano econômico
tremendamente conturbado, marcado por taxas de inflação

(1)CASTELO BRANCO, Roberto in "Factoring" - MONTEZANO,
Roberto M. - 2ll Ed - RJ, IBEMEC, 1983
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jamais atingidas e com niveis de investimento demasiadamente
baixos.

A fim de ilustrarmos \~situação apresentamos abaixo o
nivel de endividamentooas 500 maiores empresas nacionais no
per iodo de 1973 a 1987, o que nos indica quão baixo é o
nivel atual de investimentos da nossa economia, já que
podemos entender que o nivel de endividamento é o nivel de
investimento às avessas. Pois, caso o nivel de investimento
estivesse alto, as empresas brasileiras estariam mais
endividadas do que é mostrado pelos dados mais recentes.

1973 - 51,0% 1981 - 55,6%
1974 - 55,4% 1982 - 52,7%
1975 - 56,7% 1983 - 52,7%
1976 - 56,3% 1984 - 46,7%
1977 - 58,7% 1985 - 44,9%
1978 - 55,3% 1986 - 41,3%
1979 - 56,6% 1987 - 41,4%
1980 - 57,5%

Fonte de Dados: Revista Exame - Edição Especial: Melhores e
Maiores - Setj88.
Obs.: O nivel de endividamento é obtido pela somat6ria do
Passivo circulante com o exigivel a longo prazo e mais as
duplicatas descontadas sobre o ativo total. (PC+ELP+DD)/AT
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Estes dados são ainda mais relevantes quando comparados com
o nivel de endividamento de empresas em outros paises cuja
economia é mais forte que a nossa. Tomemos por exemplo o ano
de 1985.

EMPRESAS

Francesas
Japonesas
Alemãs
Inglesas
Americanas
Brasileiras

Fontes de Dados: Pesquisa

ENDIVIDAMENTO

81%
71%
75%
61%
56%
46%

Análise do Endividamento
Empresarial na Década de 80 - Mimeo - Faculdade de Economia
e AdministraçÃo da Universidade de SÃo Paulo.

2. OBJETO DE ESTUDO

O presente trabalho tem como principal objetivo o estudo da
atividade de "factoring" ou "fomento comercial", como é

conhecida no Brasil. Desta forma passamos a nos referir a
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esta operação como "fomento comercial" ou "factoring"
(palavra de or1gem inglêsa) indistintamente.
"FACTORING" é um dos mais novos mecanismos utilizados
atualmente na atividade econômica.
o concei to de "factoring" pode ser expresso como a compra

(parcial ou total) do contas a receber de uma empresa por

outra, conhecida como "factor", a qual assume o risco de
crédito, mediante uma remuneração, além da prestação de

outros serviços.

No dicionário Webster' s (2) encontramos o termo "factoring"
como sendo "the purchase of accounts receivable from
business by a factor who thereby assumes the risk of loss in
return for some agreed discont".
Fran Martins(3) conceitua "factoring" da seguinte forma: " O
contrato de faturização ou 'factoring' é aquele em que um
comerciante cede a outro os créditos, na totalidade ou em
parte, de suas vendas a terceiros, recebendo o primeiro do
segundo o montante desses créditos, mediante o pagamento de
uma remuneração.
Este contrato, de que se vem fazendo uso em diversos paises,
em larga escala, não esta regulado em lei. O conceito acima
expandido resulta das principais caracter1sticas .do

(2)Webster's Third - New International
(3)MARTINS, Fran - "Contratos e Obrigações Comerciais"

RJ, Forense,1977
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contrato, procurando dar uma noção das operações que o mesmo
visa a regular.
Usamos de preferência o termo faturização para nomear esse
contrato, donde utilizamos ainda os termos faturizador
(factor) e faturizado para indicar as partes intervenientes
no mesmo. Em quase todos os paises que admitem a
faturização, o agente é chamado pelo termo original factor e
o contrato conhecido como 'factoring'".
No entanto, Luis Lemos Leite cita-nos no prefácio de "O

Factoring no Brasil"(4), que não há o menor amparo
etimológico expressões, tais como: fatorizar, fatorização,
faturizador e fatorizador, sendo que "foram os romanos que
deram configuração jurldica a essa prática,
institucionalizando a figura do "factor". "Factor, oris" é
uma palavra de 3a declinação latina, cujo radical está no
verbo facia, is feci, factum, facere que significa
fazedor, aquele que faz alguma coisa, que desenvolve uma
atividade".

A verdade é que "factoring" é um instituto único dentro do
campo da administração financeira e que tem uma longa
história que atravessa séculos.

(4)CELHO,wilson do Egito - "O Factoring no Brasil" -
RJ,ANFAC,1984
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3. IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO TEMA

Na condição de nação em desenvolvimento nosso pais
constantemente atravessa situações de crise, fazendo com que
o empresariado viva constantemente em estado de alerta. O
contexto atual, particularmente, mostra um quadro.bastante
duro, onde as empresas tem necessidade premente de tornar
decisões certas, no momento certo, poí.s não mais está em
jogo siplesmente ter maiores lucros, mas sim sua própria
sobrevivência corno unidade econômica. E dentro deste prisma
acreditamos ser de suma importância a elaboração de estudos
que sirvam corno instrumentos auxiliares para a tornada de
decisões.
Corno a atividade financeira no
extremamente ágil, fazendo com

Brasil é muito complexa e
que exista urna série de

imperfeições no setor financeiro, assim gerando conflitos
entre este e o setor real (produtivo) da economia. Ternosque
qualquer tentativa de reduzir estas imperfeições beneficia
a atividade econômica cornoum todo, sendo, em consequência,
de muita importância.
Justamente para corrigir algumas das imperfeições da
atividade financeira estão sendo introduzidas novas técnicas
de gestão, dentre as quais encontramos o "leasing", o
"franchising" e o "factoring".
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o estudo das operações de fomento comercial assume uma
faceta important1ssima dentro da atividade econômica das
nações, particularmente a brasileira, pelo fato de seu
público alvo ser a pequena e média empresa, as quais formam
o chamado setor "desprotegido" da economia nacional, como
citado por Roberto Castelo Branco na apresentação do livro
"Factoring" (5).

No presente trabalho adotaremos para o estudo do segmento da
micro, pequena e média empresa a classificação adotada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), como
segue:

CLASSIFICAÇÃO

A. Segundo o número de pessoal ocupado

Segmento Indústria Comércio/Serviços

Micro
Pequena
Média
Grande

até 19

de ..20 a 99

de 100 a 499

acima de 500

até 09

de 19 a 49

de 50 a 99

acima de 100

(5)MONTEZANO, Roberto M. - "Factoring"



9

B. Segundo a Receita (OTN)

Segmento Indústria Comércio/Serviços

Micro Até 10.000 Até 10.000
Pequena Até 90.000 Até 45.000
Média Até 300.000 Até 160.000

Embora chamado de setor "desprotegido" da economia é o
segmento da economia onde estão localizadas o maior número
de empresas brasileiras. O censo de 1980, realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica (IBGE)
mostra a seguinte situação expressa na forma percentual:

EMPRESAS GERAL

SEGMENTO MICRO PEQUENA MEDIA GRANDE
:,i;;

TOTAL
Número de 92,90%
Estabelecimentos

6,12% 0,76% 0,22% 100%

Número de 40,03%
Pessoal Ocupado

25,22% 18,63% 16,12% 100%



Receita 20,64% 37,03% 23,43%

Salários 12,87% 29,83% 28,91%

Número de Estabelecimentos:

18,90%

28,39%

10

100%

100%

SEGMENTO MICRO PEQUENA MÉDIA GRANDE GERAL
Indústria 9,74% 27,43% 58,59% 25,41% 11,24%

Comércio 51,33% 49,17% 26,19% 36,30% 50,97%

Serviços 38,93% 23,40% 15,22% 38,29% 37,79%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Número de Pessoal Ocupado

SEGMENTO
Indústria
Comércio
Serviços
Total

MICRO PEQUENA MÉDIA
21,15% 46,55% 80,86%

46,39% 36,13% 12,06%

32,46% 17,32% 7,08%

100,00% 100,00% 100,00%

GRANDE
54,13%

16,23%

29,64%

100,00%

TOTAL
44,00%

32,55%

23,45%

100,00%
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Receita

SEGMENTO MICRO PEQUENA MÉDIA GRANDE TOTAL
Indústria 15,37% 23,12% 71,35% 55,21% 38,88%
Comércio 74,12% 73,03% 26,60% 35,95% 55,38%
Serviços 10,51% 3,85% 2,05% 8,84% 5,74%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Salários

SEGMENTO MICRO PEQUENA MÉDIA GRANDE TOTAL
Indústria 38.16% 47,66% 80,42% 57,92% 58,82%
Comércio 38,12% 35,92% 12,23% 14,19% 23,19%
Serviços 23,72% 16,42% 7,35% 27,89% 17,99%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Segundo declaração do Dr. Luiz Lemos Leite(6) presidente da
"Associação Nacional de Factoring" - "ANFAC", que é também
secretário executivo da "Associação Latino Americana de
Factoring" - "ALAF", a atividade de "factoring" no Brasil já
ultrapassa a Cz$ .3 bilhões/mês e corno meta de curto prazo
deverá ser ativado o "factoring exportação" para os
exportadores brasileiros, inclusive com apoio da "Carteira

(6)Revista Tendências - Jul/88
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de Comércio Exterior" "CACEX" - do Banco do Brasil. A
nlvel mundial, segundo dados da "Factors Chaim International
- FCI", o mecanismo de factoring exportação movimentou no
ano de 1986 um volume de US$ 6 bilhões.
A atividade de fomento comercial ê recente no Brasil e
justamente por isso enfrentou e enfrenta vários problemas. O
primeiro deles foi de legalização, pois em 16/06/1982,
através da circular nr. 703, o Banco Central do Brasil
determinou que "factoring" tratava-se de uma operação
financeira e como tal era algo privativo de instituições
financeiras. Assim sendo, o Banco Central proibiu as Juntas
Comerciais de registrarem empresas de fomento comercial. No
entanto em 1986 o Tribunal Federal de Recursos deu ganho de
causa às empresas do setor, fazendo com que o Banco Central
autorizasse ao Departamento Nacional de Registro e Comércio,
do Ministério da Indústria e Comércio, assim permitindo às
Juntas Comerciais que arquivassem os seus contratos sociais,
derrubando na prática a circular nr. 703, a qual, somente,
foi revogada em definitivo na data de 30 de setembro de
1.988, através da circular nr. 1359 .
Outro problema enfrentado pelo "factoring" é a falta de
conhecimento da atividade por parte de seu público alvo,
pois a imagem que se tem das empresas do setor é que sua
única finalidade seja o desconto de duplicatas. Na verdade
os objetivos destas empresas são bastante amplos, pois vão
desde a gestão de crédito e cobrança, passando pelo
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financiamento dos prazos de venda e atingindo a assessoria
econômica e gerencial.

De qualquer maneira, é muito importante a atividade de
desconto exercida pelas "Factoring Houses", pois existe uma
necessidade muito grande de reposição do capital de giro nas
empresas, principalmente as pequenas e médias.
Esta situação fica evidenciada quando verificamos o alto
nivel de investimento realizado por parte das empresas em
Contas a Receber, tema que muito tem atraido a atenção dos
administradores e estudiosos. A ligação entre a atividade de
fomento comercial e Capital de Giro das empresas é um dos
pontos que ressaltam a importância do presente trabalho.
Como dito anteriormente, o atual quadro econômico brasileiro
é bastante conturbado, com taxas inflacionárias muito
elevadas, taxas de juros a niveis muito significativos, além
de restrição dos limites de crédito por parte dos bancos,
fazendo com que os pequenos e médios empresários passem boa
parte do seu tempo a procura de dinheiro para manter sua
atividade no dia a dia. Esta situação é tão contundente que
faz com que as pessoas ligadas as pequenas e médias empresas
citem,tal como o Dr. Luis Lemos Leite(7) , que o empresário
deste segmento gasta 80% de seu tempo atrás de dinheiro.
Nesta hora é que vemos a grande importância das empresas de
"factoring", pois.são fontes importantes de capital, além de
oferecer uma gama de outros serviços, fazendo com que o
empresário liberte se das atividades de gestão financeira e

(7)Revista Tendências - Jul/88
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possa dedicar se mais as atividades operacionais e

comerciais de sua empresa, pois um dos maiores problemas
enfrentado pelo pequeno e médio empresário é a falta de
tempo, já que sua atividade é multifaciada e neles
praticamente tudo é centralizado
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11. HISTÓRICO

1. Origens

As origens do "factoring" remontam de um passado tão
distante que alguns autores chegam escrever que as mesmas
estão perdidas nas brumas da antiguidade e a história dos
"FACTORS"que atravessa os séculos é tão fascinante que
alguém poderia escrever um grande volume sobre o assunto(l).

O "factor" era originalmente um representante comercial, o
qual tem origem no verbo latino "FACIO" (2) que significa
"FAZER". O termo "FACTOR" pode ser traduzido literalmente
como "aquele que faz coisas" ou simplesmente "FAZEDOR".
Inscrições cuneiformes localizadas na Babilônia indicam que
Ur - Nusku,agindo como um "damgar" no blblico Vale do Ur dos
Caldeus, a mais de 2.000 anos antes de Cristo foi o primeiro

(l)PHELPS, Clyde W. - "The Role of Factoring in Modern
Business Finance" - 21iEd - Baltimore, Commercial Credit
Co.,1962
(2)LAZERE, Monroe R. - "Commercial Finance" - NY,Ronald
Press,1968
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"factor" cujos registros foram preservados (3). Ainda, entre
o povo caldeu, na época de "Hammurabi" cerca de 4.000 anos
atrás, existiam aqueles que atuavam como agentes de
mercadores, que garantiam créditos comerciais, desta forma
exercendo as funções que caracterizam o "factor".
Os "factors" têm servido a atividade comercial desde a
antiguidade, passando através da Idade Média e atingindo
nosso século. Através da história constata-se que onde houve
um produtor ou um mercador houve um "factor" (4) E desde
os mais longinquos tempos os "factors" foram particularmente
importantes para os produtores e mercadores, os quais
necessitavam de um representante nos mercados centrais,
tanto nacionais como internacionais.
O Prof. Fran Martins de forma mais especifica cita nos que
"a origem da faturização ou factoring remonta a mais
long1ngua antiguidade quando, na Grécia e em Roma,
comerciantes incumbiam agentes (factors), disseminados por
lugares diversos, a guarda e venda de mercadorias de sua

)

propriedade"(5)

(3)HILLYER, william H. - "Keys to Business Cash, Origins of
Factoring Traced Back to Ancient Babylon" - Baltimore,
Barron's,1941. citado em: PHELPS, Clyde W. - "The Role of
Factoring in Modern Business Finance"
(4)PHELPS, Clyde W. - "The Role of Factoring in Modern
Business Finance"
(5)MARTINS, Fran - "Contratos e Obrigações Comerciais"
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Embora a origem secular do "factoring" polarize a maioria
dos autores, esta posição é contrariada por Bulgarelli (6)
que citando Rodiére e Rives Lange(7) menciona que esta
técnica financeira surgiu na Inglaterra no Século XVIII e
posteriormente passou a ser praticada na América do Norte,
quando ainda colônica Britânica. No entanto, no presente
estudo adotaremos a posição de autores corno Fran Martins,
Comparato, Lazere, Montezano, Egito Coelho, Phelps e tantos
outros que justificam que a história do "factoring" perde-se
no tempo.
Para os romanos que institucionalizaram esta prática, o
"factoring" era um comerciante, o qual lhe era confiada a
administração de suas vendas. Portanto sendo incumbido de
facilitar a venda de mercadorias, assumindo todos os riscos
da venda em si e do recebimento, em troca de urna comissÃo.
Este procedimento foi difundido na Idade Média,
principalmente entre os comerciantes dos paises
mediterrâneos.
A figura do "factor" era muito important.e, pois ajudava os
vendedores a superar uma série de dificuldades próprias da
época. A dificuldade de transporte e comunicação daqueles
dias eram obstáculos quase que intransponlveis para os
negócios. Portanto, os ".factors"resolviam o problema que os
comerciantes tinham com relação ao contato permanente com
mercados distantes e de dificuldades com idiomas diferentes.

(6)BULGARELLI, Waldlrio - "Contratos Mercantis" - 41i Ed -
SP,Atlas,1987
(7)LANGE, Rives - "Droit Bancaire" - Daloz,1973. citado em:
BULGARELLI, Wa1dlrio - "Contratos Mercantis"
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o "factor" servia como uma comissão mercantil ou agente de
vendas, pois ele indicava para o comerciante quais estilos e
mercadorias eram mais populares no mercado local. O vendedor
embarcava a mercadoria em "bulhas" e enviava para o
"factor", o qual providenciava a venda na sua região,'
assumindo a responsabilidade de crédito relativo a seus
clientes.

Como nos esclarece Lazere (8), desde que o "factor" estava
garantindo o crédito e a cobrança em seu próprio nome, este
poderia facilitar a atividade financeira do vendedor,
através de antecipação de uma aLta porcentagem de contas
&inda não recebidas. A experiência indicou que uma reserva
de 20% a 25% era suficiente para cobrir as reclamações de
mercadorias defeituosas por parte dos compradores. As
devoluções podiam ser aceitas pelos "factors", dependendo do
consentimento do vendedor, desde que as reclamações
permanecessem sob responsabilidade do próprio vendedor.
O "factor" frequentemente realizava adiantamentos das
mercadorias embarcadas. O adiantamento usual era de 50% do
valor estimado das vendas, e a comissão sobre as vendas era
cerca de 5% do volume total.
Após os grandes descobrimentos, o procedimento do
"factoring" teve grande desenvolvimento em paises como
Inglaterra, Holanda, Espanha e França, pois era onde o
comércio mais se expandia(9). Destaca se no entanto o
crescimento da indústria Inglesa a partir do final do século

(8)LAZARE, Monroe R. - "Commercial Financing"
(9)MARTINS, Fran - "Contratos e Obrigações Comerciais"
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XIV, fazendo com que o "factor" se desenvolvesse como
instituição.
Os "factors" de comerciantes ingleses começaram a operar na
América do Norte, a partir de sua descoberta e colonização,
tendo em vista que o tipo de atividade desenvolvida pelo
"factoring" é bastante apropriada para as dimensões
continentais da região. Esta situação provocou o próprio
desenvolvimento do "factoring", pois como vimos os "factors"
não passavam de representantes dos vendedores, recebendo as
mercadorias enviadas, pelas quais se encarregavam de vender
e realizar os recebimentos relativos e por este serviço
cobravam uma comissão. No entanto com a disseminação do

"factoring" na América do Norte, os "factors" passaram a
encarregar terceiros do recebimento, guarda e venda de
mercadorias enviadas pelos produtores,
com a atividade de cobrança de

ficando eles somente
vendas realizadas,

antecipando o valor correspondente aos vendedores, mediante
o recebimento de uma comissão a titulo de remuneração, a
qual era deduzida do valor total enviado ao produtor.
O principal ramo em que os "factors" operavam era o de
produtos têxteis, pois eram em maior escala produzidos pela
Inglaterra, embora operassem também em menor escala com
outros produtos, tais como trigo.
O desenvolvimento ..dos produtores Norte Americanos, levou ao
desenvolvimento dos "factors". Isto deveu se ao fato de que
um determinado "factor", localizado em determinada região,
podia representar uma série de produtores diferentes. Em
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virtude de que os produtores produziam uma série de produtos
diferentes, os quais tinham sazonalidades, levando, assim, o
"factor" a praticar adiantamentos pré estação a fim de que
os vendedores pudessem produzir estoques de mercadorias, as
quais seriam vendidas durante a estação.

Com o passar dos tempos o transporte e as comunicações
deixaram de ser um problema grave. As longas distâncias, já
não mais representavam um obstáculo intransponivel, tornando
a competição entre os produtores um fator relevante. Estes
fatos levaram os produtores a realizarem suas próprias
vendas assim levando a uma adaptação das funções das
"factoring houses", pois as mesmas deixaram de realizar
vendas. No entanto, os vendedores continuaram a utilizar dos
serviços financeiros prestados pelos "factors", obviamente,
com modificações.
As faturas passaram a conter o nome do vendedor, mas com a
indicação de que o pagamento deveria ser realizado
diretamente ao "factor". Além, do fato de que as "factoring
houses" não mais detinham a posse prolongada das
mercadorias.

Os "factors" passaram a realizar outro serviço adicional que
era a locação de espaços nos seus próprios escritórios para
diversos clientes. Estes espaços alugados serviam como
escritórios de vendas dos produtores, assim permitindo
rápido acesso as decisões de crédito e informações dos
compradores potenciais realizados pelo "factor". O risco
assumido pelo vendedor e não aprovado pelo "factor" passou a
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ser designado por "risco departamental"(10), já que os
produtores passaram a ser conhecidos por "departamentos",
pelo fato de terem espaço alugado dentro da "factoring
house".
Como os procedimentos do "factoring" tornaram se mais
conhecidos, esta atividade expandiu se, assim extendendo se
para outros tipos de indústria além da têxtil, a qual
detinha praticamente a totalidade das operações de fomento
comercial. Este tipo de operação passou a ser praticada por
produtores de sapatos, chapéus, mobiliário, entre outros.
o "factoring" passou de um simples contrato de comissão para
constituir se num contrato em que o "factor" financia os
comerciantes.
No século XIX, uma abundante legislação foi posta em prática
na Inglaterra e Estados Unidos (11), com a finalidade de
regular as atividades dos "FACTORS". O mais antigo foi o
"FACTOR'S ACT" da Inglaterra, datado de 1823 e o último é de
1889.
O "factoring" transformou se numa atividade hlbrida, pois as
suas atividades comerciais foram acrescentadas outras de
natureza financeira (12). Ou seja, a história do "factoring"
tem duas etapas distintas(13) . A primeira, o "factoring"
antigo, em que o "factor" era apenas um comissário de
vendas. A segunda etapa, o "factoring" moderno que é a
configuração atual.
(10)LAZARE, Monroe R. - "Commercial Financing"
(ll)MARTINS, Fran - "Contratos e obrigações comerciais"
(12)MONTEZANO, Roberto M. - "Factoring"
(13)MARTINS, Fran - "Contratos e Obrigações Comerciais"
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2. Evolução do "Factoring" nos Estados Unidos e Europa

Ao passo que o perfil das operações de "factoring"
transformou se, houve
Pois enquanto crescia

também um deslocamento geográfico.
o volume de operações nos Estados

Unidos, decresciam na Europa.

A "Factoring House" "William Iselin and Co.", fundada em
1808, foi a primeira empresa de "factoring" da América do
Norte com a configuração atual(14).
Em virtude de que vários estados Norte Americanos adotarem
leis especificas, o "factoring" acabou sendo levado ao
atual modt:lo, o qual um comerciante ("factor"), adquire os
créditos de outro comerciante, responsabilizando-se pela
cobrança dos mesmos, sem direito a regresso contra o
cedente, mediante o pagamento de certa comissão.
Como já citado, inicialmente nos Estados Unidos as
"factoring houses" só trabalhavam com a Indústria têxtil.
Esta especialização trouxe problemas para a atividade de
fomento comercial .em virtude da quase total dependência do
nivel de atividade de um ramo industrial especifico.
Principalmente, quando da crise de 1929, percebeu-se quanto

(14)MARTINS, Fran - "Contratos e Obrigações Comerciais"
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arriscado era esta especialização, fazendo com que os
"factors" diversificassem sua atividade.
Um fator que contribuiu para a evolução da operaçÃo de
fomento comercial no mercado Norte Americano foi o fato das
empresas de "factoring"

perfeitamente
exercerem uma atividade

parabancária, compreendida pelo setor
financeiro tradicional, principalmente porque neste mercado
não é usado o desconto bancário. Pois as empresas Norte
Americanas com necessidade de reposição de capital de giro,
quando recorrem a bancos comerciais tem a sua disposição as
fontes de financiamento tradicionais, portanto não havendo a
garantia de duplicatas, titulo este inexistente nos Estados
Unidos.
Esta compreensão do que é "factoring" por parte do setor
financeiro tradicional fez com que nos Estados Unidos
houvesse uma convivência harmoniosa entre os Bancos
comerciais e as empresas de "factoring". Desta forma, os
bancos encaminham para os "factors" as pequenas e médias
empresas, dedicando-se as grandes empresas.

Frente a evolução do "factoring" e ao perfeito entendimento
das operações, aliada a incapacidade que o setor bancário
tem de operar este tipo de atividade, os bancos comerciais
Norte Americanos criaram departamentos especializados em
operações de fomento comercial.
Em sequência, os bancos comerciais, a partir da década de
60, partiram para a criação de suas próprias empresas de
"factoring", tendências que segundo o Dr. Luis Lemos
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Leite(15) vem sendo alterada no sentido destas empresas
tornarem-se independentes do segmento bancário.
A falta de habilidade por parte dos Bancos comerciais em
lidar com "factoring" é uma constante durante toda evolução
desta atividade no mercado Norte Americano. Como mostra
desta situação verificamos manifestações de alguns autores,
já na década de 50, tais como Mayuard e Beckman que citam
"Among the oldest of the special types of financiaI
institutions used in connection with the marketing process

are factors ..• their service is of a superior quality
compared with that ordinary commercial banks, and thus they
have made a definite place for themselves"(16).
Desta forma, o "factoring" pode ser livremente praticado nos
Estados Unidos, não havendo exigências de capital minimo ou
qualquer outro requisito. No caso das "factoring houses"
ligadas a bancos, há controle por parte do "Federal Reserve
Bank" .
A evolução do "factoring" no mercado Norte Americano foi
portanto bastante firme, para verificarmos tal situação
apresentamos abaixo a evolução dos ativos das empresas de
"factoring" a partir de 1940.

(15)LEITE, Luiz Lemos - "Seminário sobre Factoring" - mimeo
- RJ,ANFAC,1982
(16)MAYNARD, Harold e BECKMAN - "principIes of Marketing" -
5a Ed - NY,Ronald Press,1952. citado em: PHELPS, Clyde W. -
"The Role of Factoring in Modern Business Finance"
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ANO ATIVOS
(US$ BILHÕES)

ANO ATIVOS

(US$ BILHÕES)

1940 0,79 1961 4,91

1941 1,14 1962 5,40

1942 1,44 1963 5,50

1943 1,49 1964 6,11

1944 1,50 1965 6,66

1945 1,56 1966 7,39

1946 2,41 1967 7,83

1947 2,43 1968 8,77

1948 2,49 1969 9,47

1949 2,10 1970 10,13

1950 2,70 1971 11,85

1951 2,80 1972 14,45

1952 3,10 1973 16,38

1953 3,10 1974 17,20

1952 3,15 1975 18,23

1955 3,70 1976 20,14

1956 4,30 1977 22,56

1957 4,50 1978 26,10

1958 4,14 1979 28,13

1959 4,68 1980 40,00

1960 4,91

Fonte dos dados: Leite, Luis L. "Factoring" RJ mimeo,

1982.



26

Para frisar ainda mais a firme evoIução do "factoring"
verifiquemos os dados relativos a participação do volume
destas operações no PNB Norte Americano(17).

ANO PARTICIPAÇÃO % NO PNB

1940
1972
1982

0,8 %
1,27%

5 %

Na década de 60, foi criada a "National Commerce Finance
Conference INC" (N.C.F.C.), com a intenção de congregar os
"factors" que operavam no mercado doméstico Norte Americano.
A finalidade básica desta associação é manter o intercâmbio
entre empresas concorrentes. Isto possibilitou as operações
fracionadas- "pool factoring"- entre diversos "factors",
além da constante troca de informações e experiência entre
os membros da associação.
A "N.C.F.C." elaborou um código de ética de forma a coibir
práticas lesivas ao mercado, desta forma evitando que
empresas inedôneas operassem corno "factoring houses". A

(17)COELHO, Wilson do Egito - "O Factoring no Brasil"
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associação mantem, também,
consulta de suas fiIiadas .

um cadastro de empresas, para
Para ser evitado o "DUMPING" a

"N.C.F.C." mantém uma atuação firme no sentido de não
possibilitar
negócios.

Com o crescimento e diversificação dos negócios no mercado

qualquer manipulação no "princing" dos

Norte Americano as "factoring houses" resolveram expandir se
para a Europa a partir do final da década de 50, tendo como
pioneira a "Walter E. Heller Overseas Corporation" de
Chicago, a qual é considerada a maior empresa de "factoring"
do mundo.

Desta forma, a partir da Inglaterra, o "factoring" ressurgiu
na Europa.
As empresas de "factoring" na Inglaterra são poucas e todas
controladas por bancos comerciais, além disto são reguladas
pela "The British Association of Factors".
Após a conquista do continente Europeu, o "factoring"
expandiu se para o Oriente, chegando a ser praticado em mais
de 40 paises, tanto a nivel doméstico como internacional.

3. Evolução das operações de fomento comercial no Brasil

No Brasil a atividade de "factoring" é bem mais recente. Foi
em 1979 a primeira citação oficial deste assunto por parte
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das autoridades monetárias brasileiras, este fato ocorreu
durante um seminário dirigido a banqueiros realizado em
Brasilia pelo Banco Central

Na época o então diretor de Mercado de Capitais do BACEN,
Dr. Luis Lemos Leite citou da impossibilidade dos bancos de
investimento contribuirem para a formação de capital (18),
restando apenas duas alternativas factíveis, a primeira
tratava se do "Commercial Paper", dirigida a grandes
empresas e a segunda alternativa o "factoring", dirigido ao
segmento das micro, pequenas e médias empresas.
Embora somente em 1979 o assunto começou a ser discutido por
orgãos oficiais do governo, desde 1977 uma empresa de São
Paulo, a "Interamerican Factoring" vinha operacionalizando o
"factoring".
Com o crescimento do interesse pelas atividades de
"factoring", foi fundada em 1982 a "Associação Nacional de
Empresas de Fomento Comercial" "Factoring" ("ANFAC"), que
reuniu 11(onze) sócios fundadores.
Desta forma, a partir de fevereiro de 1982 o Dr. Luis Lemos
Leite, assim que deixou o Banco Central, começou o trabalho
de regulamentação da atividade de fomento comercial no
Brasil.
Paralelamente, o Banco Central vinha estudando o assunto.
No entanto, demorando-se em demasia para apresentar
conclusões, o que muito prejudicou os empresários dedicados
ao "factoring". Pois, os mesmos estavam aguardando a

(18)LEITE, LUIZ LEMOS no prefácio de: COELHO, Wilson do
Egito - "O Factoring no Brasil"
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regulamentação do assunto, condição essencial para sua
própria sobrevivência.

Em meio aos constantes retardamentos da apresentação das
conclusões a respeito do "factoring", o Banco Central,
através de sua circular nr. 703, de 16 de junho de 1982,
ratificada pelo Conselho Monetário Nacional suspendeu
temporáriamente as atividades das empresas de fomento
comercial no Brasil até que fossem concluidos os estudos a
respeito do assunto.

A circular nr. 703 (anexo I) dizia que as operações
conhecidas por "factoring" e outras denominações semelhantes
"apresentam, na maioria dos casos caracteristicas e
particularidades próprias daquelas
instituições financeiras autorizadas pelo

privativas de
Banco Central".

Desta forma, a circular nr. 703 citava que as pessoas não
autorizadas a realizarem operações financeiras eram
passiveis, na forma prevista no parágrafo 7A, do artigo 44,

da Lei nr. 4595, de 31/12/64, das penas de multa pecuniária
e detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, ficando sujeitos a
estas sanções os administradores, quando se tratava de
pessoa juridica.
Como esclarecido pelo prof. Wilson do Egito Coelho (19), a
circular mencionada "não impõe propriamente uma proibição à

prática do fomento comercial; simplesmente adverte que as
pessoas que praticarem aquelas operações de "aquisição,
administração e garantia de liquidez dos direitos

(19)COELHO, Wilson do Egito - "O Factoring no Brasil"
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creditórios de pessoas jur1dicas, decorrentes do faturamento
da venda de seus bens e serviços", poderão ("serão passiveis
de") incorrer na prática de crime de atividade, por estarem
atuando como instituição financeira, sem a devida
autorização".

Através da circular nr. 703, a autoridade monetária avocou
para si a competência de disciplinar e regulamentar a
matéria. Frente a isto, o então presidente do BACEN, Sr.
Carlos Geraldo Langoni, prestou declarações a diversos
orgãos de imprensa, advertindo as empresas especializadas
por estarem constituidas de forma ilegal e realizarem
operações também ilegais.

Em decorrência destas posições adotadas pelas autoridades
monetárias o Departamento Nacional de Registro e Comércio
(DNRC), do Ministério da Indústria e Comércio, proibiu o
arquivamento dos contratos sociais das "factoring houses"
pelas Juntas Comerciais. Sendo que é mencionado pelo Dr.
Luiz Lemos Leite(20) que o "DNRC agiu "segundo consta", em
informações verbais do Banco Central do Brasil" (SIC). Este
episódio serve para enriquecer o folclore do sistema
econômico brasileiro. Confundem se atos constitutivos com a
atividade empresarial. Simples telex de uma autoridade
administrativa tem força para sobrepor se a dispositivos
constitucionais".
Assim sendo, o Brasil estabeleceu uma posição idêntica a da
Bélgica que era o único pa1s do mundo onde o "factoring" é

(20)LEITE, Luiz Lemos no prefácio de: COELHO, Wilson do
Egito - "O Factoring no Brasil"
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uma atividade exclusiva de Bancos, ou seja, trata se de mais
um produto bancário. No entanto, segundo a ANFAC é um pais
onde precisamente as operações de fomento comercial não tem
expressividade.
Algo de positivo trouxe, porém, a circular nr. 703 que foi o
fato de reconhecer que a atividade de "factoring" existia no

Brasil.
A posição da ANFAC é de que a regulamentação da atividade de
fomento comercial tornava se dificil tendo em vista a falta
de experiência no Brasil a respeito do assunto. Desta forma,
"o ideal seria não haver regulamentações e deixar que este
segmento desenvolvesse espontâneamente a sua capacidade de
crescimento, a ponto de facilitar a sua regulação por via
legal, como a imposição dos fatos sociais", conforme
palestra proferida pelo presidente da ANFAC, Dr. Luis Lemos
Leite, no plenário da Comissão Consultiva Bancária do
Conselho Monetário Nacional em 09 de junho de 1982.
Por ocasião da publicação da circular nr. 703 a ANFAC havia
homologado através de assembléia a ampliação de seu quadro
social, admitindo empresas ligadas a instituições
financeiras, a grupos industriais e comerciais e a pessoas
flsicas, com capital suficiente para ingresso na atividade.
Muito embora, as operações de "factoring" realizadas até
então serem poucas. A explicação para esta situação era de
que havia um mercado paralelo fornecedor capital, com juros
extorsivos e lesando o fisco, mas que em contrapartida não
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criava barreiras crediticias, além de estarem sendo

estabelecidos contratos de mútuos entre empresas.
A despe ito dos problemas gerados pela posição adotada em
1982 pelas autoridadés monetárias brasileiras as pessoas e
entidades ligadas ao "factoring", principalemtne a ANFAC,
prosseguiram na luta pela regulamentação e expansão das
atividades de fomento comercial em nosso pais, sendo que
at'e agosto de 1988 ja haviam 120 (cento e vinte) empresas

filiadas a Associação.
Em 1986, o Tribunal Federal de Recursos deu gano de causa,
em decisão unânime, a um mandado de segurança impetrado
pelas empresas de fomento comercial contra a decisão das
Juntas Comerciais não permitirem o arquivamento de atos
constitutivos das empresas de "factoring". Assim, no dia 14
de novembro de 1986 o chefe do Departamento de Normas do
Mercado de Capitais (DENOC), do Banco Central através do

oficio "DENOC/GABIN nr 86/105" (anexo 11) orienta o

Departamento Nacional de Registro e Comércio DNRC do

Ministério da Indústria e Comércio no sentido de permitir o
arquivamento dos atos constitutivos das empresas de fomento

comercial, sem a necessidade de exame prévio do pedido por
parte do BACEN. Desta forma, o DNRC baixou a instrução
normativa nr. 16 (anexo 111) publicada no Diário Oficial de
12 de dezembro de 1986, autorizando as Juntas comerciais a
aceitarem os atos constitutivos das empresas de "factoring".
Portanto, na prática a circular nr. 703 do BACEN não mais
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estava sendo levada em consideração, apesar de ainda não
estar oficializada a sua revogação.
A revogação oficial do ato autocrático das autoridades
monetárias brasileiras, somente ocorreu em 30 de setembro de
1988 através da circular nr. 1359 (anexo IV).
Portanto, removidas todas as barreiras a atividade de
fomento comercial é possivel de ser praticada livremente no
Brasil.
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111 CARACTERíSTICAS OPERACIONAIS

1. Operação de Fomento Comercial

Corno vimos nos cap1tulos anteriores a operação de fomento
comercial trata-se de um acordo, normalmente de forma
continuada, sob o qual uma empresa que denominamos de
"factor" ou "agente" adquire o contas a receber (parcial ou
total) de outra empresa produtora de bens ou serviços, os
quais são vendidos e aos seus títulos ou créditos. Desta
forma, o "factor" fica responsável pelas funções de crédito
e cobrança, assumindo totalmente o risco de crédito, além da
prestação de outros serviços especializados. Por toda esta
gama de serviços prestados o "factor" recebe uma remuneração
que é estabelecida sobre o valor dos títulos ou créditos
adquiridos.
Temos portanto, que a essência do "factoring" está
fundamentada em 2 características básicas:

- transferência da função de crédito e cobrança
- cessão dos direitos de crédito
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De forma mais sintética podemos expressar que a operação de
fomento comercial trata-se de uma operação de mobilização
dos créditos oriundos das vendas a prazo de uma empresa
produtora de bens ou serviços.
Embora "factoring" tratar-se de uma atividade cuja história
perde-se no tempo, são encontradas diversas definições
tentando exprimir de forma objetiva o conceito da operação
de fomento comercial. Obviamente, algumas delas são
diferentes na semântica, mas iguais em seu âmago, outras já

apresentam diferenças substanciais levando-nos a conceitos
diversos.
Clyde william Phelps(l) expressa o conceito de "factoring"
da seguinte forma: "Modern factoring involves a continuing
agreement under which a financing institution assumes the
credit and collection function for its client, purchases his
receivables as they arise without recourse to him for credit
losses, and, because of these relationships, performs other
auxiliary functions (usually financiaI or advisory in
nature) for its client.... It is to be noted that the
receivables purchased in a factoring operation are accounts
receivable arising from sales on open account and sometimes
from trade acceptances and single payment notes not
instalment, sales contracts".

(l)PHELPS, Clyde w. - "The Role of Factoring in Modern
Business Finance"
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Montezano(2) define a operação de fomento comercial como
sendo "oferta de serviços diversos através da compra de
créditos de curto prazo que as empresas geralmente
pequenas e médias tenham (ou venham a ter) em carteira".
Por sua vez, BUlgarelli(3) de forma simples, define
"factoring" corno "venda do faturamento de urna empresa para
outra que se incumbe de cobrar, que recebe em troca comissão
e juros, no caso de adiantamento".
victor Torio Yarza, diretor da "Catalana de Cobros Y
Factoring, S.A. (4) conceitua "factoring" corno "Una actividad

.mercantil que comprende la realización de un conjunto de
servicios especializados a las empresas, financiando,
además, el crédito de sus ventas".
A definição dada por Robert Martin(5) a respeito do assunto
é "the purchase by the factor of the receivables of its
client without recourse to the factored client for any
financiaI inability of the account debtor to pay".
o Dr. Leite(6) dá-nos urna definição particular para o caso
brasileiro citando que " o factoring é urna atividade
eminentemente comercial que consiste em oferecer três tipos
de serviços ao pequeno e médio empresário, tal corno imagino
deva ser operado no Brasil, a saber:

(2)MONTEZANO, Roberto M. - "Factoring"
(3)BULGARELLI, Waldlrio - "Contratos Mercantis"
(4)YARZA, victor T. - "EI Factoring" - in Boletim
Informativo da ANFAC nQ18 - RJ,ANFAC,1987
(5)MARTIN, Robert - "Factoring" in LAZARE, Monroe R. -
"cornrnercialFinancing"
(6)LEITE, Luiz Lemos - no prefácio de COELHO, Wilson do
Egito - "O Factoring no Brasil"
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- assessoria administrativa (análise de riscos e gestão
financeira);

- cobrança de titulos oriundos das vendas a prazo; e
- aquisição definitiva de ativos ou direitos de crédito.

Como consequência da prestação de todos esses serviços, o
"factoring" adquire as "contas a receber", mediante um preço
à vista, transforma vendas a prazo (faturadas) em vendas à

vista, ou seja, as "contas a receber" em disponibilidades,
sem criar exigibilidades, porque adquire à vista parte do
ativo realizavel representando pela rubrica "contas a
receber" da pequena e média empresa".
Encontramos em "Contratos Mercantis"(7) a definição dada por
Savatier em "DROIT DES AFFAIRES" tratando "factoring" como
"uma técnica de mObilização jurldica do preço, decorrente de
vendas comerciais. ~ um contrato pelo qual o vendedor
transfere a um estabelecimento financeiro os créditos que
possui de seus clientes e que o estabelecimento financeiro
(factor) lhe paga, sUb-rogando-se nos direitos do vendedor,
incumbindo-se de recebê-los. O suporte juridico é a sub-
rogação que dá ao factor um direito próprio contra os
devedores".

Estes foram alguns exemplos para que o leitor tenha idéia de
quão variada são as possibilidades de definirmos
"factoring". Caso desejassemos continuar transcrevendo
definições provavelmente teriamos a possibilidade de obter
um tomo somente dedicado a estas transcrições.

(7)BULGARELLI, Waldlrio - "Contratos Mercantis"
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As várias formas de definição de "factoring" mostra-nos as
mútiplas facetas que este assume. Isto deve-se ao fato de
que a atividade de "factoring" combina técnicas de gestão
comercial com técnicas de gestão financeira.
A gestão comercial é exercida quando é assumida a
administração das atividades de crédito e cobrança, além dos
serviços prestados em carater de consultoria. Em outras
palavras, o "factor" assume desde serviços tipicamente de
cobrança passando pela análise de risco, podendo até
executar serviços de contabilidade, faturamento e prestar
informações a respeito da atividade econômica e do mercado,
entre outras.
A gestão financeira é exercida quando da mobilização dos
créditos, assumindo o risco por esses créditos. A técnica
financeira é enfatizada quando o "factor" adianta antes de
seus vencimentos os créditos e por este fato há a
necessidade de ser usada uma taxa de desconto que atualize
os valores considerados. Este tópico em particular será
abordado adiante de forma mais abrangente.

2. Elementos Pessoais Envolvidos no "Factoring"

o "factoring" envolve três agentes:

* A empresa de fomento comercial, o "factor"
* A empresa vendedora de bens ou serviços, a qual no
contrato de fomento comercial designa se por "cliente".
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* A empresa compradora de bens ou serviços, denominada
"comprador"

Na literatura a respeito de "factoring" encontramos outras
denominações para as três partes envolvidas. Denominações,

estas, que no entanto, não são adotadas de forma unânime.
Tornemos alguns exemplos:

- "factor" = faturizador, fatorizador, "factoring house"

- cliente = aderente, fornecedor, faturizado, fatorizado.

\ - comprador = devedor, cliente, cessionária
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Para facilidade da exposição adotaremos as seguintes
denominações para os 3 elementos do "factoring"
cliente e comprador, da forma já descrita acima.

"factor",

Os 3 agentes da operação de fomento comerciá I são ligados
inicialmente através de um contrato, pelo qual o "factor".
compromete-se a prestação de uma série de serviços ao
"cliente", sendo que o "comprador" é uma parte participante
de forma indireta e involuntária.

O objetivo básico das empresas de "factoring" é fomentar o
giro dos neg6cios das empresas produtoras, aumentando a sua
capacidade
capital de

gerencial e
giro. Desta

suprindo-lhes a necessidade de
forma, Montezano(8) cita-nos: "As

companhias modernas de factoring surgiram em resposta a uma
demanda excedente por financiamentos que não era atendida
pelo mercado financeiro".
De forma a termos uma visão sintética do assunto, podemos
esquematizar o funcionamento da operação de fomento
comercial utilizando-se os 3 elementos que a compõe:

(8)MONTEZANO, Roberto M. - "Factoring"
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1) O cliente realiza venda de bens ou serviços
2) São emitidas as faturas
3) O cliente entrega o seu faturamento ao "factor
4) O "factor" garante o risco de crédito
5) Caso o cliente deseje, o "factor" adianta a porcentagem

convencionada do faturamento.
6) O "factor" realiza o serviço de cobrança
7) O "factor" presta informações periódicas a respeito das

contas correntes dos compradores
8) No vencimento o comprador paga a fatura
9) Conforme os recebimentos são efetuados, a porcentagem

de reserva inicialmente retida é paga ao cliente.
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3. Funções envolvidas na operação de fomento comercial

A dificuldade de encontrarmos uma definição sintética e
precisa ~ respeito de "factoring" deve-se em parte ao fato
de que esta operação abrange diversas funções,as quais
podemos resumir através de 6 t6picos :

- Gestão de crédito /
- Gestão de cobrança
- Garantia de risco /

/- Financiamento dos prazos de venda
- Serviços especializado~
- Consultoria

'Em continuação vamos descrever cada um dos 6 tópicos acima,
para que possamos verificar o verdadeiro alcançe dos
serviços prestados por uma empresa de "factoring".
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A. Gestão de Crédito

Este serviço prestado pelo
econômico financeira completa
desta forma classificando-as

"factor" comprende análise
das empresas compradoras,

e estabelecendo limites de
crédito a ser concedidos a cada uma.
Frente a este fato, o cliente antes do inicio das operações,
deve apresentar ao "factor" a relação de seus compradores.
Desta forma a empresa de fomento comercial poderá proceder a
análise e classificação das empresas compradoras. Assim,
estabelecendo limites, dentro dos quais, o cliente poderá
vender com cobertura da garantia de risco dada pelo

"factor".
Quando estabelecidas as operações, o cliente vai submetendo
a apreciação do "factor" todo novo comprador com o qual
começa a trabalhar, a fim de que seja estabelecido um limite
de crédito. Entretanto, costuma-se estabelecer limites de
créditos iniciais fixos para todos novos compradores, de
forma a permitir que haja um prazo para análise da empresa
compradora e não ocorra solução de continuidade nas
operações entre o "factor" e seu cliente.
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B. Gestão de Cobrança

Esta atividade envolve toda administração de cobrança.
Portanto, trata-se de uma função que envolve um volume
consideravel de trabalho e despesas •. Pois, fazem parte
desta rotina todo o controle do contas a receber. Além, de
todas as despesas ine'rentesà cobrança propriamente dita.
Existem aqui algumas variantes, tendo em vista que a
principio deve ser respeitado o sistema de cobrança
utilizado pelo cliente, o qual pode ser via bancária, via
correio, através de cobradores, ordem de pagamento ou mesmo
letra de câmbio.
Os compradores são notificados de que os pagamentos devem
ser realizados diretamente ao "factor". No entanto, existem
alguns casos em que o comprador não é notificado ("non
notification factoring"). Neste tipo de operação o comprador
paga diretamente 'ao cliente, o qual repassa ao "factor".

~.
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C. Garantia de Risco

Esta função é interligada com as 2 primeiras. Tendo em vista
que o "factor" assume a administração do crédito e cobrança,
pode desta forma assumir o risco do crédito, garantindo
assim, a possibilidade do não pagamento por parte do
comprador. Ou, por outro lado, como nos coloca Phelps (9),
desde que o "factor" assuma toda perda de incobráveis para
os créditos aprovados, ele realiza a função de crédito e
cobrança. Assim, o cliente terá certeza do seu fluxo de
caixa, já que não haverá perda com incobráveis.
A garantia do risco de crédito, ou seja, a compra do contas
a receber de uma empresa cliente sem a possibilidade de
retrocesso é uma caracteristica privativa do "factoring". Na
verdade esta é a principal caracteristica que distingue o
"factor" das instituições financeiras. Pois, em qualquer
outro tipo de financiamento sobre titulos ou créditos
referentes a vendas de produtos ou serviços (tais como:
desconto de duplicatas, caução ou operações de crédito a
compradores) a empresa a ser benef iciada com o empréstimo
assume o risco de crédito, nunca sendo assumido pela
instituição que financia os recursos.
Neste ponto, o ".factor" esta agindo como uma seguradora,
assim podemos deduzir que uma parte do preço cobrado

(9)PHELPS, Clyde W. - "The Role of Factoring in Modern
Business Finance"
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corresponda a um prêmio pela cobertura!do risco de crédito,
o qual o cliente esta exposto. Embora, como citado por
Montezano(lO) "o factor de fato não cobra prêmios explicitos

di. .como uma segura ora o faz, do ângulo efonôm1co, o factor1ng
é um bom substituto para o seguro de frédito convencional,
ou seja, o factoring também é um instlumento de realocação
de riscos na economia".

É necessário esclarecer que esta g~rantia de risco de
crédito somente cobre os créditos aprovados pelo "factor" e
não cobre, como é natural, falta de pagamento gerada por
questões comerciais ou contratuais, tais como: produtos com
especificações erradas, mercadorias defeituosas entregas
fora do prazo, diferença de preços, etc ...

D. Financiamento dos Prazos de Venda
("Cashing of receivables")

A empresa de "factoring" além de comprar o contas a receber
de uma empresa produtora, garantindo o risco de crédito,
caso o cliente deseje, pode pagar adiantado por estes
titulos ou créd.itos, cujos recursos somente estariam
disponiveis no vencimento, desta forma financiando o prazo
de suas vendas.

(lO)MONTEZANO, Roberto M. - "Factoring"
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Do ponto de vista econômico esta operação assemelha-se ao
desconto de titulos realizado pelo mercado financeiro
tradicional. Dai a confusão e o entendimento precipitado de
que a operação de "factoring" como um todo trata-se apenas
de uma operação de desconto, portanto uma operação
financeira tipica e assim privativa de instituições
financeiras.

O adiantamento sobre titulos ou créditos, do ponto de vista
do fluxo de caixa do cliente, é um financiamento efetuado
desde o recebimento dos recursos até o vencimento das
vendas. Para operacionalizar esta operação utiliza-se uma
taxa de desconto de forma a atualizar o valor dos titulos ou
créditos, assim trazendo-os ao valor presente (as taxas
aplicadas e formas de cálculo serão abordadas com mais
detalhes adiante), portanto utilizando-se do mecanismo de
deságio.
Ao exercer esta função, como citado por Montezano(ll) , o
"factor" substitui perfeitamente os serviços oferecidos
pelas instituições do mercado financeiro tradicional.
Mas, algo deve ser estabelecido com bastante clareza. A
operação de adiantamento realizada pelas empresa de
"factoring" são apenas semelhantes ao desconto de titulos
praticados pelos bancos e demais empresas financeiras. Aqui,
devemos tomar cuidado até com a semânt.ica, pois embora o
têrmo "desconto" possa ( de forma coloquial) ser utilizado

(11)MONTEZANO, Roberto M. - "Factoring"
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tanto para uma quanto outra operação,
idênticas.
Esclarecemos melhor e~ta posição.
A operação realizada pelo "factor" é realmente uma operação

estas não são

de "desconto comercial", pois afinal de contas, atualizam-se
os valores, trazendo-os a valor presente através de uma taxa
de juros. No entanto, esta é a única semelhança com a
operação de desconto realizada pelo setor financeiro
tradicional. Quando a empresa de fomento comercial adquire
os créditos de outra empresa,
seu cliente pela solvencia

exclui a responsabilidade de
de seus compradores (como

discutido no tópico C), ou seja, .a liquidez dos créditos
cedidos passa a ser de responsabilidade exclusiva do
"factor".Em seguida, é estabelecido um preço de venda pelos
titulos ou créditos pertencentes ao cliente, não sendo
prevista a emissão de notas promissórias ou a constituição
de quaisquer outras garantias subsidiárias ou acessórias,
ocorrendo tão somente um ato de compra e venda de ativos de
uma empresa por outra.
Mesmo no caso de pagamento adiantado trata-se de uma cessão
definitiva de ativos (contas a receber), e como nos ensina o
Or. Leite(12), trata-se portanto de uma operação "pro
soluto", em que se rompem os vinculos entre o "factor" e o
"cliente". Sendo. óbvio que o cliente seja responsável em
qualquer tempo, pela legitimidade da transação, além de ser
responsável por eventuais devoluções de mercadorias. Para

(12)LEITE, Luiz Lemos - "Seminário sobre Factoring"
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cobrir tais eventualidades o "factor" retém temporariamente
uma certa porcentagem do faturamento entregue, a titulo de
"reserva". Tão logo, a cobrança seja efetuada esta margem de
reserva será restituida ao cliente.
Em se tratando de operação "pro soluto", sem a possibilidade
de retrocesso e sem garantia, não se trata portanto de um
"empréstimo", o qual é uma operação "pro solvendo".
Exatamente por haver a possibilidade de confusão é que as
empresas de "factoring" (principalmente a ANFAC) evitam a
denominação "desconto" para esta função exercida pelos
"factors".

E. Serviços Especializados

o teor principal das operações de "factoring" concentra-se
nas 4 funções descritas anteriormente. Mas, em virtude de
suas caracteristicas e principalmente a especialização
dentro do campo administrativo levam o "factor" a

desenvolver uma série de serviços adicionais.
A gama destes serviços é ampla e nem todas as empresas de
"factoring" nos "oferecem tais trabalhos.
Os serviços especiais mais comumente encontrados são:
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El) Conta corrente dos devedores
Este serviço trata da contabilização das contas dos

compradores da empresa cliente. O "factor" utiliza uma conta
corrente para cada devedor, que é movimentada por todos
lançamentos de débito e crédito, desta forma permitindo o
acompanhamento dos saldos dos compradores. O cliente recebe
além da informação diária um balancete periódico com a
situação de cada conta corrente. Desta forma permitindo ao
cliente prescindir deste controle em sua contabilidade.

E2) Contabilidade
Algumas empresas de "factoring", principalmente aquelas

que possuem sistemas· computadorizados de contabilidade,
prestam este tipo de serviço exclusivamente a seus
compradores.

E3) Faturamento
Existe a possibilidade do "factor" realizar o faturamento

para seu comprador. Neste ponto realizando serviços muito
próximo do "bLock time", o qual se trata de aluguel de
computadores.
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E4) Outros tipos de empréstimos
Em paises onde é permitido, o "factor" pela sua

proximidade com o comprador, em virtude do relacionamento
constante, pode ser mais hábil e mais eficiente do que uma
instituição financeira do mercado tradicional para realizar
empréstimos. Estes empréstimos podem ser sobre estoques
(para financiar a necessidade de caixa durante as
sanzonalidades), para financiar compra de ativos fixos, para
capital de giro, etc ...

F. Consultoria

O "factor" em virtude de sua especialização no campo
administrativo e dos conhecimentos acumulados durante as
análises econômico/financeiras das empresas compradoras e
dos mercados em que elas atuam, possui um potencial enorme
para realizar serviços de consultoria.
Esta é uma função muito importante do "factor" desenvolvida
exclusivamente aos seus compradores.
A consultoria não necessariamente se restringe a problemas
financeiros, mas. sim, extende-se a problemas de produção,
marketing e tendências de mercado e econômicos.
Para mostrar a natureza variada de serviços que o "factor"
pode prestar em conexão com a função de consultoria,
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Phelps(13) nos coloca uma série de afirmações, as quais são
resumidas a seguir:

* Em virtude da melhor posição do "factor" em obter
informações de crédito do que a maioria das companhias
individuais, as empresas de fomento comercial podem ajudar o
seu cliente a expandir sua clientela e território, sobre os
quais tem pouco conhecimento.

* Podem ser conduzidos estudos para determinar qual a
participação de mercado está sendo obtida por seu cliente.

* Pelo conhecimento da indústria e por ter uma visão mais
ampla da economia, os "factors" podem aconselhar com relação
as condições e tendências da economia em geral.

* Alguns "factors" tem instrumental mais adequado para
organizar melhor os canais de distribuição de seus clientes.

* Os "factors" procuram ajudar seus clientes através de um
serviço personalizado, quase como um consultor de
gerenciamento. Em adição a consultoria para preparação de
um plano de financiamento de longo prazo, os "factors"
ajudarão com relação aos problemas de produção, vendas e
planos de distribuição. Além disto, podem assistir seu
cliente com relação a problemas organizacionais.

(13)PHELPS, Clyde W. - "The Role of Factoring in Modern
Business Finance"
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* Os clientes podem ser aconselhados com relação a funções
de engenharia industrial, além de renovação de maquinário e
programas de modernização.

* Alguns clientes acreditam que os "factors" sejam úteis no
estabelecimento de contatos, por exemplo para obter um
comprador no exterior.

* Os "factors" podem ajudar no relacionamento com bancos,
oferecendo sugestões com relação a taxas, planos de
financiamento, planos de pensão, etc ...

Para finalizar Phelps nos coloca que o relacionamento
desenvolvido entre o "factor" e seu cliente é uma daquelas
coisas intangiveis que valem literalmente como um cheque em
branco.

Existe, com relação a prestação de consultoria por parte da
empresa de fomento comercial um aspecto interessante que é

originado pelo fato de que uma parte dos rendimentos do
"factor" é relativa a porcentagem "ad valorem" cobrada sobre
o volume total do contas a receber adquirido (este tópico
será abordado com_mais detalhes adiante). Portanto, conforme
crescem as vendas de seus clientes, crescem as comissões
recebidas. Dai, o motivo do grande interesse da empresa de
fomento comercial em ajudar o seu cliente a crescer, porque
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desta forma ela estará em ultima instância ajudando a si
própria. Razão pela qual os "factors"
mais estar obtendo informações,

necessitam cada vez
cada vez mais

especializando-se, cada vez mais realizando uma melhor
prestação de serviços a seu cliente. Em concordância com
este ponto encontramos o ponto de vista manifestado por
Phelps citando " Because of very nature of his activity, the
factor is more merchandising minded than he is
lending minded. He does make loans, but this is a part of
his job. lf making loans were his sole or even his major
business, he might take a passive attitude toward his

client".

4. O Cliente

Em virtude das mültiplas funcões do "factoring" verifica-se
a existência de uma série de custos correlatos e que a
especializacão por parte do "factor" leva à economia de
escala.
Esta situação faz com que habitualmente os contratos de
"factoring" seja~ feitos em bases permanentes. Assim sendo,
os clientes podem eliminar os serviços internos de crédito e
cobrança, além de outros serviços especializados (contabili-
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dade, controles, etc ...) e pesquisas econômicas.Desta forma,
reduzindo custos operacionais.
As grandes empresas podem suportar os custos inerentes a
manutenção de departamentos especializados em toda a gama de
seviços citados. O que não é o caso das pequenas e médias
empresas onde as vantagens comparativas do "factoring"
aparecem com destaque.
Estas vantagens oferecidas pelo "factor" por si s6 seriam
suficientes para justificar sua operação com o segmento da
micro, pequena e média empresa.
Mas, esta justificativa é reforçada e as vantagens são
ampliadas quando consideram-se os beneficios relativos ao
aumento da quantidade e da estabilidade das fontes de oferta
de fundos os quais as empresas de fomento comercial
proporcionam às micro, pequenas e médias empresas.
Desta forma, o "factoring" colabora para a solução de um
problema bastante grave dentro da economia que é a reposição
do capital de giro para as pequenas e médias empresas, que
se trata de um segmento de relevância econômica e social
muito grante, como já foi enfatizado no capo l.

Para o caso particular do Brasil, o Dr Luiz Lemos Leite(14)
coloca-nos que o objetivo do "factoring" "é suprir uma
lacuna existente em nosso sistema econômico, otimizando a
capacidade gerencial do pequeno e médio empresário e
suprindo-lhe as deficiências de capital de giro ...

(14)LElTE, Luiz Lemos - "factoring" in "Carta ANDlMA" nQ70 -
mai/jun 1987
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Pelas suas próprias limitações, atualmente as 2 milhões
de pequenas e médias empresas brasilerias não dispõe de
capital nem de crédito suficientes para atender às suas
necessidades.
Entretanto, seus ativos aumentam com a expansão dos seus
negócios, levando-as a um impasse.
Com a dificuldade de acesso às fontes normais de crédito,
para a mobilização de seus ativos ("Contas a Receber"),
estão fadadas a conter sua atividade comercial e, portanto,
condenadas a ser pequenas".
No entanto, devemos frisar que não é finalidade do
"factoring" realizar operações de "salvamento" de empresas.
Assim, como é colocado por Yarza (15), o "factoring" "busca,
ante todo, en sus possibles usuarios una perfecta
normalidade Que sus productos gocen de buena calidad, sean
de fácil mantenimiento o permaniencia en el mercado. Que
permitam la expansión de las ventas y que la estructura de
la empresa ofrezca garantias de continuidad de todas estas
buenas calidades."

ANÁLISE DO CLIENTE POTENCIAL
As empresas de fomento comercial antes do inicio de
operações com um novo cliente, procede uma rigorosa análise
de suas condiçõeq econômico-financeiras, verificando o seu
produto, mercado, organização, planos, recursos humanos,
etc ... Além desta verificação é muito importante a
(15)YARZA, victor T. - "EI Factoring" in Boletim Infomativo
ANFAC nQ18
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anâlise da sua capacidade potencial de geração de lucro.
Isto porque o risco da operação de "factoring" baseia-se
principalmente no cliente, pois basta haver um problema com
a mercadoria, para que a cobrança fique prejudicada. E caso
este cliente não tenha condições (operacionais ou
financeiras) para reparar o erro a liquidação torna-se
impraticável pelas vias normais.
liquidação que envolva advogados ou

Sendo que qualquer
trâmites legais gera

prejuizos.

Portanto, também é importante a análise do relacionamento do
cliente com seus compradores, ou seja, qual é o risco a que
estâ exposto. Assim, o "factor" deve preocupar-se com a
diversidade de compradores apresentada pelo cliente. Quanto
maior for a quantidade de clientes e o seu consequente
"turn-over" maiores serão as necessidades de recursos
direcionados para a manutenção da atualização de cadastro.
Por outro lado, deve ser verificada a concentração de risco
em uma conta corrente muito grande. Pois, pode ocorrer que
embora o cliente emita um grande número de faturas para uma
série de razões sociais diferentes, o risco de crédito seja
concentrado pelo fato de que todos os compradores pertençam
ao mesmo grupo econômico. Em virtude de todo este
procedimento sistemático é que os "factors" exigem
exclusividade de seus clientes com relação as operações de
fomento comercial.
De forma geral os compradores podem ser divididos em dois
grandes grupos, dependendo do público a que dirige suas
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vendas. O primeiro grupo é o de clientes cujos compradores
também são empresas. Estes clientes são denominados "WHOLE-
SALE". O segundo grupo é o de clientes "RETAIL" , que vendem
diretamente à consumidores. Obviamente um "WOLE-SALE" tem
menos compradores que um "RETAIL".
Dai que os custos operacionais e riscos envolvivods na
operação com um cliente que somente venda à empresas é bem
menor do que a operação envolvento um "retail".

Estes fatos explicam o porquê das operações de "factoring"
ocorrerem em maior grau com clientes cujos compradores
também sejam empresas.

A fraude é outro cuidado de muita importância a ser levado
em consideração pelo "factor", sendo essencial a verificação
dos titulos entregues à negociação, pelo cliente.

DIVERSIFICAÇÃO DE CLIENTES

O "factor" deve também, considerar a diversificação de seus
clientes. São altos os riscos da operação' com clientes de um
único ramo industrial.
Inicialmente, a indústria do "factoring", particularmente
nos Estados Unidos, operava concentrada no segmento das
indústrias texteis. Nos dias de hoje o "factoring" opera de
maneira diversificada com praticamente todos o ramos
industriais.
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5. Formas Operacionais

As operações de fomento comercial seguindo o curso natural
da história tem evoluido.

Desde a antiguidade, quando atuava como um instrumento útil
aos comerciantes, contornando as dificuldades encontradas na
comercialização de bens, o "factoring" necessitou manter de
forma continua seu progresso e aperfeiçoamento, chegando nos
dias de hoje a uma posição de grande flexibilidade para
atender a uma variada gama de situações em que as empresas
vêm-se envolvidas. As empresas de fomento comercial procuram
apz-e serrt.e r várias formas operacionais a fim de que possam
atender a todos os segmentos de empresas, embora não
abdiquem de sua vocação natural que é o setor da micro,
pequena e média empresa.
Esta flexibilidade faz com que o "factoring" assuma várias
formas operacionais. Sendo que nos Estados Unidos são
encontradas a maioria destas modalidades. Dai, ser usual a
utilização das denominações em inglês para as várias
modalidades do "factoring".

A. "Factoring" no Vencimento
("Maturity Factoring")

Trata-se da modalidade de "factoring" onde a
sua função fundamental é evidenciada.
É a forma operacional em que o "factor"
realiza basicamente os seviços de crédito e
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cobrança, assumindo o risco de crédito, não
havendo nenhuma forma de adiantamento pelos
créditos adquiridos pela
Não ocorrendo nesta

"factoring house".
modalidade de

"factoring" nenhuma componente "financeira",
como nos lembra Montezano(16)
Neste tipo de operação, o "factor"
estabelece com seu cliente uma data para
realização do pagamento da cobrança por ele
efetuada.
observado

Em outras palavras,
os limites de

o "factor",
crédito dos

compradores, realiza os serviços de cobrança
e seus respectivos lançamentos nas contas
correntes e garante qualquer crédito por ele
aceito. O pagamento relativo aos créditos
somente ocorrerá na data de vencimento
contratada (30/60/90 dias dependendo do
vencimento das faturas) ou em data logo a
seguir, dependendo de acôrdo entre as partes
em relação ao float da cobrança.
Portanto, o cliente tem grande interesse nos
controles porque no momento que a sua venda
foi aceita pelo "factor", este passa a
responder pelo crédito relativo.
O "factor", por sua vez, deve precaver-se
para receber dentro do prazo de cobrança,

(16)MONTEZANO, Roberto M. - "factoring"
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para que não ocorra perdas financeiras em
virtude de atraso de pagamento. No entanto,
esta situação pode ser eliminada ao
estabelecer-se multas e juros de mora contra
o comprador, no caso de atraso de pagamento.
Encontra-se, também, casos em que os
pagamentos ao cliente ocorrem mensalmente ou
até mesmo, por razões de simplificação,
calcula-se o vencimento médio das faturas
aceitas pela "factoring house".
Pelos serviços prestados, o "factor" cobra
uma comissão "ad valorem" sobre o volume
total dos titulos adquiridos. Esta comissão
é variável, dependendo do risco envolvido.
Nos Estados Unidos encontramos taxas na
faixa de 0,75 % a 1,50 %, ao passo que no
Brasil estas porcentagens estão na faixa de
1,00 % a 3,00% do volume total dos créditos
adquiridos.
O "Maturity Factoring" também é conhecido
como "Del Credere", pois o "factor" está
respondendo pela solvabilidade de um
terceiro. O jurista Fran Martins(17) ensina-
nos o que vem a ser "deI Credere"
"Del Credere é a operação segundo a qual uma
pessoa assume perante a outra a

(17)MARTINS, Fran - "Contratos e Obrigações Comerciais"
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responsabilidade pela solvência de um
terceiro. No contrato de comissão é onde
mais aparece o "deI credere".
simples intemediário entre

o comissário,
vendedor e

comprador, se bem agindo, perante terceiro,
não em nome do comitente mas no seu próprio,
pode assumir perante o comitente,
responsabilidade pela solvência do terceiro,
para tanto cobrando uma remuneração. Em tais
condições o comissário deixa de ser um
simples intermediário para se tornar garante
da solvabilidade do terceiro, tendo essa
garantia o nome de deI credere.
Também os Bancos poderão praticar operações
de deI credere, dando garantia de
solvabilidade de pessoas em contratos entre
elas firmadas. A garantia de solvabilidade
dada pelo Banco acarreta para ele a

resposabilidade de efetuar o pagamento se o
devedor não o f izer . Var iadas são as
modàlidades pelas quais os Bancos realizam o
deL credere. Pelo risco assumido é cobrada
uma comissão".
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B. Adiantamento Sobre o Contas a Receber
("Old Line Factoring")

É a modalidade de "factoring" em que o
"factor" ao comprar os titulos adianta ao
cliente os recursos que somente estariam
disponiveis nas suas datas de vencimento.
Esta forma operacional também é conhecida
por "Conventional Factoring", "Advance
Factoring" ou "factoring" Tradicional.
A ocorência destas denominações é devida ao
fato de que a modalidade corresponde nos
dias atuais a mais tipica fórmula de
"factoring", ou seja, é a adaptação para
nossa época das atividades exercidas pelos
primeiros "factors".
A operacionalização do "old line factoring"
é simples. O cliente entrega seu faturamento
(notas fiscais) ao "factor" o qual verifica
a sua legitimidade. Estando o faturamento em
ordem, o "factor" comunica aos compradores
("customers" sacado) que o pagamento
relativo deve ser realizado diretamente a
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ele. A seguir realiza o adiantamento ao
cliente, no entanto, retendo uma porcentagem
do total a ser pago, a titulo de "reserva",
para fazer frente a eventuais problemas
comerciais, tais como erros na entrega da
mercadoria, atrasos de remessa, discussões a
respeito de preço, etc ...
Em outras palavras, o "factor" estabelece
que vai realizar um adiantamento de 80 % a
90 % do total, retendo uma reserva de 10 % a
20 %. Esta reseva será devolvida ao cliente
tão logo a operação seja realizada sem
nenhum dos problemas mencionados.
Como já discutido no item 3 esta modalidade
operacional de "factoring" assemelha-se do
ponto de vista econômico ao desconto
bancário, pois conta
"financeira" que
recursos.
O "old line factoring" permite a empresas
que tenham problemas financeiros oriundos de
"atividade", ou seja, quando o seu prazo
médio de recebimento é menor que seu prazo
médio de pagamento, solucionem estes

é

com a componente
a antecipação de

problemas transformando imediatamente seus
créditos em moeda, não precisando portanto
aguardar que os compradores realizem os
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pagamentos. Assim permitindo, que a empresa
mantenha em dia o pagamento de seus
fornecedores, não aumentando seu
endividamento e sem alterar o seu n1vel de
estoque. Diante desta estrutura de capital
para
dos

financiar seus ativos,
1ndices de liquidez

haverá melhora
permi tindo às

empresas novas opções de financiamento e
investimento.

Ao adicionarmos ao "factoring" a componente
de adiantamento de recursos, estamos
aumentando o número de potenciais
demandantes desta atividade, pois passamos a
atender empresas que embora os custos
internos do serviço de crédito e cobrança
sejam inferiores
básica oferecida

aos custos da operação
pelo "factor", tenham

limitações de crédito bancário ou que o fato
de passar a contar com uma fonte estável de
recursos para financiar seus prazos de venda
traga retornos que compensem esta diferença
de custos.
Podemos ilustrar esta modalidade de
"factoring" através do seguinte exemplo:
A empresa Descontbank S.A fabricante de
produtos de limpeza, normalmente realiza
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operações de desconto bancário para
financiar seus prazos de venda.

Abaixo é apresentada a sua situação

contábil:

ATIVO PASSIVO

Disponlvel $ 10 Fornecedores $ 60
contas/Receber $100 Empréstimos $ 40
Estoques $ 20

Ativo Circulante $130 Passivo Circo $100

Permanente $ 70 Patrimônio Liq. $100

ATIVO TOTAL $200 IPASSIVO TOTAL $200

Assim, obtemos:

- Capital Circulante Liquido = $ 30

- índice de Liquidez Corrente = 1,30

- índice de Liquidez Sêco = 1,10

- índice de Liquidez Imediata = 0,10

- índice de Endividamento Geral= 50 %

Observação: As fórmulas utilizadas para
obtenção dos 1ndices acima foram:
- Capital Circulante Liquido =

Ativo Circulante - Passivo Circulante
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- índice de Liquidez Corrente =
Ativo Circulante : Passivo Circulante

- índice de Liquidez Sêco =
(Ativo Circulante - Estoques) Passivo
circulante

- índice de Liquidez Imediata =
Dispon1vel : Passivo circulante

- índice de Endividamento Geral =
(Exig1vel Total : Ativo Total) x 100

Caso a Descontbank SoA0 venda o seu contas â

receber para um "factor" a sua situação
contábil passará a ser a seguinte:

ATIVO PASSIVO

Dispon1vel $10 Fornecedores $ 10Reserva/Factoring $10
Estoques $20

Ativo Circulante $40 Passivo Circo $ 10

Permanente $ 70 Patrimonio Liq $100

ATIVO TOTAL $110 /PASSIVO TOTAL $110

Portanto, passaremos a ter os seguintes
1ndices:

- Capital Circulante Liquido = $ 30
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- índice de Liquidez Corrente = 4,00
- índice de Liquidez Sêco = 2,00
- índice de Liquidez Imediata = 1,00
- índice de Endividamento Geral = 9,09%

Embora mantendo o mesmo nivel de Capital
Circulante Liquido, apresentou melhora de
280% no índice de Liquidez Corrente, 82 % no
índice de Liquidez Sêco, 900 % no índice de
Liquidez Imediata e ainda uma redução de 82

% do seu nivel de endividamento. Obviamente
o demonstrado acima é apenas um exemplo e
que contém simplificações, sendo a mais
evidente o fato de adotarmos que o valor
liquido recebido pelo cliente através do
adiantamento das vendas foi suficiente para
quitar integralmente
bancários e parte

os
dos

empréstimos
fornecedores,

admitindo-se a possibilidade da obtenção de
descontos pelo fato de proporcionar-se aos
credores antecipação de pagamentos.
Portanto, através da operação de
"factoring", a empresa pode transformar seu
contas a receber em recursos, possibilitando
o pagamento de exigibilidades, tais corno
empréstimos bancários e fornecedores,
podendo chegar até a fortalecer o seu caixa.
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Desta forma, elevando a sua liquidez e
diminuindo o seu endividamento.
A exemplo do que
Factoring", também

ocorre no "Maturity
nesta modalidade é

cobrado do cliente urna comissão "ad valorem"
sobre o valor total dos créditos negociados
e além disto, estes valores são trazidos a
valor presente através de urna taxa de
desconto relativa ao custo financeiro do
"factor" (assunto à ser discutido com mais
detalhes adiante) acrescido de um "spread".
Este "spread" é variável em função do risco
da operação, apresentando valores que vão de
0,5% a 5 % em casos extremados.

c. Adiantamentos Sobre Titulos a Serem
Emitidos

É uma forma variante do "old line
factoring".
operacionalmente o "factor" adianta recursos
em função de contas a receber que ainda não
foram criadas.
Tr.ata-se de uma extensão dos serviços de
adiantamento realizados pelo "factoring",
pois o "factor" adianta recursos por conta
de vendas futuras. Nestes casos o "factor"
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realiza adiantamentes sem garantias. Embera,
isto. seja dependente de risco. representado.
pele cliente e de vo Lume de recurses
envelvides. peis, caso o volume de
adiantamento. seja elevado e/ou e risco. de

alguma ferma de garantiacliente seja alto.,
é exigida.
Na prática
financiamento. de capital de

eperaçãe
gire de

de
curte

ecerre uma

prazo.. No entanto., a forma de pagamento não
será meeda, mas sim e contas a receber a ser
em í t í.do . Sendo, portanto., a forma de
pagamento. a diferença fundamental entre esta
medalidade de "factering" e es empréstimes
realizades pele seter financeiro.
tradicienal. Como nos coLoca Mentezane (18)
"na realidade, esta operação corresponde a
um financiamento de curto prazo sem vinculo
especifico. com qualquer ative da empresa
temadera, onde es "meies de pagamento."
aceites para quitação. da ebrigaçãe centralda
serão.es crédites cencedides pela firma".
Embera, não. havendo. garantias, esta
modalidade de "factering" é relacienada com
os estoques dos clientes. Peis, estes
esteques serão. transformades em vendas, as

(18)MONTEZANO, Reberte M. - "Factering"
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quais serão adquiridas pelo "factor", para
liquidação do empréstimo.
De qualquer forma, com ou sem garantias, o
"factor" adianta recursos sobre contas a
receber que ele compromete-se a comprar e o
cliente a vender.

D. "Factoring" Como Garantia de Crédito
É uma modalidade de "factoring",
particularmente praticada nos Estados Unidos
tratando-se de uma variante do "factoring"
no vencimento ("maturity factoring").
Esta forma operacional faz com que o
"factor" e o banco comercial cooperem entre
si. Pois, consiste em o "factor" garantir ao
banco comercial que ele
prazo de vencimento
resultado líquido dos
com o cliente. Face a

irá transferir, no
("maturity"), o

créditos negociados
esta garantia dada

pelo "factor" o banco comercial permite
saques a descoberto na conta corrente do
cliente.
Em outras palavras, o cliente vende ao
factor o seu contas a receber, como se fosse
uma operação normal de "maturity factoring".
De posse dos títulos o "factor" garante ao
banco comercial que no prazo de vencimento
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irá repassar ao banco o resultado liquido
referente aos créditos cedidos desta forma o
cliente poderá realizar saques a descoberto
na sua conta corrente mantida no banco
comercial.
Esta modalidade de "factoring" é a preferida
por empresários que querem manter bom
relacionamento com os bancos comerciais, o
qual poderia ficar prejudicado caso
entregasse todos os seus titulos e créditos
ao factor.
A forma operacional ora apresentada é usada
nos Estados Unidos, principalmente porque
neste pais não existe a forma por nós
conhecida de desconto bancário, desta forma
limitando o crédito a certas empresas. Assim
sendo, é bem aceita pelos bancos comerciais
norte-americanos a intermidiação realizada
pelo "factor",
torna-se um

de forma que o "factoring"
importante elo entre a

necessidade de financiamento por parte do
cliente e os interesses bancários, que após
a garantia pelo "factor" concedem os
empréstimos solicitados.
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E. "Fatoring" Contra Embarque de Bens
("Drop Shipment Factoring")

Outra modalidade de "factoring" é a forma
que se operacionaliza a partir do embarque
de bens. Esta forma operacional também é
conhecida
shipment".
O "drop shipment factoring" normalmente
ocorre com um cliente sem estruturas
adequadas de produção ou distribuição.

por "mill agent" ou "drop

Frequentemente esta situação ocorre para
empresas novas que estão iniciando suas
atividades, portanto sem estarem
estabelecidas adequadamente. Por exemplo, um
vendedor ou outro profissional que quer
estabelecer-se
negócio.
Montezano(19)

criando o seu próprio

lembra-nos que "o crédito
destas empresas inexiste tanto em termos de
crédito de fornecedrores como nas linhas
normais de instituições financeiras."
o cliente compra e vende simultâneamente sem
tomar a posse flsica dos bens. A função do
"factor" neste caso é avalizar o seu cliente
frente ao vendedor dos bens. Ou seja, o

(19)MONTEZANO, Roberto M. - "Factoring"
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cliente submete ordens de compra ao vendedor
através do "factor", após este aprovar o
crédito do comprador,para quem os bens serão
embarcados. Portanto, nesta forma
operacional é acrescentado mais um "agente"
dentro do "factoring", que é o vendedor dos
bens.
Esta modalidade operacional de "factoring"
ocorre da seguinte maneira:
- O cliente recebe um pedido do comprador
- Este pedido é submetido ao "factor", para
que este avalie o crédito do comprador

Aceito o risco de crédito, o "factor"
remete a ordem de compra de seu cliente ao
vendedor (fornecedor) dos bens, com a
garantia de pagamento contra embarque do
produto

Com o embarque dos bens (em nome do
cliente), o vendedor remete ao "factor" e ao
cliente, vias dos documentos relativos e em
seguida recebe o valor da venda
- Quando o cliente recebe os documentos do
embarque,
comprador

Posteriormente o "factor" realizará a

emite o faturamento contra o

cobrança, recebendo do comprador o valor
relativo aos bens adquiridos.
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A conta corrente do cliente ("credit
balance") mantida junto ao "factor" mostrará
a diferença entre suas vendas e suas
compras, ou seja, seu lucro bruto.
A receita do "factor" ocorre da mesma forma
das demais modalidades de "factoring" I ou
seja, através de comissões "ad valorem" e
"spreads".

A essência do "Drop Shipment factoring"
reside justamente na garantia de pagamento
contra o embarque dos bens que o "factor" dá
ao fornecedor. Esta garantia torna possivel
ao cliente realizar o negócio sem deter os
bens em estoque e sem ter o seu crédito
envolvido.

Portanto, esta forma operacional é bastante
adequada para clientes orientados à vendas,
mas que não possuam crédito. Tendo como
vantagens óbvias, que além do ganho com a
intermediação de compra e venda de bens,
passa a estabelecer-se no mercado, já que os
bens são embarcados em seu nome.
Existe uma variação desta modalidade
operacional que é quando a garantia é dada
para a compra de bens que serão adicionados
ao estoque do cliente.
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Neste caso, o cliente não compra e vende
simultâneamente. Por sua vez, o "factor"
poderá ter o estoque recém adquirido em
garantia ou conceder crédito. Para esta
concessão de crédito o "factor" terá corno
base a conta corrente (ltcreditbalance") do
cliente.

F. "Factoring" Sobre Linhas de Produtos ou
Compradores Determinados

Trata-se de urna forma variante das
modalidades de "factoring" descritos
anteriormente. A diferença está no fato de
que neste caso ocorre o tratamento parcial
das vendas.
O "factoring" é realizado para urna linha
especifica de produtos.
Assim,
diversos tipos

que produzem artigos para
de mercados, o "factor ing"
caso particular,

empresas

ocorre, neste
única linha de

é

produtos.
de grande

Esta
para urna

modalidade
operacional
empresas que
conhecimento

interesse para
não possuem

credit1cio de
experiência e

setores novos,
onde esteja iniciando a comercialização de
urnanova linha de produtos.
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A operação de fomento comercial dirigida a
um determinado comprador ou a um segmento
especifico de compradores pode ocorrer ao
estabelecer-se limites máximos de vendas
anuais, dentro do qual a empresa atuará
diretamente, negociando com o "factor" o que
estiver acima do valor estabelecido. Ou de
forma contrária o cliente seleciona para
realizar a operação de "factoring" todos os
compradores com volume de co~pras anuais
inferiores a um limite máximo estabelecido.
Esta modalidade operacional de "factoring" é

particularmente útil àquelas empresas para
quem surge uma excelente oportunidade de
negócio, mas que o volume da operação foge a
sua capacidade econômica e crediticia.
Assim, como nos coloca Yarza(20) nesta
modalidade operacional "los servicios deI
factoring son, sin duda alguna, la solición
perfecta que le permitirá con total
integridad y absoluta discreción frente a
sus relaciónes, tanto provedores como
bancos, elevar sus ventas a cubierto de la
garantia de insolvencia y con la necessaria
financiaci6n assegurada."

(20)YARZA, victor T. - "El Factoring" in Boletim Informativo
ANFAC nS218



78

Existe uma variação desta forma operacional
que ocorre quando o "factoring" é realizado
com distribuidores do cliente, os quais
representam riscos de créditos concentrados
em determinados compradores.
Assim, o "factor" estabelece contratos de
"factoring" com cada um dos distribuidores.
Nestes contratos constam cláusulas
autorizando
diretamente

ao
ao

"factor" a repassar
fornecedor a quantia

referente ao valor de aquisição dos bens e a
porcentagem restante, a qual representa a
margem bruta do distribuidor, será a este
repassada com dedução das comissões
incidentes em virtude dos seviços prestados
pela "factoring house".

G. Seguro de Crédito
("Intercredit")

A única função do "factor" nesta modalidade
operacional é garantir ao cliente o risco de
crédito de seus compradores.
A "factoring house" não realiza os serviços
de cobrança e nem adianta recursos.
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Esta forma operacional de "factoring é
especialmente dirigida para empresas que
possuem um sistema eficiente de cobrança e
estão tão somente interessadas na garantia
de recebimento proporcionada pelo "factor".
Esta modalidade de "factoring" é muito usual
em alguns paises, particularmente nos
Estados Unidos e Holanda(21) .
Ao "factor" cabe estabelecer as linhas de
crédito, dando garantias de pagamento da
faturas, desempenhando as funções de urna
seguradora para seu cliente.
Caso o comprador não realize o pagamento na
data prevista ou dentro de um prazo
combinado, as faturas são repassadas ao
"factor", para que este realize a cobrança e
venha a se ressarcir do valor pago ao
cliente.
No entanto, este serviço prestado pelo
"factor" não deve ser confundido com um
seguro de crédito convencional prestado por
urna seguradora.
"factor" cobre

Pois, ao passo que o
o crédito total por ele

aceito,
créditos
somente

a empresa
dentro da

seguradora cobre
quota estipulada

o cliente

os
e

aressarci após

(21)LEITE, Luiz Lemos - "Seminário sobre Factoring"
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exigibilidade do crédito e a ocorrência do
risco(22).

H. Outras Modalidades

Além operacionais descritas
possiveis

das formas
anteriormente, existem outras
variações do "factoring".
Algumas delas são dirigidas a

do
para

partenecessidade de financiamento por

cliente substituem
oferecidas

as
pelo

operações
mercado

e

financeiras
financeiro tradicional.
Estas operações incluem cartas de crédito,
empréstimos com garantia de estoque, além de
financiamentos para exportação.
Existe, ainda uma outra variação conhecida
por "Collection" que trata simplesmente da
realização dos seviços de cobrança pelo
"factor", sem nenhuma garantia de crédito ou
adiantamento de recursos. Esta não é uma
forma operacional importante aspara
"factoring houses", existindo muitas vezes,
e~ virtude da não aceitação do risco de
crédito pelo "factor" para determinado
comprador ou grupo de compradores. Ou seja,

(22)BULGARELLI, Waldirio - "Contratos Mercantis"
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existe um contrato de tlfactoringtlentre o
tifactor" e o cliente, mas quando da
avaliação dos créditos a serem negociados,
alguns são recusados. Em virtude da falta de
habilidade do cliente com relação aos
seviços de cobrança, o "factor" realiza
estes serviços para aqueles créditos por ele
("factor") recusados, realizando a operação
de "factoring" normal para os demais casos.

6. Custo da Operação de "factoring"

Neste tópico estudaremos detalhadamente qual é o custo de
uma operação de fomento comercial para a empresa cliente.
Existem dois tipos de remuneração envolvidas no "factoring".
A primeira forma de remuneração do "factor" é uma comissão
"ad valorem" cobrada para fazer frente aos serviços básicos
do "factoring", ou seja, crédito e cobrança, garantia de

crédito e consultoria administrativa.
A segunda remuneração refere-se ao financiamento dos prazos
de venda, quando o comprador adianta os recursos referentes
as suas vendas a prazo, ou seja, transforma em caixa antes
do vencimento normal o seu contas a receber.
Como é
"factor"

bastante. normal
parcialmente ou

quando um cliente negocia com
totalmente os seus titulos

o

ou
créditos a receber e ao invés de aguardar o seu prazo de
vencimento normal, recebe a vista os valores relativos.
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Portanto, realizando uma operação de "old line factoring"
(23). Terá como custo de "factoring" a soma da comissão "ad
valorem" e da taxa a ser paga pelo adiantamento realizado.

A. Comissão Sobre Serviços Prestados

A comissão "ad valorem" é cobrada sobre o valor total
liquido dos titulos ou créditos negociados com o cliente. O
valor liquido é considerado, pois esta comissão não incide
sobre o valor de face total dos titulos ou créditos, mas
leva em consideração os descontos comerciais oferecidos pelo
cliente ao comprador.
Tendo em vista que esta comissão é para cobrir os custos do
"factoring" básico. Portanto, tendo que fazer frente aos
custos operacionais da concessão de crédito, dos serviços de
cobrança, controles, risco de iliquidez e serviços
especializados.
Assim, existindo uma série de fatores que devem ser levados

em consideração a fim de estabelecer-se esta comissão.

Os principais fatores encontrados são:

- O valor médio das faturas
Valor médio alto é vantajoso do ponto de

vista dos custos operacionais envolvidos no
manuseio das faturas, é menos oneroso o

(23)Veja letra B item 3.5
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manuseio de $1.000.000 quando este valor
representa um total de 100 faturas com valor
médio de $10.000, do que o mesmo $1.000.000
quando existem 10.000 faturas com valor
médio de $100.Por outro lado deve-se evitar
a concentração em determinados compradores,
em virtude do risco de iliquidez.

Volume da operação
Alguns clientes oferecem volumes

consideráveis aos "factors" fazendo com que
o negócio no seu total seja interessante.

- O prazo de cobrança
Quanto maior o prazo de cobrança, maior o

tempo de controle e maior o cadastro,
portanto maiores são os custos
administrativos envolvidos. Além de aumentar
o risco envolvido na operação.

- A dispersão geográfica dos compradores
Quanto maior a dispersão geográf ica dos

compradores maiores serão os controles
envolvidos, portanto maiores os custos,
principalmente no caso de ser utilizada
cobrança bancária.



84

- O processo de venda e sistema de cobrança
Os custos podem crescer dependendo da

forma de comercialização utilizada pelo
cliente e do sistema de cobrança, os quais
podem ser via bancária, via correio, ordens
de pagamento ou cobrança pessoal.

- O ramo de atividade
Dependendo do ramo de atividade do cliente

os custos operacionais podem ser
pressionados em virtude do comportamento e
hábitos de pagamento dos compradores deste
segmento.

- Qualidade do comprador
O risco que representa o comprador em

termos de capacidade e pontualidade em
realizar pagamentos varia consideravelmente
de uma empresa para outra.

- Volume de vendas por comprador
Quanto maior a média de vendas, menor será

o número de compradores que o fator terá que
administrar, portanto menores os custos
envolvidos.
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Além dos fatores considerados acima, alguns outros que
ocorrem em circunstâncias particulares podem ser levados em
consideração, tais corno: seviços especiais solicitados pelo
cliente (ex.: emissão de mapas extras), situação econômica
nacional, etc ...
Portanto, todos os fatores mencionados influenciam
diretamente o grau de risco e volume de trabalho que deve
ser assumido pelo "factor". Como consequência natural afetam
diretamente a porcentagem a ser cobrada em termos de
comissão. Em outras palavras, de posse das bases
relacionadas o "factor" pode avaliar a influência de cada
item em seus custos e assim estabelecer a comissão média a
ser cobrada de cada cliente.
Óbviamente, por todas as variáveis expressadas acima, não é
possível estabelecer-se uma comissão única padrão para todos
os contratos. Mas, podem ser encontradas algumas faixas
entre as quais as comissões variam. Estas faixas variam de
pais a pais. Vejamos alguns exemplos:
- Estados Unidos 0,75 % a 3,00 % (24)

1,50 % a 2,00 % (25)- Portugal
- Espanha 1,50 % a 2,25 % (26)

1,00 % a 3,00 % (27)- Brasil

(24)LEITE,Luiz Lemos - "Seminário sobre Factoring" e MARTIN,
Robert - "Factoring"
(25)"Factoring - Um meio para refoçar o financiamento das
PME" in Boletim Informativo ANFAC nQ20 - fev-ago/1988
(26)YARZA, victor T. - "EI Factoring" in Boletim Informativo
ANFAC nQ18
(27)LEITE, Luiz Lemos - "A Consolidação do Factoring no
Brasil" in Boletim Informativo ANFAC nQ18
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No entanto, encontramos pontos fora das faixas mencionadas,
dependendo principalmente do n1vel de risco envolvido.

NATUREZA DA COMISSÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS
Neste ponto é importante esclarecermos a real natureza da
comissão sobre serviços prestados cobrada pelo "factor", a
qual não é bem entendida, principalmente dentro do mercado
financeiro tradicional.
Como nos ensina Phelps(28) existem três pontos básicos que
devem ser considerados :
i Embora, a comissão sobre serviços prestados seja
expressa em forma de porcentagem, pois é "ad valorem" do
total liquido do faturamento, não representando nenhuma
forma de juros.

Juros é a remuneração recebida pelo uso de dinheiro, ou
seja, o detentor de capital empresta dinheiro, desta forma
postergando consumo(29), assim é justo que o tomador pague
uma remuneração pela utilização do capital.
A comissão não é paga para a utilização de dinheiro. Mas
sim, é paga para compensar o "factor" pelo seu trabalho e
despesas referentes a operacionalização do crédito e
cobrança, garantia. de crédito e consultoria.

(28)PHELPS, Clyde W. - "The Role of Factoring in Modern
Business Finance"
(29)PAULA LEITE, Hélio - "Admistração Financeira" - 311 Ed -
SP,Atlas,1986
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Estes serviços prestados pelo "factor" não são executados
por bancos comerciais ou outras entidades do mercado
financeiro tradicional. Esta gama de serviços é

exclusivamente apresentada pelo "factor" aos seus clientes.
Para verificarmos esta situação, utilizamos uma ilustração
adaptada para o Brasil da original apresentada por
Phelps(30) A adaptação ~ necessária, pois nos Estados
Unidos a cobrança não é realizada por Bancos.

COMPARAÇÃO DO "FACTORING" COM OUTROS MÉTODOS DE UTILIZAÇÃO
DO CONTAS A RECEBER

DESCONTO
MÉTODO "FACTORING" Bancos e

Outras
Instituições

EMPRÉSTIMOS
COM GARANTIAS
Bancos e
Outras
Instituições

PREVISÃO DE SIM SIM
FUNDOS

SIM

PREVISÃO DE
FUNDOS SEM CRIAR SIM NÃO
EXIGIBILIDADES

NÃO

ASSUME FUNÇÃO SIM NÃO
DE CRÉDITO

NÃO

MANTÉM REGISTRO
DE CONTAS SIM NÃO
CORRENTES

NÃO

REALIZA SIM SIM
COBRANÇA

SIM

(30)PHELPS, Clyde W. - "The Role of Fact()ring in Modern
Business Finance"
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ASSUME O RISCO
DE CRÉDITO

SIM NÃO NÃO

Óbviamente, todos estes serviços custam dinheiro.
A firma pode pagar diretamente todos os custos, assumindo
todas as funções ou pagar ao "factor" para que realize por
ela estes serviços. Esta opção depende da comparação de
todos os custos relativos.

ii - A comissão cobrada pelo "factor" é uma porcentagem
"flat" a qual é cobrada uma única vez sobre o total de
faturas negociadas. Não se tratando de uma porcentagem
mensal ou anual.
Caso a porcentagem fôsse periódica, um cliente que vendesse
com prazo de 30 dias e tivesse que pagar uma taxa de 2%, a
comissão iria representar 24 % ao ano, ou em termos efetivos
26,82 % ao ano. O que não é realidade. Mesmo o cliente
quando estabelece os custos internos de manter os serviços
de crédito e cobrança, e encontre por exemplo que isto
represente 2 % das vendas mensais, chega-se que este custo é

de 2 % do volume anual das vendas.

iii - A única comparação que podemos realizar com a comissão
cobrada pelo "factor" é com a porcentagem sobre as vendas
incorridas pelo cliente em manter ele próprio os serviços de
crédito e cobrança, assumindo o risco de crédito e não
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contando com os serviços de consultoria que são oferecidos
pela "factoring house".

Esta situação não ocorre muitas vezes, havendo a comparção
errônea entre a comissão cobrada pelo "factor" e outros
tipos de taxas praticadas pelo sistema financeiro
tradicional, que cornojá vimos não realiza todos os serviços
oferecidos pela indústria do "factoring".

B. Remuneração pelo financiamento dos prazos de venda

A natureza da remuneração recebida pelo "factor" quando
transforma em caixa o seu contas a receber, antes de seu
prazo normal de vencimento, já foi discutida na letra D no
item 3. Resta-nos a colocação das formas de cobrança e
"spreads" envolvidos.
A remuneração recebida ocorre em forma de deságio
correspondente aos encargos financeiros incorridos pelo
"factor" para a composião de seu "funding" ou em virtude da
expectativa inflacionária. A esses encargos financeiros são
acrescentados alguns pontos percentuais a titulo de
"spread".
O "spread" é função do risco financeiro envolvido, por isto
é encontrada para este fator a denominação de "taxa de
risco".

A natureza deste "spread" acredito tratar-se da parte real
de remuneração recebida pelo "factor" por mais este serviço
prestado que é o fornecimento de recursos. Pois, na maioria



90

dos casos o cliente não é tão hábil quanto o "factor" para a
obtenção de recursos para a reposição do capital de giro ou
outra decisão de investimento qualquer(31) Esta falta de

habilidade pode constituir-se de tal forma que a empresa
simplesmente não consiga obter os fundos necessários ou
mesmo vindo a obtê-los pagará bem mais caro do que o
"factor". O raciocínio neste caso é simples, o "factor" é
especializado no assunto e oferece aos bancos um volume
grande de negócios, obtendo assim economia de escala, o que
resulta em uma captação mais barata do que uma empresa

isoladamente.
Obviamente, existem empresas tão hábeis quanto o "factor" na

obtenção de recursos para exercer sua política de

investimento. No entanto, este fato por si só não esgota o
assunto, eliminando a possibilidade da empresa em trabalhar
com o "factor". Pois não podem ser esquecidos todos os
outros serviços prestados pela "factoring house" e que na
comparação geral de custos (como veremos adiante) talvez
seja mais adequada a operação de "factoring" do que

simplesmente a captação junto ao sistema financeiro

tradicional.
O valor a ser pago pelo "factor" é obtido, de forma mais

usual, através da metodologia do "desconto comercial
simples", também .conhecido como "desconto por fora" (32). A
fórmula utilizada por esta metodologia é a seguinte:

(31)GITMAN, Lawrence J. - "Princínpios da Administração
Financeira"
(32)HAZZAN, Samuel e POMPEO, José Nicolau - "Matemática
Financeira" - 3aEd - São Paulo,Atual,1988
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Vc = N (l-dn)

onde: N = valor nominal do titulo
d = taxa de desconto comercial
n = per iodo
Vc = valor liquido

o custo de captação depende da composição do "funding" do
"factor" e o "spread" gira ao redor dos 3 %. Apresentando
uma variação de 0,5 % a 5,0 % em casos extremados.
Leite(33) cita-nos que os "factors" norte-americanos fazem o
seu "funding" pagando "prime-rate" e consideram um "spread"
razoável cerca de 3 %. Por sua vez, Montezano(34) menciona
que o "spread" equivale a cerca de 2 a 4 pontos percentuais
acima da taxa preferencial oferecida pelos grandes bancos e
que os deságios são obtidos a partir do desconto comercial.
Deste modo, com taxas efetivas superiores as taxas de
juros (35) que são usadas para o cálculo dos encargos do
adiantamento.

Outras fórmulas para obtençào do chamado "preço de compra"
são encontradas, sem no entanto apresentarem um melhor
embasamento metodológico, como na fórmula apresentada por
Lemos Leite(36):

CUSTO DE CAPTAÇÃO + SPREAD
F = ---------------------------------- x P x V

360 dias

(33)LEITE, Luiz Lemos - "Seminário sobre Factoring"
(34)MONTEZANO, Roberto M. - "Factoring"
(35)"Taxa de juros" é o têrmo utilizado por Montezano para
denominar o spread
(36)LEITE, Luiz Lemos - "Seminário sobre Factoring"
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onde,
F = Factoring
P = Prazo
V = Valor

No caso brasileiro, o custo de captação deve levar em
consideração a expectativa inflacionária, como na fórmula de
cálculo(37) apresentada pela "ANFAC":

VALOR A SER
RECEBIDO
HOJE

VALOR FUTURO FIXO
= ----------------------------------------- x 100

100% (FIXO)+INFLAÇÃO(VARIÂVEL) + TAXA DE RISCO
(VARIÂVEL)

Deve ser observado que o valor da inflação (como na fórmula
acima) trata-se de uma taxa pré-fixada que representa
- expectativa inflacionária no caso da utilização de fundos
próprios
- custo de captação quando o "factor" utiliza capital de
terceiros.
Os cálculos devem ser aplicados fatura a fatura, tendo em
vista os diferentes prazos de venda. No entanto, encontram-
se casos em os cálculos são realizados com base na média
ponderada dos prazos.
Não deve ser esquecido que na operação de financiamento dos
prazos de venda um certo valor a titulo de "reserva" é
retido pelo "factor".

(37)Boletim Informativo ANFAC n.20
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7. Reserva no "Factoring"
Quando da realização de uma operação de "old line
factoring", o "factor" após aprovar o crédito aceitando a
compra das faturas, estabelece a sua comissão por serviços
prestados e o "spread" a ser aplicado no deságio. Assim
sendo possivel o cálculo do preço de compra do contas a
receber do cliente, o denominado valor liguido.
Sobre o valor liquido o "factor" incidirá um percentual a
titulo de Reserva.
Esta reseva, como já foi antecipado, trata-se de um valor
residual que ficará a disposição do "factor" para fazer
frente a eventuais problemas com a mercadoria, tais como:
discussões sobre preço, atraso na remessa, cores erradas,
padrões alterados, etc ....
Desta forma, o "factor" estabelece que pagará a vista 90 %
ou 80 % das faturas, mantendo em reserva 10 % ou 20 %.
Tão logo a "factoring house" consiga receber todas as
faturas, irá repassar ao cliente os 10 % ou 20 % retidos.
Para ilustrarmos como ocorre a reserva no "factoring" será
apresentado abaixo o efeito contábil simplificado da
operação:
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- situação do cliente antes de negociar com o "factor"

ATIVO PASSIVO

Titulos a
Receber $100

$100 I

- Após ter recebido o adiantamento de 80 % do valor liquido
das faturas. Portanto, sendo retida uma reserva de 20 %.

ATIVO PASSIVO

Disponivel $80
Contas a
Receber $20
(Reserva do
"factoring")

$100
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"Factor"
- Com a realização do adiantamento de 80 % do valor liquido,
mantendo 2O % de reserva, o "factor" teve necessidade de
captar no mercado para fazer "funding".

ATIVO PASSIVO

Titulos a Empréstimos $80
Receber $100

Contas a
Pagar $20
(Reserva)

$100 I $100

8. Fontes de Recursos

As fontes de Recursos do "factor" são o capital próprio e
capital de terceiros, obtidos através de empréstimos junto
ao mercado financeiro.
No curto prazo, boa parte dos adiantamentos realizados pelo
"factor" tem como fonte de recursos o crédito através da
venda de titulos de curto prazo.
A emissão de titulos de curto prazo não é algo usual no
Brasil. No entanto, em outros paises, particularmente nos
Estados Unidos e Canadá os "factors" têm mantido sua
liquidez através deste mecanismo. ~ comum para as "factoring
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houses" que apresentam baixo nivel de risco frente ao
mercado, a emissão de "COMMERCIAL PAPER".
"Commercial Papers" são titulos de curto prazo, que podem
ser emitidos com prazo de 1 a 270 dias corridos. Lemos
Leite(37) apresenta-nos a titulo de ilustração que a "Walter
E. Heller Overseas Corporation" de Chicago emitia no ano de
1.982 com 5/10/30/50 dias corridos para resgate, concorrendo
em taxa com a General Motors Co., e que efetuavam
diariamente a venda no mercado financeiro de costa a costa
dos Estados Unidos, sem a interveniência de corretor, um
volume de US$ 20 milhões.

No longo prazo, as "factoring houses" brasileiras não contam
com particularmente nenhuma forma de captação de recursos.
Para o caso norte-americano é comum recorrer-se aos fundos
disponíveis para aplicação de longo prazo das Companhias de
Seguro, Leasing e Fundos de Pensão. Sendo outra prática
muito comum a emissâo de debêntures.

9. Comparando Custos

A operação de fomento comercial é extremamente vantajosa
para algumas empr~sas, para outras empresas a operação com o
"factor" não é uma boa opção. Portanto, para concLu.írmos se
é vantajoso o "factoring" para uma empresa em particular

(37)LEITE, Luiz Lemos - "Seminário sobre Factoring"
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devemos comparar os custos envolvidos nesta operação com os
custos inerentes a outros tipos de operação com o contas a
receber.
Mas, corno despreende-se da leitura dos itens anteriores,
para esta comparação devemos considerar separadamente os
custos inerentes a comissão por serviços prestados e aqueles
inerentes ao financiamento dos prazos de venda. Iniciemos
pela análise dos custos da comissão por serviços prestados.

Comissão
A comparação de custos deve ser feita em dois sentidos.
Inicialmente, devemos fazer a comparação direta entre os
custos envolvidos na operação de "factoring" e aqueles
envolvidos em realizar-se diretamente os mesmos serviços.
Noutro sentido ternos os beneficios trazidos pelo dinheiro
gasto diretamente comparado com os beneficios trazidos pela
operação de Fomento Comercial.
De qualquer forma é uma comparação dificil de ser realizada,
pois existe uma série de fatores qualitativos. Além de
outros que embora quantitativos, são de dificil apuração.
A maneira de realizar-se esta comparação de custos obedece
inicialmente a um roteiro simples, com basicamente três
passos:
lQ - Deve ser obtido o custo total da empresa em manter ela
própria todo serviço de crédito e cobrança, obviamente não
se esquecendo de item algum, particularmente a perda com
titulos incobráveis.
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2g - Calcular este custo em termos percentuais relativo ao
volume anual de vendas.
3g Finalmente, comparar valor percentual obtido com a
comissão do "factoring", expressa da mesma maneira. Ou seja,
comparar o custo total obtido com a comissão expressa também
em termos percentuais relativos ao volume anual de vendas.
Cada empresa apresenta uma série de particularidades.
Portanto, apresentando uma série própria de Itens a serem
considerados na apuração do custo total de manter ela
própria os serviços de crédito e cobrança.

Assim sendo, será apresentado abaixo um "check-list" básico
de custos incorridos na sistematização de crédito e cobrança
de uma empresa. Obviamente esta lista não é absoluta, pois
contém itens que são imateriais para algumas empresas e por
outro lado pode não conter alguns itens que devem se~
considerados por outras empresas.
Custos da atividade de crédito e cobrança:
- Sálarios e encargos sociais do pessoal do departamento de
crédito e cobrança
- Área fisica do departamento
- Móveis, máquinas e utensllios
- Material de expediente

sistema de informática que controla crédito e cobrança
- Contabilização ~ arquivo das contas a receber
- Perdas com incobráveis

Perdas com acordos de cobrança
recebidos e descontos concedidos

juros de mora não
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- Gastos com jurídico - honorários advocatícios e despesas
afins

outros gastos administrativos com o departamento
(beneficios, gastos de outros departamentos na interação com
crédito e cobrança, etc ...)

- juros pagos na reposição de capital de giro, quando da
necessidade de captação em virtude do atraso no recebimento
de faturas.
Mesmo conseguindo-se apurar o custo total com exatidão e num
caso particular seja verificado que este custo representa
uma porcentagem de vendas menor do que a comissão paga ao
"factor" (o que é incerta tendo em vista a flutuação dos
incobráveis e outras razões), algumas outras variáveis devem
ser consideradas. Antes de seguirmos o raciocinio, um ponto
devemos enfatizar, o "factor" assume mais que simplesmente o
risco de crédito, ele assume a obrigação de realizar os
pagamentos na data de vencimento. Portanto, o cliente não
tem somente assegurado que os recebimentos serão realizados,
mas sim tem certeza de quando estes pagamentos serão feitos,
desta forma, tendo certeza de seu fluxo de caixa.
Phelps(38) coloca-nos estas variáveis através das seis
questões apresentadas abaixo:
A É preferível a opção de um custo total menor, mas
incerto (serviço de crédito e cobrança próprio) do que a
opção de um custo total nominalmente maior, mas de
ocorrência certa ?

(38)PHELPS, Clyde W. - "The Role of Factoring in Modern
Business Finance"
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B - A diferença de custos é suficiente para justificar a
falta de habilidade da empresa com relação a eficiência do
"factor" que é mais ágil nos serviços de crédito e cobrança
?

C - O "factor" pode ser mais hábil do que o cliente em
reabilitar aqueles compradores que apresentam problemas
financeiros ?
D - Quanto é o possivel crescimento de vendas e lucro em
virtude da habilidade do "factor" em aceitar maiores riscos
marginais, aprovando crédito para vendas maiores e com
prazos mais extensos para um único comprador, do que seria
possivel para o cliente aceitar individualmente ?
E - Qual o crescimento do lucro em virtude da administração
da empresa tornar-se especializada ou concentrada na
produção e vendas ao invés de preocupar-se com as funçôes de
crédito e cobrança ?

F Quanto representa para o cliente um relacionamento
próximo ao "factor", o qual possibilita transformar em caixa
os seus contas a receber, a soma desejada e no tempo
desejado, além de obter informações e conselhos a respeito
de administração financeira ?
As respostas para estas perguntas devem ser obtidas por cada
empresa, observando-se todas suas particularidades. Além de
que as respostas ~xatas somente pode ser obtidas através de
fatos reais e não através de possibilidades teóricas. Uma
maneira adequada de obter-se algumas destas respostas é
através do questionamento de empresas do mesmo ramo

B I· •••••

L IL BOEDECK



101

empresarial com relação as experiências passadas voltadas
para estes tipos de problemas.

Do contato com outras empresas que operam com"factoring"
podemos obter também, as desvantagens deste tipo de
operação. Assim sendo, devemos explorar ao máximo qualquer
contato, principalmente questionando quais as influências do
"factoring" no relacionamento da empresa com o meio
exterior. Portanto, realizando perguntas do tipo:
- Quais os efeitos com relação a compradores, fornecedores e
outros, em virtude da notificação recebida pelos compradores
relativa a operação de "factoring" ?

Como foram afetados os canais de comunicação com os
compradores ?
- Qual a situação atual em relação a aprovação de crédito
comparada com a anterior realizada pela pr6pria empresa ?
Em resumo, existem uma série de questões que devem ser
consideradas na comparação entre a operação com "factoring"
e manter a seu próprio cargo os serviços de crédito e
cobrança. Sendo que uma parte destas questões de caráter
qualitativo somente a pr6pria empresa poderá responder.

Financiamento dos Prazos de Vendas
Resta-nos discutir a respeito do segundo elemento de custo
do "factoring" que é a taxa cobrada pelo fato de ser
realizado o adiantamento de recursos referentes as contas a
receber.
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Inicialmente devemos estabelecer que para a empresa,
qualquer que seja a forma de adiantamento de recursos ("old
line factoring", desconto de titulos ou outras formas)
haverá sempre uma taxa a ser paga.
Assim, temos duas comparações básicas a serem feitas

Comparação da taxa cobrada pelo "factor" com a taxa
cobrada por outras fontes fornecedoras de capital.

Comparação dos benef lcios recebidos da operação com o
"factor" com os beneflcios oriundos das outras fontes de
recursos.
No entanto, trata-se de uma comparação bastante dificil.
Pois devemos ter sempre em mente que a operação realizada
com o "factoring"

que as
é garantida contra risco de crédito,
outras fontes de recursos não

ao
sepasso

responsabilizam por atrasos no pagamento ou perda com
incobráveis.
A empresa para poder realizar esta comparação deve

considerar uma série de itens.
Apresentamos abaixo uma lista destes itens, através de uma
série de perguntas, qual poder ser ampliada dependendo do
caso particular de cada empresa.
- Qual a habilidade da empresa em obter recursos através do
mercado financeiro tradicional ?
- Qual a capacidade de expansão de crédito da economia ?
- Em termos de taxa,é uma opção iteressante mesmo quando
comparada com a emissão de ações ? Assim aumentando a
participação de capital próprio.
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- Quais os efeitos sobre os lndices de endividamento?
- Quais os efeitos nos lndices de liquidez ?
- Quais as vantagens obtidas pela empresa, em virtude da
flexibilidade trazida pelo adiantamento ?
- Quais os efeitos sobre o fluxo de caixa ?
- Existiráo ganhos nas compras em virtude de ter-se dinheiro
em caixa ?
Em face desta lista torna-se adequado um detalhamento das
vantagens oriundas do adiantamento realizado na operação de
"factoring". Vejamos em ordem:
i) Evita diluição de acionistas
Quando uma empresa a fim de expandir seus negócios, aumenta
o capital através do aumento do nümero de acionistas, os
lucros e controles terão que ser divididos com um maior
nümero de pessoas.
Na obtenção de recursos através do "factoring", os negócios
podem ser expandidos sem a necessidade de dividir-se os
lucros e controle da empresa.

Desta forma, os proprietários terão os fundos necessários
para fazer a expansão de vendas desejada.
Outro ponto importante a
fundos através da emissão
mesmo imposslvel e caso

considerar é que a
de ações poder ser

haja possibilidade

obtenção
dificil

de
ou

pode ser
incoveniente ou não lucrativa. Obviamente, seria um erro
crasso se nossa parte descartar por completo a possibilidade
da expansão dos negócios através do mercado acionário,
principalmente para as grandes empresas. A nossa intenção é
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levantar as dificuldades desta opção, particularmente porque
a situação sempre é mais complicada em se tratando do
segmento da micro e pequena empresa. Oc:::orrendoem muitos
casos que quando da possibilidade de encontrar-se sócios, os
problemas oriundos desta sociedade são incontornáveis.

ii) Evita o crescimento do endividamento.
O adiantamento de recursos realizado através da operação de
"factoring" provem a empresa dos fundos necessários a
reposição de capital de giro ou expansão, sem crescimento do
endividamento, como demonstrado pelo exemplo da letra B do
item 5 deste capitulo.
A empresa que realiza a operação de fomento comercial com
adiantamento de recursos está adotando uma politica de
financiamento, na qual o endividamento representado por
empréstimos bancários de curto prazo ou fornecedores é
reduzido ou pelo menos estacionado em termos de crescimento.
Portanto, a empresa que adota o "factoring" como forma de
evitar o crescimento do endividamento, no caso de
sazonalidade ou expansão de vendas, está com uma posição de
balanço que lhe permite optar, também, por formas de
financiamento tradicionais ou por outro lado pelo fato de
sua liquidez estar maior pode negociar descontos com seus
fornecedores

iii) Fortalece a posição financeira
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Um efeito direto da operação de "factoring", pode ser o
crescimento dos índices de 1iquidez da empresa frente a
bancos e fornecedores.
O fortalecimento da posição da empresa ocorre em virtude do
melhor conceito que esta passa a ter frente aos credores. Já
que os índices de liquidez são pontos importantes na análise
econômico financeira das empresas.

O crescimento dos índices de liquidez pode ocorrer quando a
empresa ao receber o valor do adiantamento do contas a
receber diminui o seu passivo circulante, através do
pagamento (parcial ou total) do endividamento bancário,
fornecedores ou outras contas a pagar. Ou por outro lado,
quando houver crescimento do disponível.
A explicação para o crescimento destes índices reside no
fato dos índices expressarem relações entre o ativo e o
passivo. Portanto, todas as vezes que alteramos a relação
entre as partes os índices também sofrerão alterações.
Através do exame do exemplo apresentado na letra B do ítem 5
deste capítulo pode ser verificado que além da diminuição do
endividamento, o índice de liquidez imediata sofre
alteração, crescendo em qualquer caso. Por sua vez o índice
de liquidez corrente, somente cresce quando os recursos
oriundos do contas a receber diminuem o endividamento.
Já o índice de liquidez seco não sofre alteração em nenhuma
das hipóteses acima.

,
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De qualquer maneira a utilização de adiantamentos pode
melhorar os indices de liquidez assim fortalecendo a posição
financeira da empresa quando desejado. No entanto, deve ser
observado que estes recursos oriundos do relacionamento com
o "factor" podem ser empregados de outras maneiras
lucrativas.

iv) Oportunidades de Lucro
Os recursos recebidos em adiantamento podem ser usados de
outras maneiras de forma a permitir ã empresa expandir sua
produção e volume de vendas consideravelmente e como
consequência obter um aumento mais que proporcional do seu
lucro.
Tomemos por exemplo uma empresa que tem um volume anual de
vendas de $ 100.000 apresentando $ 10.000 de contas a
receber. Sendo que em virtude de sua estrutura de custos
apresentar um grau de alavancagem operacional de 2(Dois). Ou
seja, para cada 10 % no crescimento de vendas, produzirá um
crescimento do lucro de 20 %. Além disto, a empresa verifica
que para poder expandir suas vendas em 20 %, portanto passar
para um volume anual de $ 120.000, deverá obter fundos
adicionais de $ 7.000.
Assim, através do relacionamento continuo com o "factor",
transformando seu ,contas a receber em caixa imediatamente, a
empresa obtém os fundos necessários a sua expansão e como
consequência o crescimento de seu lucro.
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Obviamente a empresa pode usar os fundos referentes ao
adiantamento de muitas formas, vejamos as seguintes
- aumentando a produção
- reduzindo os custos
- aproveitando oportunidades de descontos através de compras
efetuadas a vista

mantendo um estoque melhor e maior que possibilite a
pronta entrega de mercadorias

- mantendo a folha de pagamento em dia mesmo nos per iodos de
baixa ou em épocas de expansão salarial
- manter em dia os pagamentos de tributos
- diversificando mercados

mantendo estoques e produção continua independente de
sazonal idade

v) Diminui o ciclo Operacional de Caixa
Toda empresa usa o dinheiro do caixa para comprar matéria
prima que será transformada em bens ou serviços, os quais
serão vendidos e transformando-se em caixa novamente, e
assim procedendo de forma continua.
Cada vez que este ciclo repete-se existe a entrada de lucro
na empresa.
A velocidade de cada ciclo depende do prazo médio de
estocagem (matéria prima, produtos em fabricação e produtos
acabados) e do prazo médio do contas a receber. Quanto
maiores estes prazos, mais lentos serão os ciclos. Por outro
lado , quanto menores estes prazos, mais velozes são estes
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ciclos. Portanto, maior quantidade de lucro entrará na
empresa por per10do.
Desta forma, quando transformamos o contas a receber em
caixa, imediatamente reduzimos o ciclo operacional, ou seja,
crescemos o seu "turn over" por per10do.
Assim, com o aumento de velocidade do "turn over" do capital
de giro ela pode

aumentar o volume de suas vendas, mantendo o mesmo

volume de capital de giro, ou
manter o mesmo volume de vendas, com um capital de

giro menor.

10. Aspectos Legais

Na atualidade, o "factoring" ê praticado com sucesso em mais
de 40 paises com economias de vários portes. segundo Dr.
Leite(39) o sucesso da operação de fomento comercial "reside
no fato de ser ele praticado, em suas diversas modalidades,

pela livre iniciativa empresarial. Sem qualquer

interferência estatal. É importante enfatizar que, em
todos estes pa1ses, não há legislação espec1f ica sobre o
"factoring". Trata-se de negócios de natureza comercial que
seguem as normas de direito vingentes em cada pa1s." Ou

(39)LEITE, Luiz Lemos - "Factoring" in Boletim Informativo
ANFAC nQ19
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seja, código civil, código comercial e demais praxes e usos
comerciais.
No Brasil, a exemplo dos outros paises,
que regule a atividade de "factoring",
normas estabelecidas no c6digo civil,

não há legislação
sendo seguidas as

c6digo de processo
civil, código comecial e outras leis, as quais mencionaremos
adiante.
O último obstáculo para a livre operação das empresas de
"factoring" no Brasil, que era a circular Nro. 703 do Banco
Central do Brasil de 16 de junho de 1982, foi revogada em 30
de setembro de 1988 através da circular Nro 1.359, também do
BACEN(40).
Desta forma, os "factors" brasileiros vêm operando
regularmente dentro destas normas legais, além de seguirem
as normas estabelecidas pela "Associação Nacional de
Factoring" (ANFAC), as quais são substanciadas nos artigos
1.065 e 1.078 do Código civil e no artigo 191 e seguintes do
Código Comercial, além do Código de Ética e Disciplina do
"Factoring" e do "Manual de Operações e Normas Contábeis".
O Código de Ética tem como objetivo básico fazer cumprir os
principios éticos e de auto regulamentação em vigor (Art.
Primeiro), assim sendo, visa permitir o processamento e
julgamento de denúncia formal, quanto à conduta de uma
companhia de ."factoring" filiada a ANFAC (Art.
Segundo) .Estabelece, ainda, o presente código o Conselho de
Ética e Disciplina, as infrações disciplinares, bem como o
(40)Veja item 3 cap 11
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processo disciplinar e finalmente os "principios ~ticos do
Factoring".
A regulamentação de um código de ética mostar o quanto a
"Associação Nacional de Factoring" -"ANFAC", é ciosa de sua
atividade.

10.1. O Contrato

O contrato de "factoring" é antes de tudo consensual, ou
seja, para formar-se basta a manifestação de vontade entre o
"factor" e o cliente.
Assim nos ensinam diversos autores, entre os quais citamos:
Fran Martins(41) que escreve, "o contrato de faturização se
forma mediante a simples manifestação do faturizador e do
faturizado. Não requer a forma escrita, se bem que essa seja
a usual entre as partes, pode, contudo, ser formado
verbalmente, desde que sejam feitas as escriturações em
livros de ambas as partes. ~, portanto, um contrato
simplesmente consensual, havendo, como em todos os
contratos, uma proposta e uma aceitação.
Em virtude dej em regra, o faturizador dispor as cláusulas
mediante as quais deve o contrato ser feito, dizem-no de
adesão."
Por sua vez Waldi~io Bulgarelli(42) classifica o contrato de
"factoring" como "contrato bilateral, consensual,

(41)MARTINS, Fran - "Contratos e obrigações Comerciais"
(42)BULGARELLI , Waldirio - "Contratos Mercantis"
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comulativo, oneroso, de execução continuada, INTUITU
PERSONAE, interempresarial e atipico.

Basta o simples consenso para forma-lo; e não obstante, até
por ser atipico, não se exija a forma escrita, esta deverá
ser de rigor, sobretudo para sua prova e também porque é de
adesão; as obrigações de ambas as partes - a do factor de
receber os créditos e prestar outros serviços, e a cedente
de ceder os créditos e pagar as comissões e juros (se houver
financiamento) caracterizam a sua bilateralidade, a sua
comutatividade e a sua onerosidade; também demonstram que

não se trata de contrato instantâneo, mas de duração,
realizado apenas entre empresas e, obviamente, com o aspecto
fiduciário".
Quanto as demais caracter1sticas do contrato de "factoring"
coloca-nos Fran Martins(43) "é também a faturização
contrato bilateral, gerando obrigações tanto para o
faturizador corno para o faturizado. É oneroso, já que há

vantagens para as duas partes. É, ainda, um contrato de
execução sucessiva, permitindo várias prestações
continuadas. Por último, é um contrato de exclusividade, já
que ao faturizado não é permitido manter contratos
semelhantes com outros faturizadores."
Portanto, o contrato de "factoring" trata-se na sua essência
de um contrato de ,cessão de crédito a titulo oneroso. Embora
sendo uma adesão a certas cláusulas, as mesmas podem ser
anteriormente discutidas. Neste ponto, recorremos novamente

(43)MARTINS, Fran - "Contratos e obrigações comerciais"
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ao jurista Fran Martins que menciona: "São cláusulas
essenciais as relativas à exclusividade ou totalidade das
contas do faturizado, à duração do contrato, à faculdade de
escolher o faturizador as contas que deseja garantir,
aprovando-as, a relativa à liquidação dos créditos, a sobre
a cessão dos créditos ao faturizador, a sobre, a assunção
dos riscos pelo iaturizador e finalmente a sobre a
remuneração do faturizador. Outras cláusulas, entretanto
poderão ser ajustadas no contrato, por conveniência das
partes. Nenhuma, porém, deve derrogar as cláusulas
essenciais."
A estas cláusulas acrescentaria como essencial uma que
mencionasse a legitimidade dos créditos cedidos e outra que
estabelecesse o rol de serviços prestados pelo "factor".
Após isto podemos listar as cláusulas consideradas
essenciais para um contrato de "factoring", como a seguir:
- exclusividade por parte do cliente
- opção de escolha dos créditos a adquirir por parte do

"factor"
- serviços prestados pelo "factor"
- garantia do risco de crédito
- legitimidade dos créditos cedidos
- duração do contrato
- forma de liquidação dos créditos pelo "factor" ao cliente
- a forma de cessão dos créditos
- remuneração do "factor"
Dentre as cláusulas opcionais podemos mencionar:
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- a forma de remessa dos créditos (por ex. borderau)
- a peridiocidade destas remessas
- os dados constantes dos documentos de remessa (dados do
comprador e das faturas)
- prazos de cobrança mínimos
- qual a forma e quem notificará o comprador

forma de cobrança das faturas, para que não gere conflitos
com o comprador
- canais e prazos de comunicação entre o cliente, o "factor"
e o comprador em casos de problemas com as faturas
- condições e o valor de recompra dos créditos
- valor da margem de reserva no caso de adiantamento

a responsabilidade por tributos, taxas e emolumentos
incidentes sobre a cessão de créditos
- formas de denúncia do contrato de "factoring"
- possibilidades dos créditos cedidos serem negociados com
terceiros ou dados em garantia
- cláusula de renovação automática
Obviamente a lista mencionada não exclui a possibilidade de
acréscimo de outras cláusulas a critério das partes.
As empresas de "factoring" ligadas a ANFAC obedecem a uma
minuta de contrato elaborada pela associação e que em linhas
gerais contém todos os ítens mencionados acima. Um detalhe
desta minuta diz .sobre a forma como se opera a cessão e
transferência de créditos, mencionando que isto ocorre
mediante o "endosso em preto", que se trata da maneira legal
de se transferir títulos, uma ordem ou efeito comercial, com
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assinatura do cedente no verso do documento, com cláusula "a
ordem", ou seja, indicando a quem está sendo transferido o
crédito, mostrando assim, maior lisura e rigor na operação.
O contrato de "factoring" traz uma série de obrigações e
direitos, desta forma estabelecendo uma série de relações
entre o "factor", cliente e comprador. Assim, apoiando-nos
nas colocações de Fran Martins (44) vejamos quais são as
obrigações, direitos e relações estabelecidas.

Relações entre o "factor" e o cliente
Como o cliente realiza ao "factor" uma cessão de crédito a
titulo oneroso, este ato traz uma série de consequências,
tais como:

notificação ao comprador que houve a cessão dos créditos
direito do "factor" de agir em nome próprio quando da

cobrança
- responsabilidade do cliente pela existência da divida no
momento da cessão (codigo civil, artigo 1.073)
- o "factor" assume o risco de crédito, o qual somente terá
direito de ação contra o cliente em caso da divida cedida
estiver "eivada de vicio que a invalidasse" (Fran Martins,
op cit.).
Além de outras consequências.

(44)MARTINS, Fran - "Contratos e Obrigações comerciais"
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Relações entre o "factor" e o comprador
Em virtude da cessão de crédito com subrogação de direitos,
o "factor" passa a ser o credor do comprador.
Assim sendo, o "factor" na condição de credor tem ação
contra o comprador no vencimento e não pagamento da divida.
Desta forma podendo o "factor", empregar todos os meios
permitidos em direito para haver seu crédito. Caso o
comprador, sendo comerciante, impetre concordata ou incida
em falência, cabe ao "factor" habilitar-se nos processos
respecti vos. Ocorrendo da mesma maneira caso o comprador
sendo comeciante tenha sua insolvência declarada (código de
processo civil, artigos 748 e seguintes).

Relações entre o cliente e o comprador
As relações entre estas partes são as relações comuns entre
comprador e vendedor. No entanto, antes de expirado o prazo
convencionado, houve a cessão de crédito.
O comprador notificado dessa cessão, deve efetuar o
pagamento -ao "factor". Caso não ocorra a notificação, sua
obrigação é pagar ao vendedor conforme dispõe o artigo 1.069
do Código Civil, cujo teor é: "A cessão de crédito não vale
em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas
por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou
particular, se deçlarou ciente da cessão feita".
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A notificação de transferência dos créditos pode ser feita
através de qualquer documento escrito, seja público ou
particular, (artigo 1.067 do Código Civil). Assim antes de
notificado ao credor primitivo, no caso o cliente, nos
termos do artigo 1,071 do Código civil.
Sendo que o comprador tem o direito de opor (ao "factor" ou
ao cliente) as exceções que lhe competirem no momento que
tomar ciência da cessão de créditos, isto com base no artigo
1.072 do Código civil.

Extinção do contrato

o contrato de "factoring" pode ser extindo em vários casos:
- por acordo mútuo, pois é constitu1do por um acordo de
vontades

- por decorrência do prazo estipulado (embora sendo regra
geral cláusula de renovação automática)
- mudança de estado de um dos contratantes, pelo fato de ser
um contrato "intuitu personae"
- por denúncia unilateral do contrato, mediante cláusulas
pré estabelecendo formas e prazos
- por não cumprimento das obrigações entre as partes
- no caso de uma das partes ser comerciante individual, a
sua morte extingue o contrato. Salvando-se as
responsabilidades que devem ser cumpridas pelos
representantes do "de cujus", dentro da força da herança, na
forma da lei.
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10.2. Aspectos da cessão de crédito

Como visto anteriormente a essência do contrato de
"factoring" é a cessão de crédito que ocorre entre o cliente
e o "factor". Não sendo a cessão de crédito um ponto de
muita controvérsia dentro das operações de fomento
comercial.
Assim, coloca-nos Bulgarelli(45): "Para que bem se
compreenda o mecanismo do factoring, necessário é atentar-se
para o tipo de relações entre o factor e a empresa cedente,
esta transmitirá seus créditos ou por via obrigacional comum
(cessão propriamente dita) ou através de endosso, em caso de
titulos de crédito, sendo o mais comum o endosso de
duplicatas (até porque o comerciante brasileiro está
impedido de, pelas suas vendas, emitir outro titulo que não
a duplicata de mercadorias, segundo a Lei nro 5.764/68)".
Não se tratando de desconto bancário, o qual tem direito de
regresso, mais sim contrato com garantia de risco de crédito
(que é a caracteristica particular do "factoring"), ou seja,
contrato de compra de créditos. continua a exposição de
Bulgarelli: "têm-se duas situações distintas: a da
transmissão do crédito simples,e da transmissão por endosso,
em caso de titulos. de crédito".
No caso da transmissão do crédito deve haver a notificação
ao comprador, como visto anteriormente.

(45)BULGARELLI, Waldirio - "Contratos Mercatins"
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Para o caso do titulo de crédito, voltamos mais uma vez a
Bulgarelli, que cita: "a cessão se fará pela forma peculiar
do direito cambiário, ou seja, o endosso. Neste caso, o
factor poderá voltar-se contra o endossante, se o vendedor
recusar-se a pagar justamente com base nas causas apontadas
no artigo oitavo da lei nro 5.474, de 18/07/1968, ou seja: o
comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo

de:
I - avaria ou não recebimento das mercadorias,

quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco;
11 - vicios, defeitos e diferenças na qualidade ou na

quantidade das mercadorias, devidamente comprovados;
111 - divergência nos prazos ou nos preços ajustados ..."

(casos em que, pelo disposto no artigo 16 da recente Lei nro
6.458, de 01/11/1977, a ação de cobrança s6 poderá ser feita
pelas vias ordinárias).
Contudo, o endosso do titulo ao factor não será meramente um
endosso mandato, mas pleno, transferindo-lhe a propriedade
do titulo; entretanto como é norma em nosso meio, o
endossante ficará como garante tanto do aceite como de
pagamento, respondendo quer pela veracidade do titulo
(garantia veritas), quer pela realização (garantia bonitas);
enfim ficando o factor com direito de regresso".
Da mesma forma que Bulgarelli recorremos ao professor Fábio
K. Comparato (46) a respeito do mecanismo da cessão de
crédito, o qual dá o seguinte parecer:

(46)COMPARATO, Fabio K. - "Factoring" in RDM nS216/1972
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"O fulcro da operação é, portanto, a cessão de crédito a
titulo oneroso. Em nosso Direito 'não vale, em relação a
terceiro, a transmissão de um crédito, se se não celebrar
mediante instrumento público, ou instrumento particular
revestido das solenidades do art. 135', isto é, subscrito
pelas partes e por duas testemunhas (CC, art 1.067); e salvo
estipulação em contrário, o cedente não responde pela
solvência do devedor' (mesmo Código, art. 1.074).
Mas, quando a emissão de titulos de crédito, a sua
tranferência obedece a regras próprias. Assim, nos titulos à

ordem, há necessidade de endosso. Ora, a regra do art. 1.074
do Código civil brasileiro é compativel com o endosso ? Em
outras palavras admite-se a cláusula "sem garantia" no
endosso cambial ? É sabido que no regime do decreto nro
2.044 de 1908, a doutrina sem discrepância tem-lhe negado
validade cambial, impetrando a maior parte dos autores o
disposto no seu art. 44 e IV, como proibitivo dessa cláusula
(conf. Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial
Brasileiro, vol IV, segunda parte,5a. edição, nro 686; João
Eunápio Borges, Titulos de crédito, nro 82, 1971; Pontes de
Miranda, Tratado de Direito Privado, 3a. edição, tomo xxxiv,
pg 332).
A lei uniforme de Genebra, ao corrt.rãr-Lo , admite-a
expressamente (ar.t. 15). Se esta lei entrou em vigor em
nosso pais, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, deve-se
reconhecer, por via de consequência, que ao endosso de
duplicatas também se aplica a cláusula 'sem garantia', por
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força da norma remissiva contida no art. 25 da Lei 5.474, de
1968. No entanto, ainda que se admita a sua validade para
efeitos cambiais, é bem de ver que ela produz todos os
efeitos entre as partes que a pactuaram, constituindo urna
defesa de mérito na eventual ação de regresso que o
endossatário intente contra aquele que lhe endossou o
titulo."

10.3. "Factoring" e as operações de créditos bancários

Trata-se do ponto mais controverso a respeito do

"factoring".
As operações de fomento comercial são constantemente
confundidas com as operações de crédito bancário. Este foi o
problema que deu origem a circular nro 703 do Banco Central

do Brasil(47) a qual tanto atrapalhou as operações de
"factoring" em nosso pais. Vejamos, pois, a luz da
legislação brasileira corno nossos juristas distinguem o
"factoring" das operações de crédito do sistema financeiro

tradicional.
o jurista Paulo Vallim Lobo (48) inicia sua exposição a

respeito do assunto da seguinte forma:

" Por urna questão de lógica, se cabe à União Federal
fiscalizar as operações de crédito, torna-se absolutamente
indispensável que, corno ponto de partida, se procure obter,

(47)Veja item 3 cap 11
(48)VALLIM LOBO, Paulo - "As Empresas e o Factoring" in
LEITE, Luiz Lemos - "Seminário sobre Factoring"
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com exatidão, o conceito ou sentito da expressão 'operações
de crédito'.
Operação, em seu significado próprio - como lembra Sérgio
Carlos Coelho (Contratos Bancários, pag 25), louvando-se na
expressão de Pedro Nunes (dicionário de Tecnologia Juridica,
vol 2) - 'é o ato de operar, de agir, conotando a idéia de
processo de trabalho ou série coordenada de atos dirigidos a
um determinado escopo e, mais especlf icamente, um escopo
comercial ou financeiro".
No artigo de Vallim Lobo encontramos ainda, a posição de
Sérgio Carlos sobre crédito:
"A palavra crédito (do latim creditum) confiança,

empréstimo, divida) possui
estreito sentido juridico.

ampla significação econômica e
Na acepção da economia pode

definir-se como toda operação de troca na qual se realiza
uma prestação pecuniária presente contra uma prestação
futura de igual natureza ou como sinteticamente diz Charles
Guide, a troca de uma riqueza presente por uma riqueza
futura, ou ainda, como prefere Dauchi, a locação de um
capital ou poder de compra. O que caracteriza o crédito,
pois, é a disposição efetiva e imediata de um bem econômico
em vista de uma prestação futura."
Com a finalidade de ser obtida uma visão ampla, Vallim Lobo
contiinua seu artigo utilizando a definição de operações de
crédito encontrada na Enciclopédia Saraiva de direito, vol
56, pags 121/122, cujo teor é o seguinte:
"Denominam-se operações de crédito as transações ou negócios
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jurldicos em que uma das partes, o credor, transfere a
propriedade de uma coisa sua à outra parte, o devedor, que
se obriga, em contrapartida, a prestação futura consistente
na restituição não da mesma coisa, mas de coisa equivalente,
o tantundem.
Trata-se de expressão tirada da economia onde 'operação'
significa o conjunto de meios realizados para atingir certo
resultado comercial ou financeiro; e 'crédito', a confiança
na solvabilidade do devedor, a fidúcia.
As caracterlsticas principais da operação de crédito são as
seguintes:
a) - Confiança. É o elemento intrlnseco e fundamental da
operação creditlcia, pois esta se baseia na confiança que o
devedor inspira ao credor no tocante à honestidade,
solvabilidade e vontade de cumprir a obrigação contraida.
b) - Prazo. No dizer de Simoneto, o prazo é o meio pelo qual
se realiza essencialmente a função creditlcia. É o tempo que
medeia entre a data da concessão e a data da restituição.
Num empréstimo pecuniário, por exemplo, o mutuante dá certa
quantia ao devedor, no presente, para que este restitua o
tantundem, após decorrido certo lapso de tempo. A
contraposição, portanto, não é imediata, mas diferida no
tempo.

c) - Interesse. Ppr interesse, ou juro, entende-se o preço
de cada unidade de tempo durante a qual perdura a dilatação
do pagamento de um crédito. O interesse é a contraprestação



123

tipica das operações em exame, representando para o credor o
lucro na transação realizada.
d) - Risco. O risco é inerente ao crédito e, praticamente,
inseparável, a ponto de se afirmar que não existe crédito
sem risco. Dai o credor, em regra, tomar certas medidas
acautelatórias, antes de consubstanciar a operação , como,
por exemplo, a exigência de garantias reais ou pessoais.
o objeto da operação de crédito são o dinheiro e os tltulos-
valores, motivo pelo qual De Plácido e Silva, em seu
Vocabulário Juridico, é levado a defini-las como " as que
têm por objetivo o levantamento ou suprimento de numerário
que venha atender às necessidades financeiras de um
estabelecimento comercial, civil ou pÜblico".
Não tão detalhada quanto a anterior, mas não menos
interessante, encontramos a definição dada por Antonio
Calderelli(49) , como segue:
"Operação de Crédito
Caracteriza-se pelo empréstimo de numerário ou cessão de
bens, presente, contra a promessa de liquidação futura.

Nas operações de crédito I figuram sempre o devedor e o
credor. Para o credor é uma operação ativa e para o devedor
passiva."
Classificação
- A operação de crédito é aquela em que a prestação se faz e
a contraprestação se promete em dinheiro.

(49)CALDERELLI, Antonio - "Enciclopédia Contábil e Comercial
Brasileira" - SP,Formar,1980
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o elemento essencial do crédito é o prazo, intervalo de
tempo entre a prestação e a contraprestação.
Segundo a natureza do fevedor, o crédito
público e privado.

divide-se em:

Sob o ponto de vista das garantias que lhe são dadas, o
crédito privado é pessoal e real. No primeiro caso baseia-se
apenas na idoneidade e na solvabilidade do devedor. No
segundo caso baseando-se em garantia constitu1da por uma
coisa móvel (penhor) ou imóvel (hipoteca).

continuando o racioc1nio da exposição, Paulo Vallim Lobo
afirma:

" No contrato de factoring, o pagamento do preço de
aquisição do faturamento representada pelos créditos cedidos
pode ser feito pelo factor no ato da transferência do
faturamento (conventional factoring), ou no vencimento de

cada crédito cedido (maturity factoring), conforme seja
convencionado ou estipulado no contrato. Porém, o momento de
pagamento do preço da cessão em nada modifica ou desnatura o
contrato jur1dico um contrato de factoring.
Estabelecidas essas premissas e sem entrarmos em maiores
detalhes, que fugiriam o âmbito deste ligeiro estudo, 6 bem
de ver que o factoring não envolve, ainda que remotamente,
uma operação de c~édito, assim considerada aquela pela qual
se tem a aquisição presente de qualquer coisa que tenha
valor (dinheiro, bens ou seviços), em troca de uma promessa
de devolução futura, pois que no factoring:
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a) o faturamento da empresa, representado pelo créditos
oriundos de venda ou prestação de seviços, é cedido ao
factor, em caráter definitivo, e,
b) a empresa cedente não assume qualquer responsabilidade
pela liquidação dos créditos, nos seus vencimentos, pelos
respectivos clientes ou devedores".
Face ao exposto acima, estabelece-se com clareza que o
"factoring" não é uma operação de crédito. Ou sequer
contenha em seu mecanismo interno uma operação de crédito.
No entanto, até o ano de 1988, quando da revogação da
circular nro. 703 do BACEN, as empresas de "factoring"
estavam operando de forma irregular, pois as autoridades
monetárias brasileiras determinavam até então que as
operações de fomento comercial tratavam-se de atividade
privativa de instituição financeira. Este racioclnio estava
embasado na Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964, a qual
dispõe sobre a Polltica e as Instituições Monet'arias,
Bancárias e Creditlcias", também conhecida como "Lei da
Reforma Bancária", ou mesmo "Lei Econômica".
Em particular, estabelece o artigo 17 da Lei 4.595 :
"Consideram-se instituições financeiras, para efeito da
legislação em vigor, as pessoas juridicas públicas ou
privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a
coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira,
e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
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Parágrafo único - Para os efeitos desta lei e da legislação
em vigor, equiparam-se
pessoas flsicas que

às instituições
exerçam qualquer

financeiras as
das atividades

referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual".
Baseando-nos novamente em Paulo Vallim Lobo, que comenta o
seguinte a respeito de artigo 17 supra:
"Não é a aplicação, pura e simples, de recursos financeiros
próprios que terá a virtude de qualificar a pessoa, flsica
ou jurldica, como entidade financeira, mas, tão somente,
quando a aplicação desses mesmos recursos seja feita em
quaisquer operações de crédito; porquanto, somente em
relação as operações de crédito, é que caberá a União, por
intermédio do Banco Central do Brasil, exercer fiscalização.
O preceito do artigo 17 da Lei 4.595/64, pois, não comporta
outra interpretação e, muito menos, a que poderia surgir da
simples leitura do seu texto, pelo qual poderia vislumbrar,
por absurdo, que qualquer aplicação de recursos financeiros
próprios, teria o condão de atribuir à pessoa flsica ou
jurldica a posição de entidade financeira, sujeita aos
limites e imposições daquele diploma legal".
Dentro da mesma linha de racioclnio encontramos o parecer do
jurista Wilson Egito Coelho (50) a respeito do artigo 17 da
Lei 4.595/64, como segue:
"Adotando o conce.í, to subjetivo puro para definir a atividade
privativa das instituições financeiras,
se vê, analisada superficialmente,

a regra legal, como
poderá conduzir a

(50)COELHO, wilson do Egito - "O Factoring no Brasil"
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conclusão absurda. Decomponha-se o artigo e ver-se-à que,
por exemplo, a aplicação de recursos financeiros próprios
- tomada de expressão em seu sentido literal
seria considerada atividade privativa das instituições
financeiras !

Ora, aplicar, em vernáculo, é pôr em prática, empregar,
destinar, adequar. Na linguagem jur1dica o termo tem a mesma
significação. Quem compra, por conta própria e em seu
próprio nome, bens de consumo, indiscutivelmente aplica
recursos financeiros próprios Mas na prática ato que,
evidentemente, não pode ser privativo dos bancos ou
instituições similares f".
continua, mais adiante, Wilson do Egito Coelho:
"Assim, somos inclinados a admitir que o verbo aplicar tem,
no contexto no art. 17, da Lei 4.595, significação mais
restrita ou condicionada. Não pode ser considerado
isoladamente, mas em conjunto com os dois outros vocábulos
que o antecedem na frase: coleta e intermediação.
Da conjugação dos três elementos componentes da definição
legal - coleta - intermediação ou aplicação - desponta a
conclusão de que o verbo aplicar está intimamente
relacionado com a atividade caracterizante de bancos ou
entidades similares "
O nobre jurista Wilson do Egito Coelho estabelece, ainda:
"A lei define como operação privativa das instituições
financeiras a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros' etc.
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Teremos, então, como coleta, a operação passiva (devedor
direto) e como aplicação, a operação ativa (credor direto).
Da inter-relação das duas surge a intermediação que, em
Direito Comercial, significa intromissão especulativa. Os
três elementos interligados, rec1procamente dependentes,
formam uma unidade conceitual ,portanto, deste modo a
aplicação de recursos financeiros, próprios ou de terceiros,
em moeda, só será atividade privativa das instituições
financeiras quando ficar caracterizada a intermediação, ou
coleta anterior dos mesmos recursos ...

Assim, o
utilizando-se

empréstimo de
o emprestador

dinheiro entre particulares,
de seus próprios recursos

financeiros, não constitui atividade privativa dos bancos e
instituições similares".
Neste mesmo sentido é o
Naves(51) , da 3a. Turma do

paracer
Tribunal

do Ministro Nilson

(TFR) em decisão na apelação
Federal de

100.284jRS,

Recursos
nro. na qual

sustenta: "Controle e fiscalização deste último, quando
implique atividades financeiras, é que cabe ao BC. O
'factoring', enquanto não regulamentado por lei, não pode
sofrer quaisquer restrições por parte das autoridades
administrativas".
O relatório do Ministro Nilson Naves conclui que o
"factoring" pode ,se praticado, uma vez que suas operações
estão bem delineadas no Direito brasileiro e seus serviços

(51)"GAZETA MERCANTIL" - 9/fev/1989 - p 19
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não são proibidos por lei, nem reservados a entidades
especificas.
Vemos, portanto, que o "factoring" não deve ser confundido
como uma simples operação de crédito bancário, sendo uma
atividade única no contexto econômico, com sua operação
perfeitamente licita, em acordo com a legislação brasileira.

10.4. Conceito Legal em Outros Paises

. Estados Unidos

Nos Estados Unidos, após a reforma comercial de 1962
("Uniform Commercial Code"), o qual não aderiu somente o
Estado de Louisiana, passou a existir uma condição
importantissima para os "factors" (52) . Anteriormente, caso
o cliente entrasse em concordata, os direi tos da rubrica
"Titulos a Receber" faziam parte do todo da concordata. Após
a reforma comercial, a situação modificou-se, o cliente não
podia mais valer-se dos "Titulos a Receber". Pois, a partir
de então passou a existir a tranferência integral e
irrevogável dos direitos (cessão plena) do valor na rubrica
mencionada.
Os "factors" norte-americanos notificam o órgão estadual
para registro da operação (tal corno um cartório de Registro
de Titulos e Documentos). São colocadas etiquetas adesivas
no alto das faturas negociadas, citando nome e endereço do

(52)LEITE, Luiz Lemos - "Seminário sobre Factoring"
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"factor" e que o referido titulo não mais pertence ao
cliente.

· Canadá e Japão
As empresas de "factoring" são independentes, sem qualquer

interferência das autoridades Monetárias.

• Bélgica
Os "factors" são instituições financeiras(53).

· França
A respeito do "factoring" na. França, Wilson· do Egito

Coelho(54) cita-nos:

"A Câmara Nacional de Conselheiros Financeiros da França,
naturalmente levando em conta a prática do instituto naquele
pais, definiu o factoring como uma operação que consiste,
basicamente, numa transferência de crédito comercial do
titular desses créditos a um factor, que se encarrega de
fazer a respectiva cobrança e garante o seu êxito, mesmo em
caso de impontualidade ou inadimplemento momentâneo ou
permanente (falência, concordata ou concurso de credores) do
devedor, (,moyennant la retenue de ses frais
d'intervention'). Dai haver o Conselho Nacional de Crédito
daquele pais decidido que todas as entidades que desejarem
desempenhar a atividade de factor devem adotar as regras e
organização dos estabelecimentos financeiros ou de crédito,

(53)COELHO, Wilson do Egito - "o Factoring no Brasil"
(54)COELHO, Wilson do Egito - "O Factoring no Brasil"
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com as consequências disto decorrentes, isto é, fiscalização
do poder público e submissão aos ditames que tal
fiscalização impõe".

• Inglaterra
Neste pais, as "factoring houses" são todas controladas

por bancos comerciais. Sua operação é regulada pela "The
British Association os Factors"(55).

· Alemanha
Na Alemanha os "factors" são obrigados a seguir a

legislação bancária, embora sejam propriamente bancos(56).

· Itália
A Lei Bancária Italiana, de 1938 somente considera

"azienda di crédito" aquela instituição que recebe depósitos
do público, tendo como atividade o crédito de curto prazo.
Paralelamente, existem as denominadas "sociedades
financeiras" que operam de forma exclusiva com capitais
próprios, assim, fora do controle direto do Estado.

(55)LEITE, Luiz Lemos - "Seminário sobre Factoring"
(56)COELHO, wilson do Egito - "O Factoring no Brasil"
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11. "Factoring" Internacional
("Import - Export Factoring")

Os mesmos seviços oferecidos pelo "factoring" no mercado
doméstico, são oferecidos aos clientes exportadores de bens.
As operações de "factoring" internacional tem como base a
cooperação entre os "factors" do pais exportador e do pais
importador.
A atualidade mostra uma situação extremamente ativa e
competitiva em termos de comércio exterior. Com um número
cada vez maior de importadores demandando crédito de
fornecedores no exterior. E justamente neste cenário é que
entra o "Import-Export Factoring", buscando o fortalecimento
e o incremento dos negócios de comércio exterior, através de
um instrumento dinâmico e eficiente que é o "factoring".

11.1. Forma Operacional

A despeito de alguns detalhes sofisticados a operação básica
do "factoring" internacional (57) pode ser descrita da
seguinte forma:

o exportador (cliente) estabelece um contrato com um
"factor" ("export.factor").

(57)YARZA, victor T. - "EI Factoring" e "How FCI makes
exporting safe, simple and Profitable" in Boletim
Informativo ANFAC nQ18
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o contrato estabelece que o exportador deve dirigir ao
"factor" todas as contas a receber referentes a exportação.
Por sua vez o "factor' é responsável por todos aspectos da
operação de "factoring".

o "export factor" seleciona um correspondente no pais,
para o qual a mercadoria será exportada, para agir como um
"import factor".

o "import factor" realiza uma análise de crédito do
comprador local (importador).
É estabelecida uma linha de crédito, dentro da qual o risco
de crédito é assumido. Desta forma, o importador pode
formalizar o pedido de compra sem a abertura de uma carta de
crédito .

. Autorizado o negócio, o "import factor" assume a atividade
de cobrança, obviamente ficando responsável por remeter com
a maior rapidez possivel os valores recebidos. O "import
factor" pode assumir também o financiamento dos valores
exportados.

O "factoring"
características

internacional em virtude das suas
.pr ovêm o comércio exterior com um

instrumento que garante exportações sem risco.



134

No "import - export factoring" passamos a contar com mais um
elemento pessoal em relação ao "factoring" doméstico, o qual
contava com três elementos. Esquemáticamente passamos a ter
a seguinte situação:

EXPORTADOR
(CLIENTES>

IMPORTADOR
(COMPRADOR>

BENS EXPORTADOR
Perqebe-se com facilidade urna série de vantagens do
"factoring" internacional, como segue:

Expansão de vendas em mercados externos, com condições
competitivas
· Obtenção de informações rápidas a respeito dos compradores
no exterior, antes mesmo da realização da venda
· Possibilidade por parte do exportador de oferecer prazo de
cobrança ao importador

· Garantia do risco de crédito
· Manutenção de um agente no exterior ("import factor") que
cuidará de toda operação.
• Tanto para exportador quanto para importador evita atrasos
e complicações na negociação de cartas de crédito.
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. Possibilidade de financiamento dos preços de venda.

. Para o importador passa a existir novas fontes supridoras
de bens.

Atualmente o "factoring" internacional é um mecanismo que
movimenta por ano cerca de US$200 bilhões(58)
Para ilustrarmos esta situação apresentamos abaixo dados
sobre o "import - export factoring", até o ano de 1986. As
tabelas reproduzidas abaixo foram apresentadas pela "Factors
Chain Internacional" -"FCI"(59).
A "FCI" trata-se de uma associação, com sede em Amsterdã,
que tem como finalidade fortalecer, incrementar e

homogeneizar os negócios de comércio exterior realizados
entre os "factors" associados. cuida apenas do "import
export factoring", propiciando apoio técnico, operacional e
mercadológico.
A associação congrega, na atualidade, mais de 80 empresas de
"factoring" de 35 pasíses.

(58)Declarações do Dr Luiz Lemos Leite in Revista Tendências
jul/1988
(59)Boletim Informativo ANFAC ng18
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CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DE "FACTORING"

"FACTORING"
US$ MILHÕES

10462

.O 40000 80000 120000
20000 60000 100000 140000



1982

1982

1986

1986

137

"FACTORING" INTENACIONAL
US$ MILHÕES

3283

1125

6000

~~~~~~--~~~~~~~~~~~ ...
7500o 2500 5000
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MOVIMENTO DO FACTORING EM 1986

(US$ Milhões)

Nro de Cias. EUROPA Doméstico Internacional Total
3 Âustria 820 93 913
5 Belgica 953 506 1.459
8 Dinamarca 3~2 124 446
9 Finlândia 3.165 170 3.335

12 França 4.504 355 4.859

14 Alemanha 4.312 1.154 5.466
1 Irlanda 200 10 210
1 Israel O 4 4

55 Itália 14.900 650 15.550
2 Luxemburgo 44 2 46
6 Holanda 3.200 1.000 4.200

20 Noruega 2.675 160 2.835

2 Portugal 35 2 37

7 Espanha 369 62 431
10 Suécia 3.938 380 4.318

2 Suiça 79 76 155
20 Reino Unido 8.650 650 9.300

177 48.166 5.398 53.564

5

28

1

AMÉRICAS

Canadá 995

Estados Unidos 39.250

México 40

50

370

O

1.045

40.000

40



2 Equador 8

36 40.293 420

Nro de Cias. ÁFRICA Doméstico Internacional
5 África do Sul 600 13

139

o 8

41.093

Total
613

ÁSIA
5 Hong Kong 15 6 21

42 Japão 5.468 62 5.530
9 Malásia 166 O 166
1 Filipinas 1 O 1

12 Cingapura 480 20 500
8 Coréia do Sul 650 2 652
1 Tailândia O 2 2

78 6.780 92

15
5

OCEANIA
Austrália
Nova Zelândia

75
2

1.925
18

20 1.943 77

316 TOTAL MUNDIAL
VOLUME DE FACTORING

97.782 6.000 104.162

6.872

2.000
20

2.020
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EVOLUÇÃO DO VOLUME DE "FACTORING"

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Volume Mundial 100 103

+3%

103 113 120 143 175
=% +10% +6% +19% +22%

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Factoring

Internacional (FCI)

100 100

=%

96 106 108 159 207

-4% +10% +2% +47% +30%

Áustria 100 138 131 129 132 133 138
+38% -5% -1% +2% +1% +4%

Bélgica 100 95 122 160 201 229 274
5% +28% +31% +26% +14% +20%

Canadá 100 145 111

+45% -31%
Dinamarca 100 95 126 140 170 159 163

-5% +33% +11% +21% -7% +3%
Finlândia 100 144 185 230 273 316 305

+44% +28% +24% +19% +16% -4%
França 100 147 195 211 240 248 294

+47% +33% +8% +14% +3% +19%
Alemanha 100 115 110 115 120 133 161

+15% -5% +5% +4% +11% +21%

Itália 100 207 396 600 958 1475 1935

+107% +91% +51% +60% +54% +31%
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Japão 100 112 103 202 213 172 180
+12% -9% +98% +5% -23% +5%

Holanda 100 105 116 155 188 228 262
+5% +10% +34% +21% +21% +15%

Noruega 100 127 145 160 192 211 253
+27% +14% +105 +20% +10% +20%

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Suécia 100 109 124 128 120 121 103

+9% +14% +3% -7% +1% -17%

Gran Bretanha 100 104 120 152 196 255 313

+4% +15% +27% +29% +30% +23%

Estados Unidos 100 108 106 117 132 132 141
+8% -2% +10% +13% =% +7%

Obs: -Evolução Mundial e "Fel" - base 1980 em US$
-Evolução demais Paises - base 1980 em moeda local

o secretário geral da Fel, Jerden Kohnstamm, por ocasião do
"Annual Meeting" ocorrido em Nova Orleans, no per lodo de' 17
a 22 de Maio de 1987, publicou documento com uma
retrospectiva das atividades da Associação, na qual ele
colocava:
"The aim of Fel is to promote the application of factoring
procedures in international trade. However, we have long
recognised that ~local expertise' can only be available if
our members are able to provide factoring services to both
domestic and international clients. Fel has thefore accepted
the challenge to introduce the factoring concept to
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countries where the seviçe is totally new. Greece may serve
as an example. since the entry of Greece into the European
Economic Community, Greak exporters and importers have
become more familiar with 'open account' trading practices.
As a consequence, there is growing demand for international
factoring serviçes".
Mr Konstamm, além do exemplo da Grécia, cita outros palses,
para os quais o FCI tem participado de iniciativas
similares, tais como: Turquia, índia, Indonésia, Tailândia e
uma série de paises sul americanos.
Entre os palses da América do Sul o destaque é para o
Equador, o qual tem atraldo investidores externos para
participar dos negócios de "factoring".
No leste europeu são realizados negócios com a China, a
despeito das caracterlsticas emLnerrt ement;e capitalistas do
"factoring".
O encontro anual de 1988 dos membros do FCI, ocorreu na Ilha
da Madeira, no perlodo de 5 a 10 de junho, tratou do
aprimoramento e da intensificação dos negócios entre as
empresas filiadas, além das perspectivas comerciais em
virtude da unificação e integração dos palses da Comunidade
Européia.
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11.2. O caso brasileiro

o setor das pequenas e médias empresas brasileiras
contr ibuem de forma significativa para o setor de
exportação, particularmente com manufaturados (1:,ecidos,
calçados, alimentos,etc ...)(60) . Constituindo-se, portanto,
num mecado potencial muito bom para a indústria do
"factoring".
No entanto, a burocratização excessiva existente na
faturização de negócios com o exterior torna-se um problema,
segundo declarações do presidente da ANFAC(61). Este
processo é mais simples em outros pa1ses. Assim sendo, o
"Export-Import Factoring" no Brasil é praticamente nulo. Não
existindo nenhuma operação registrada até o momento. No
entanto, para viabilizar as operações de "fatoring"
internacional no Brasil, a CACEX Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil - já se d í spôs a ajudar na
transação.

12. Estrutura de uma "Factoring House"

No capitulo IV do presente trabalho discutiremos todas as
funões envolvidas na Administração do Contas a Receber.
Aqui, veremos a estrutura organizacional básica de uma
"Factoring House".

(60)LEITE, Luiz Lemos - Editorial do Boletim Informativo
ANFAC nQ18
(61)Jornal Zero Hora - 25 de mar de 1988
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Departamento de Crédito
É o setor responsável pela análise econômico financeira dos
clientes e compradores. Portanto realizando a pesquisa do
risco de crédito envolvido nas operações a realizar.
Em virtude da atividade exercida torna-se adequada a
especialização das pessoas que trabalham nesta àrea em
segmentos, ou seja, ramos de atividade especificos.
Habitualmente esta área estabelece linhas de crédito para
cada comprador.

"Account Sale"

É o departamento do "factor" responsável pela compra das
faturas, registrando todos os passos da operação realizada
com o cliente.

Departamento de Controle das faturas
É responsável pelo controle global das faturas adquiridas,
verificando todos os documentos recebidos, registrando-os a
seguir, além de realizar os cálculos no caso de
financiamento dos prazos de venda.
Este setor pode apresentar uma série de variações quanto a
sua rotina interna.
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Cobrança
Realiza todo o serviço de cobrancça relativo ao faturamento
negociado entre o "factor" e o cliente.
Atende os problemas inerentes as faturas a serem recebidas.

Atendimento de Clientes
Tem como responsabilidade todo o atendimento relativo aos
clientes, relacionando todos os dados envolvidos com a
negociação das faturas, bem como envia relatórios periódicos
à clientela.

De forma simplificada poder1amos apresentar o seguinte
organograma para urnaempresa de "factoring"

CRI:DITO
I: COBRAHC'" "'CC04JHT .ALI:ADMIHISTRACAO

FIHACI:IRA

PI:BBOAL CRI:DITO

COHTABILIDADI: CO."AHCIiII

TESOURARIA

COHTROLIt
DI:

"ATURAS

",rEHDIMEHTO
CLI DiTE.
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IV ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A RECEBER

o presente capítulo tem por finalidade propiciar urna breve
síntese da teoria relativa a Administração do Contas a
Receber de urnaempresa.
É intenção dar ao leitor urnaidéia geral das funções a serem
executadas ,quando da administração dos titulos ou créditos
a receber.
Assim sendo, possibilita a empresa que tenha necessidade de
exerce as funções de crédito e cobrança urna visão clara,
embora sintética de todo o trabalho a ser executado.
Portanto, permitindo a avaliação dos custos envolvidos e a
comparação com os serviços prestados por um "factor".
Por outro lado, permite à urna "factoring-house" ter uma
sintese da teoria relativa à administração dos títulos à

receber.

1- Políticas de Crédito e Cobrança
As empresas dependendo do contexto econômico no qual estão
inseridos, tem necessidade de estabelecer conta corrente
para seus clientes. Assim, oferecendo crédito, com a

finalidade de manter os clientes atuais e atrair novos
compradores qe seus bens ou serviços (1).

(l)GITMAN, Lawrence J. - "PrincipIes of Managerial Finance"
- 3A Ed - NY,Harper & Row,1976
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Os fatores determinantes do volume de recursos destinados ao
contas a receber são (2):

- volume de vendas a prazo
- sazonal idade de vendas
- regras para os limites de crédito
- prazos de venda e politicas de crédito
- politicas de cobrança
A este fatores diretamente ligados a empresa, podemos
acrescentar:
- ramo de atividade
- condições econômicas
Os padrões de crédito diferem de uma empresa para outra. De
um modo geral, internamente, as empresas estabelecem o seu
padrão de crédito. Mas, existem exceções, pois dependendo do
interesse são oferecidas condições de crédito mais
favoráveis a determinados clientes.
O administrador financeiro, por sua vez, estabelecidos os
padrões de crédito, gere o contas a receber, variando o
volume de recursos destinados a esta rubrica, de acôrdo com
a opção entre o risco e retorno (3). a queda na qualidade de
crédito pode estimular a demanda e deve aumentar o lucro.
Como consequência, cresce o custo em virtude do maior volume
de contas a receber. Portanto, aumentando o risco.

(2)WESTON, J. Fred e BRIGHAM, Eugene F. - "Essentials of
Managerial Finance" - 2i:aEd - NY,Rinehart and Winston,1984
(3)VAN HORNE,James C. - "FinanciaI Management and POlicy" -
6D Ed - New Jersey,Prentice Hall,1983
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tem uma grande influência no
contexto do capital de giro da empresa.
Praticamente em

vendas
todas as empresas os titulos a receber

relativos a a prazo representam um valor
considerável, alocado no seu ativo circulante.
Esta situação pode ser ilustrada através do extrato do
quadro apresentado por Gitman(4), o qual reproduziremos a
seguir:
Duplicatas a Receber como Porcentagem dos Ativos Totais para
Setores Industriais Selecionados (20. Trimestre de 1980).

GRUPO
SETORIAL

PORCENTAGEM
DOS ATIVOS TOTAIS

Duplicatas a Receber
17,2 %

16,5 %

16,0 %

21,9 %

13,5 %

12,2 %

21,3 %

26,2 %

14,5 %

Todos os fabricantes
Quimico e de produtos relacionados
Alimenticio de de produtos afins
Elétrico e eletrônico
De papel e de prorutos relacionados
Petrolifero e carbonifero
De metais básicos
Têxtil
De equipamentos de transporte
Fonte: Federal Trade Comission, Quarterly FinanciaI Report:
Manufacturing, Mining and Trade Corporations (Washington,
D.C. Government printing Office),1980.

(4)GITMAN, Lawrence - "PrincipIes of Managerial Finance"
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Sendo algo de tão importante para as empresas é necessário
que os administradores estabeleçam politicas adequadas e com
o máximo de rigor na sua elaboração. Pois, o ponto central da
questão é que as politicas de crédito e cobrança são
interrelacionadas com o preço dos bens e serviços e devem
ser vistas integrantes do processo competitivo corno um todo

(5) •

2. Administração de Crédito

Crédito em finanças define um instrumento de politica
financeira que é utilizado pelas empresas nas vendas a prazo
de bens ou serviços ou por urna instituição financeira quando

da concessão de financiamentos (6). Conceder crédito,

portanto, significa a venda de bens ou serviços (ou capital
no caso das instituições financeiras), transferindo a posse
dos mesmos com promessa de pagamento futuro ..
Nas economias do mundo capitalista a difusão do crédito é
tão profunda e abrangente que se caracterizam corno economias
de crédito (7). Além da função de instrumento de troca, o
crédito desempenha outra função econômica que se constitui
na formação de capital disponivel para negócios, os quais
não poderiam ocorrer na ausência de crédito.

(5)VAN HORNE, James C. - "FinanciaI Management and policy"
(6)PEREIRA DA SILVA,.José - "Modelos para Classificação de
Empresas com vistas a Concessão de Crédito" - Dissertação -
SP,EAESPjFGV,1982
(7)SHINODA, Carlos - "otimização de Contas a Receber em
contexto Inflacionár io" - Dissertação - SP,EAESP j FGV ,19·81
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Pollticas de crédito tem como objetivo básico orientar as
decisões a respeito da concessão de crédito.
Em teoria a empresa deve reduzir os padrões de crédito tanto
quanto a lucratividade das vendas geradas excedessem os
custos de contas a receber adicionadas.

2.1. Risco de Crédito

A decisão de crédito nada mais é do que uma decisão de
investimento tomada pelo administrador financeiro. E como
tal, envolve risco e retorno. Pois, implica na ocorrência de
custos, na expectativa de retornos futuros, os quais tem
probabilidade de não ocorrência, desta forma tendo um risco

associado.
o risco associado a esta decisão é o risco de crédito.
Os riscos envolvidos na operação de crédito são vários, os
quais podem ser agrupados em duas categorias: internos e
externos à empresa (8)
Riscos Internos à Empresa
- riscos ligados a produção e ao produto

- riscos ligados a administração da empresa

- riscos ligados ao nlvel de atividade
- riscos ligados a sua estrutura de capital
- riscos ligados a falta de liquidez ou mesmo insolvência

(8)PEREIRA DA SILVA, José - "Modelos para Classificação de
Empresas com vistas a Concessão de Crédito"
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Riscos Externos a Empresa
riscos ligados as medidas políticas e econômicas

riscos ligados a fenômenos naturais e a eventos

imprevisíveis
- riscos ligados ao tipo de atividade
- riscos ligados ao mercado

2.2. Principais Métodos de Análise de Crédito

De forma individual cada empresa solicitante de crédito
representa um risco de crédito.
Portanto I a empresa deve dispor de um modelo de avaliação
dos riscos de crédito I de forma a permitir a comparação

entre os diversos clientes.
Dentre os modelos de avaliação do risco de crédito vejamos

os principais:

Abordagem Convencional
Avalia o risco de crédito através dos cinco C's e condições

(9)

. Caráter
Refere-se a probabilidade .do comprador honrar suas

obrigações. Este, talvez, seja o ponto mais importante da
administração de crédito. A obtenção de evidências a
respeito do caráter do comprador é possivel através de

(9)WESTON, J. Fred e BRIGHAM, Eugene F. - "Essentials of
Manegerial Finance" - 7f1 Ed - NY,Holt-Saunders,1985
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consulta aos registros mantidos por outros credores de

empresas especializados.

. Capacidade
É um julgamento subjetivo a respeito da habilidade do

cliente pagar o débito quando do vencimento.
Esta situação pode ser observada através das demonstrações
financeiras da empresa, principalmente sendo examinado a sua
capacidade de geração de lucro, suplementada pela análise
dos métodos de administração e observação fisica da empresa,
com relação a "planta", estoques e outros itens .

. Capital
É mensurado pela posição financeira da empresa. Indicada

pela análise dos indices econômicos-financeiros,

particularmente os relativos ao risco
O capital representa uma garantia caso os outros dois c' s
(Caráter e Capital) venham a falhar.

. Colateral
Representa os ativos que o comprador dá em garantia do

risco de crédito.

. Condições
Representa o impacto sofrido pelo devedor com relação as

condições econômicas e tendências setoriais. Ou seja, é
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essencial a análise do contexto em que o comprador' esta
inserido.

De posse da análise dos cinco C's pOde-se realizar o
julgamento das condições de crédito e tomar uma decisão.
Beckman e Bartels (10), enfatizam que esta decisão não deve
ser reduzida a um mero cálculo. No entanto, colocam que é
possivel a atribuição da importância. Sugerem, ainda, que
seja atribuida a seguinte ponderação: 35 % ao caráter, 30 %
a capacidade, 20 % ao capital e 15 % as condições. Observe-
se que estes autores não consideram o item "colateral".
Este modelo de análise do risco de crédito baseia-se
amplamente em fatores qualitativos. De forma que os
resultados são vagos.

Análise Discriminante

Embora a análise de concessão de crédito envolva muitas
variáveis qualitativas, podem ser obtidos uma série de dados
ou indicadores quantitativos.

A análise discriminante é uma técnica estatistica utilizada
na construção dê um modêlo de análise.
Na literatura de administração de crédtio são encontrados um
série de modêlos com base na análise discriminante. Dentre
os quais podemos citar os elaporados por Van Horne, Mehta ,
Altman , Kanitz entre outros.

(10)BECKMAN,Theodore N. e Bartels, Robert - "Credits and
Colletions in Theory and Practice" - NY,Mac Graw-Hill,1955
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Processo Sequencial de Decisão

É um processo de análise do crédito no qual resulta numa
decisão lógica da rejeição ou não de crédito. Este método
foi elaborado por Mehta .
A respeito das três abordagens apresentadas coloca-nos
Carlos Shinoda (11)
"A nlvel de uma apreciação geral das abordagens para a
avaliação do risco de crédito, a abordagem tradicional de
Beckman e Bartels, ainda que não sugira procedimentos
operacionalizáveis é de grande importância. a medida que
estabelecem os fatores que devem ser considerados na decisão
de concessão ou não de crédito ...
... A abordagem da análise discriminante é a abordagem da
ávore de decisão apresentam como grande vantagem a
facilidade em se implantar regras de decisão
operacionalizáveis".

2.3. Administração de crédito

citando Beckman e Bartels, Carlos Shinoda (12) coloca-nos
que existem três importantes e virtualmente inseparáveis
decisões de crédito. A primeira é a decisão de concessão ou

(ll)SHINODA, Carlos - "otimização de Contas a Receber em
Contexto Inflacionário"
(12)SHINODA, Carlos - "otimização de Contas a Receber em
Contexto Inflacionário"
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não do crédito. A segunda diz respeito a definição dos
termos e condições que o crédito será concedido

Sendo a terceira a decisão relativa à fixação ou
determinação de um limite ao crédito a se5 concedido.

Padrões de Crédito

São os critérios mínimos para a concessão de crédito à

clientela. Os padrões a que nos referirmos são: a

classificação do crédito, referências de crédito, além do
estabelecimento de certos 1ndices econômicos financeiros.
Os padrões de crédito têm grande influência sobre as vendas
de uma empresa. Pois, estabelecida um po11tica de crédito, a
empresa pode ter determinado o seu volume de vendas.
Quanto mais liberais são os concorrentes em contraposição a
uma determinada empresa, os esforços de vendas podem ser
amortecidos (13). Desta maneira a qualidade restritiva ou
não dos padrÕes de vendas influenciam diretamente as vendas
da empresa.
Os padrôes de crédito (14) envolvem algumas variáveis a
saber :

Despesas Administrativas

São as despesas inerentes ao departamento de crédito. Em
tese, caso os padrões de crédito. Em tese, caso os padrões
(13)VAN HORNE, James C. - "Fundamentos de Administração
Financeira" - 51lEd - RJ,Prentice Hall,1985
(14)GITMAN, Lawrence J. - "principios de Administração
Financeira"
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de crédito foram afrouxados, maiores os custos incorridos
pelo departamento em virtude do maior volume de contas a
serem analisadas.

Por outro lado, quanto mais restritivos forem os padrões de
crédito, menor o número de contas a analisar, em
consequência menores os custos administrativos.
No entanto, não devemos nos esquecer de empresas que não
possuem departamentos de crédito, portanto com padrões de
crédito totalmente liberais e não incorrendo em custos> com
o estabelecimento de critérios de crédito, um departamento
de an'alise deve ser criado. Portanto, havendo a geração de
despesas administrativas.

Investimentos em Contas a Receber

Existe o custo inerente a manutenção de titulos a receber.
Assim, quanto maior o número de titulos, maior será o custo
de mantê-los e vice-versa.
Caso a empresa resolva afrouxar os padrões de crédito,
deverá ocorrer o crescimento da quantidade de títulos,
portanto, gerando mais custos. Com o arrocho dos padrões o
sentido contrário deve ser percorrido.
Este tipo de reação ocorre, também, quando são modificados
os procedimentos de cobrança.
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Despesa com Devedores Duvidosas

Com a alteração dos padrões de crédito deve ocorrer uma
alteração na despesa com devedores duvidosos.
Em virtude do afrouxamento dos padrões deve ocorrer um
aumento da probabilidade de uma conta tornar-se incobrável e
vice-versa.
Assim, é esperado um aumento da perda com incobráveis em
virtude do afrouxamento dos padrões de crédito.

Volume de Vendas

o volume de vendas deve ser afetado com as alterações nos
padrões de crédito. Pois, espera-se um crescimento de vendas
com o relaxamento dos padrões.

Politica ótima de Crédito

Para estabelecermos uma politica ótima de crédito devemos
avaliar os padrões de crédito alternativos, de forma a poder
compara-los.
Van Horne (15) coloca-nos que o crédito deve ser liberado
até que a lucratividade marginal iguale-se ao retorno
requerido no investimento adicional em contas a receber.

(15)VAN HORNE, James C. - "FinanciaI Management and POlicy"
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Para conhecermos a lucratividade de um padrão de crédito
mais liberal, deve ser conhecido:
- a lucratividade das vendas adicionais
- a demanda adicionada aos produtos
- a redução do prazo médio de recebimento
- retorno sobre investimento requerido

Assim, para a tornada de decisão se a empresa deve afrouxar
os seus padrões de crédito, deve haver a comparação entre o
lucro marginal proveniente do aumento de vendas com o custo
do investimento marginal em contas a receber.
Deve ser verificado se a empresa está operando abaixo de
sua capacidade produtiva total. pois, no caso da liberação
dos padrões de crédito provocarem um aumento e a empresa
estiver com plena capacidade de operação, será gerado um
crescimento do custo fixo, além da possibilidade de
necessidade maior de estoques.

2.4. Condições de Crédito

As condições de crédito dizem respeito ao prazo e aos
descontos financeiros concedidos pela empresa.
Estas condições abrangem três itens:

- o desconto financeiro
- o prazo deste desconto
- o prazo de crédito
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Desconto Financeiro

Ao estabelecer um desconto a empresa estabelece um per iodo
dentro do qual o cliente pode uSUfruir deste beneficio.
Por exemplo, a empresa concederá o desconto de 5 % do valor
do titulo, caso o cliente pague sua conta dentro de 10 dias
após o inicio do periodo de crédito.
Gitman(16) coloca-nos que da concessão do desconto
financeiro pode-se esperar as seguintes variações e efeitos
sobre o lucro

ITEM DIREÇÃO DE VARIAÇÃO EFEITO SOBRE O LUCRO

(Aumento/Diminuição) (Positivo/Negativo)

Volume de Vendas A +

Per iodo médio de
Cobrança D +

Despesa com
Devedores Duvidosos D +

Lucro por unidade D

.,

A concessão de desconto financeiro traz um aspecto negativo
que é a redução de margem de lucro, pois, à medida que
número maior de clientes pagam com desconto e pagam o preço
reduzido, a margem de lucro será menor.
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Para avaliarmos as vantagens se conceder ou não o desconto
financeiro devemos realizar simulações com divesos níveis de
descontos e desta forma obtendo uma visão de seus efeitos
sobre o lucro.

Periodo de Desconto Financeiro

Qualquer alteração no prazo de desconto financero é bastante
difícil de ser analisada. Pois, caso a empresa resolva
dilatar este prazo espera-se um aumento no lucro com a
diminuição do prazo médio de cobrança, porque empresas que
não se aproveitavam do desconto, passarão a fazêlo. Por
outro lado, empresas que ja se aproveitavam do desconto, vão
continuar a fazê-lo, mas com o prazo dilatado. Como
consequência haverá um prazo médio de cobrança, com
resultados negativos no lucro.

Periodo de Cobrança
O prazo de crédito é outra variável que pode afetar o volume
de vendas da empresa, além de sua lucratividade.
O aumento deste período pode gerar um aumento de vendas,
porém com aumento de investimento em contas a receber.
Desta forma, para realizarmos uma opção entre prazos de
crédito diferentes, devemos comparar a rentabilidade do
acréscimo de vendas e o retorno exigido sobre o investimento
extra em contas a receber para cada urnadas alternativas.
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3. Administração da Cobrança

A administração da cobrança envolve uma série de
procedimentos, os quais são adotados com a finalidade de se
realizar os recebimentos dos títulos na data de vencimeto.
Os procedimentos adotados pela cobrança são inúmeros. Com o
não pagamento de uma conta no prazo de vencimento, a medida
que o tempo vai passando, mais pessoais e rigorosas são as
medidas tomadas. Vejamos os procedimentos básicos adotados:

- telefonemas
- cartas
- mensagens via telex
- visitas pessoais
- utilização de empresas especializadas em

cobrança
- ação jUdicial

Portanto, os procedimentos adotados pela empresa representam
a sua política de cobrança. Esta política pode ser avaliada
parcialmente através da observação do nível de despesas com
devedores duvidosos.
O volume de despesas com incobráveis não depende somente das
políticas de cobrança,mas , também, das políticas de
crédito.
De qualquer forma, existe uma relação funcional entre
despesas de cobrança e nível de despesas com devedores
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duvidosos. Admitindo-se que o volume de incobráveis é
relativamente constante em consequência das pol1ticas de
crédito adotadas.

Esta relação entre incobráveis e dispêndios com cobrança não
linear como pode ser observado na figura(16) abaixo:

Despesas
com

lncobráveis

Y

Ponto
de

Saturação

Despesas de
Cobrança

Os gastos iniciais com a cobrança provocariam uma ligeira
queda no volume de incobráveis. Gastos adicionais trariam um
impacto substancial nas despesas com devedores duvidosos até
um certo n1vel, representado pelo ponto "Y". A partir deste
ponto, maior investimento na cobrança traz, ainda, redução
de perdas com incobráveis, mas de forma progressivamente

(16)VAN HORNE, James C. - "FinanciaI Management and policy"
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decrescente, na figura é o intervalo entre o ponto "X" e o

"Ponto de Saturação". A partir deste ponto qualquer gasto

adicional não produzirá efeito algum.

o relacionamento entre prazo médio e o investimento em

cobrança, também, pode ser mostrado acima.

As relações básicas entre resultantes do aumento dos

esforços em cobrança são mostrados por Gitman(17) através do

quadro abaixo:

ITEM DIREÇÃO DE VARIAÇÃO EFEITO SOBRE O LUCRO

(Aumento/Diminuição) (Positivo/Negativo)

Volume de Vendas o ou D o ou -

Per iodo médio de
Cobrança D +

Perda com
Incobráveis D +
Dispêndios com
Cobrança A

O crescimento das despesas de cobrança resultam de forma

direta numa diminuição do prazo médio de cobrança e na perda

com incobráveis, assim trazendo um impacto positivo sobre o

lucro. Mas, por outro lado, isto pode trazer uma redução do

volume de vendas, pois uma cobrança mais ativa pode fazer

com que os clientes fiquem ressentidos e procurem outros

fornecedores.

(17)GITMAN, Lawrence - "Principios da Administração
Financeira"
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Como verificamos o tópicos relativos a Administração de

Contas a Receber são muitos. A teoria a respeito do assunto

é rica qualidade e quantidade. E nossa intenção em elaborar

esta s1ntese foi mostrar sua complexidade, permitindo a

empresa avaliar todas as funções envolvidas.
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v. CONCLUSÃO

o presente estudo teve a intenção principal de responder da
forma mais ampla poss1vel a pergunta:

O que é "FACTORING" ?

Assim sendo,
a histór ia do

tivemos oportunidade de explorar desde
opiniões de diversos"factoring", com as

autores, as variadas possibilidades de definição deste tipo
de operação, as suas caracter1sticas, formas operacionais,
custos envolvidos vantagens e desvantagens. Portanto, até
este ponto o nosso trabalho foi constituido da descrição da
espinha dorsal da operação de fomento comercialia sua
estrutura. Mas, para que possamos dar como concluida tal
estudo resta-nos avaliar alguns pontos.
Estes itens podem ser resumidos atravçes de duas perguntas
principais:

*0 "factoring" é uma técnica eficiente de gestão
financeira para empresas de qualquer porte?

*Quais as tendências da operação de fomemto comercial
no mercado brasileiro?
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1. O "factoring" e as empresas

Para iniciarmos a análise da validade do "factoring" corno
técnica de gestão financeira aplicável a qualquer empresa,
vamos colocar justamente o caso de empresas onde não são
vistas vantagem alguma da utilização desta operação,
adaptando-se as colocações de Phelps(l) a respeito do
assunto ternos:

- Empresas que somente vendem a vista.

- Firmas com prazo de faturamento muito curtoiexcessão
feita para casos de alta concentração de risco.

- Companhias pessimamanente administradas, com alto grau
de risco, com clientes representando alto risco, mercadorias
com alto lndice de devolução, etc ...

- Companhias que são capazes de administrar o seu crédito
e cobrança a taxas tào baixas e com tal nlvel de risco que
nenhuma outra empresa, mesmo usando de economia de escala,
seria tão habil para substitui-la.
Após _estas colocações, consideremos quais os possiveis
ganhos de urnaquando da operaçào com um "factor".

(l)PHELPS, Clyde W. - "The Role of Factoring in Modern
Business Finance" - 2.Ed - Baltimore,commercial Credit
Co.,1962
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1.1 Limitar as despesas de crédito e cobrança
Cornovimos nos capitulos anteriores estas despesas emvolvem:
os custos de análise de crédito, detalhado e rigoroso
controle de contas a receber, despesas de cobrança e perda
com incobráveis.
De um modo mais especifico podemos citar que nestas despesas
estão inclusos desembolsos dos mais variados tipos, tais
corno:

salários, beneficios e encargos dos chefes e
funcionários do departamento de crédito e cobrança,
energia elétrica,
computadores,
"software" dedicado a área de crédito e cobrança,
ar condicionado,
máquinas e equipamentos,
serviços juridicos utilizados,
custo de oportunidade do volume de recursos
alocados no contas a receber
participação do "overhead",
perdas financeiras com descontos concedidos e
incobráveis,
postagem,
despesas bancárias,
papéis e outros suprimentos,etc ...
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Portanto, a empresa vive frente a uma gama enorme de
despesas, além do risco relacionado aos créditos concedidos.
Assim, apresenta-se como uma opção muito interessante a
substituição de todas estas despesas e risco por uma
porcentagem fixa de perda de suas receitas liquidas.
O "factoring" por todas as suas caracteristicas e formas
operacionais possibilita justamente esta alternativa. Pois,
permite conciliar o procedimento habitual da empresa com a
sua preocupação relacionada ao crédito e cobrança, já que
coloca suas vendas em bases de caixa (a vista) e ao mesmo
tempo permite aos seus clientes
situação ocorre pelo fato de
"factoring" todos os custos de

comprar
que sob
crédito

a crédito. Esta
o contrato de

e cobrança são
trocados por uma taxa cobrada pelo "factor".
A situação descrita acima nos traz uma questão:

Será que as empresas, de um modo geral, analisam
corretamente todos os custos inerentes ao crédito e cobrança
e risco a ele associado?
Pois, temos como certo que sem uma análise correta de todos
os custos, considerando toda relação colocada acima, além de
outros itens especificos de cada empresa, não é possivel
obter~se a resposta correta quando da verificação da
possibilidade de troca da realização direta dos serviços de
crédito e cobrança pelo contrato de "factoring". A impressão
que fica é que muitas empresas podem ficar surpresas com o
resultado desta análise,pois nem sempre os custos totais
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inerentes a função de crédito e cobrança são o que se
imaginava serem, mas sim, superiores.

1.2 Reduzir as despesas de crédito e cobrança
Há empresa~ que independentemente de estarem preocupadas em
limitar a urna taxa fixa as despesas de crédito e cobrança,
podem achar que o "factor" realizará todo o trabalho
relativo a estas funções com um custo menor e de forma mais
eficiente do que elas próprias poderiam fazer.

o aspecto custo
Corno, também, pode-se abstrair do apresentado durante o
presente estudo. O "factor" obtém custos menores aos obtidos
pelas empresas clientes justamente em virturde da economia
de escala e nas vantagens obtidas pela especialização.

A "factoring house" pode ser vista corno um grande
departamento de crédito e cobrança, que atende não urna, mas
muitas empresas. Assim, podendo evitar problemas de
sazonalidade, utilizar-se dos melhores e mais modernos
equipamentos de informática, contratar os melhores
profissionais, além de ganhos em vários outros itens.
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o aspecto da efiência
A operação em larga escala pelo "factor" permite que ele
seja mais hábil em densenvolver novos métodos mais
eficientes de administrar o crédito e cobrança. Assim, tendo
a possibilidade de obter mais e melhores informações de
crédito do que é possível ser obtida por uma empresa em
particular, principalmente quando pensamos na pequena e
média empresa.

1.3 Concentração na Produção e Vendas

o fato da função de crédito e cobrança ser transferida para
uma instituição especializada em finanças, como é o
"factor", possibilita a empresa concentrar-se nos seus
problemas de produção e vendas. E como é sabido, a geração
de lucros vêm na maioria das vezes através de idéias
inovadoras no desenvolvimento de novos produtos, na produção
ou nas vendas.

Existe, também, o fato de que os executivos muitas vezes
preferem dedicar-se a produção, produtos ou vendas, pois são
originários destas áreas. Em particular, este é o caso das
novas empresas que habitualmente têm a sua frente homens
competentes em suas áreas, mas sem a menor experiência no
campo financeiro.

Obviamente, a necessidade, a vontade e as vantagens da
empresa em concetrar-se na produçãoe vendas depende da sua
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situação como um todo e somente ela poderá dizer o que é
melhor para si. O importante é que o "factoring" permite
esta liberdade de escolha.

Assim sendo, a empresa tem a possibilidade de dirigir-se ao
desenvolvimento de um novo produto ou mercado, bem como
concentrar esforços em mercados com necessidades sazonais.

\

1.4 Crescimento Rápido

É de óbvia importância para um negócio a disponibilidade de
Iserviços financeiros e administrativos que sigam o seu

crescimento. O "factoring" é uma atividade que justamente
possibilita esta situação.
Com relação a esta posição são encontradas objeções, sendo
alegado que em situações de cresciment:o as operações de
fomemnto comercial provocam "overtrading", ou seja, levam a
empresa a negócios que são bem maiores do que os recursos
disponiveis podem surportar. Como percebemos esta é uma
posição falaciosa, pois o "factoring" provém a companhia de
recursos sem criar exigibilidades, e sem direito de
retrocesso. Assim, transformando os planos existentes em
possibilidade real de crescimento seguro.
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1.5 "Factoring" X Desconto de Duplicatas

Neste ponto convém realizarmos urna comparação direta entre
os custos envolvidos numa operação de fomento comercial e o
desconto de duplicatas tal corno é realizado pelos bancos
comerciais. Mesmo sabendo que esta comparação de forma
direta deve ser vista com reservas, pois, corno já visto, o
"factoring" presta urnagama de outros serviços não prestados
pelos bancos.

Para realizarmos esta comparação vamos lançar mão de um
exemplo:

A empresa "Disk-Sound", fabricante de produtos
eletrônicos, tem porte médio e com bom relacionamento junto
as instituições financeiras, portanto sem apresentar
problemas de obtenção de crédito. Sua clientela é formada
por empresas tradicionais que por sua vez não representam
alto grau de risco, além de não existir o problema de
concentração de risco.

1.5.1 Desconto de Duplicatas

A fim de atender um problema de capital de giro a "Disk-
Sound" resolveu realizar urna operação de desconto de
duplicatas junto a um banco onde mantém sua cobrança.
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A operação possui os seguintes dados:
Valor do borderô: Vn = $600.000
Prazo: n = 45 dias
Taxa de desconto comercial: dc = 9 % a.m.
Imposto sobre operações financeiras: IOF = 0,004167 % a.d.
Despesas administrativas: DA = 2 %
Float de cobrança: F = D+1

a)Cálculo do Valor Liquido(Vc)
lançando-se mão da fórmula de desconto comercial simples
temos:

Ve = Vn ( 1 - de * n )

Vc = $600.000(1-0,09*45/30)
Vc = $519.000

b)Cálculo do IOF

IOF = Vn * n * 0,000041667
IOF = $600.000*45*0,00004167
IOF = $1.125,09

c)Cálculo das despesas administrativas

DA = Vn * taxa fixa
DA = $600.000* 0,02
DA = $12.000

d)Valor liquido recebido
VL = Ve - IOF - DA
VL = $519.000-$1.125,09-$12.000
VL = $505.874,91
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e)Cálculo da taxa efetiva(i ef)
lançando-se mão de uma calculadora finaceira e de posse

dos seguintes dados, temos:
Fv = $600.000

Pv = $505.874,91
n = 45dias

assim,
i ef = 18,61 % a.t.
ou i ef = 112,05 % a.m.

f)Cálculo do desconto considerando-se reciprocidades

bancárias.
fórmula genérica de cálculo => (1 + i ef) = VF / VP

onde: VF= Valor futuro = Valor do borderô ajustado
VP= Valor presente = Valor liberado ajustado

ou seja, (1 + i ef) = (Vn - #)/(VL - &)

onde,# e & são ajustes relacionados com as reciprocidades

i)cálculo da taxa efetiva considerando-se o "float" de
cobrança
- "float" 0+1

custo de oportunidade = 5 %
usando-se a fórmula da taxa efetiva:

«i a.m. / 3.000)+ l)**n i ef
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i ef = «5 % / 3.000)+ 1)**1 = 1,0016667
i ef = 0,16667 %

logo, o custo do "float" de cobrança é:

F = Vn * i ef
F = $600.000 * 0,0016667

F = $1.000,02

$600.000 - 1.000,02
(1 + i ef) = ---------------------- = 1,18643

$505.874,91 - 1.000,02

i ef = 18,643 % ao per.

expressando-se em termos mensais, temos ;

(1 + i ef a.m.) = (1,18643)**(30/45)

i ef = 12,07 % a.m.

ii)cálculo da taxa efetiva considerando-se a

reciprocidade de saldo médio

- saldo médio exigido = 20 %

- saldo médio = $600.000 * 0,20 = $120.000

$600.000 - $120.000 - $1.000,02
(1 + i ef)

$505.874,91 - $120.000 - $1.000,02
(1 + i ef) = 1,24456 a. per.
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em termos mensais
(1 + i ef) = (1,24456)**(30/45)

i ef = 15,70 % a.m.

1.5.2 Operação de "Factoring"

A "Disk-Sound" para atender o seu problema de capital de
giro ao invés de realizar desconto de duplicatas resolveu
realizar uma operação de "factoring",com as seguintes
características:

VN = $600.000
n = 45 dias
dc = 9 % a.m.

comissão sobre serviços prestados: c=1%/2%/3%("ad-valorem")
ISS= 5 %

a)Cálculo do Valor Líquido

Ve = Vn ( 1 - de * n )
Vc = $600.000(1-0,09*45/30)
Vc = $519.000

b)Cálculo dos Custos Totais
b1)comissão(3 %) + ISS

c + ISS = 3,1579 %(cálculo por dentro)
c = $600.000 * 0,031579 = $18.947,40
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b2)comissão(2 %) + ISS
C + ISS = 2,1053 %
C = $600.000 * 0,021053 = $12.631,80

b3)comissão(1 %) + ISS
C + ISS = 1,05263 %
C = $600.000 * 0,010526 = $6.315,78

c)valor liquido recebido
VL = Vc - c

c1)VL = $519.000 - $18.947,40
VL = $500.052,60

c2)VL = $519.000 - $12.631,80
VL = $506.368,20

c3)VL = $519.000 - $6.315,78
VL = $512.684,22

d)cálculo da taxa efetiva
com uso de uma calculadora obtemos:

d1)i ef = 19,99 % .a. per. = 12,92 % a.m.
d2)i ef = 18,49 % a. per. = 11,98 % a.m.
d3)i ef = 17,03 % a. per. = 11,05 % a.m.

1.4.3 Resumindo os dados obtidos
a)desconto de duplicatas

- sem considerar reciprocidades
i ef = 12,05 % a.m.



178

- considerando o "float" de cobrança (D+1)
i ef = 12,07 % a.m.

- considerando o "float" e o saldo médio(20 %)
i ef = 15,70 % a.m.

b)operação de "factoring"

- comissão por serviços prestados de 3 %
i ef = 12,92 % a.m.

- comissão por serviços prestados de 2 %
i ef = 11,98 % a.m.

- comissão por serviços prestados de 1 %
i ef = 11,05 % a.m.

Assim, comparando-se diretamente as duas operações no

exemplo acima observamos que o "factoring" somente realiza

taxas efetivas superiores no caso da cobrança de comissão

por serviços prestados ser superior a taxa administrativa
cobrada pelo banco. lembramos

despesas

ainda que não foram
consideradas eventuais bancárias oriundas do
serviço de cobrança.

Pode, no entanto I ser argumentado que a situação acima é

apenas um exemplo e como tal a realidade dos fatos pode
alterar a realidade dos fatos.

Obviamente, trata-se de um argumento falacioso. Inicialmente
porque os dados apresentados acima são plenamente
factiveis,aliado ao fato de que deixamos de considerar, até
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este momento,alguns pontos importantes que favorecem o
"factoring".
Primeiramente, lembremos que a taxa administrativa cobrada
na operação de desconto varia de banco a banco, portanto
podendo ser em muitos casos superior a comissão do
"factoring".
Outro fato é que as reciprocidades sempre são cobradas,além
de outras possiveis taxas de serviços bancários.
Sendo importante levarmos em conta que quanto menor o porte
da empresa e pior a qualidade de seus números, maiores vão
ser as taxas
instituições

cobradas e
financeiras.

mais dificil o acesso às
Embora independente desta

situação, o "factor" por sua estrutura e caracteristicas,
pode captar recursos mais baratos e assim oferecer fundos a
taxas competitivas.
Finalmente, devemos considerar todos os demais beneficios
trazidos pela prestação de serviços realizada
"factoring", ou seja, cobertura
crédito,operacionalização de cobrança,
Serviços discutidos amplamente no cap.!!!.

do risco
pelo

de
controles,etc ...
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2. "Factoring" X Bancos

A partir da própria história da evolução do "factoring" no
Brasil e em outros diversos paises, fica o sentimento de que
os bancos consideram os "factors" como competidores. Esta é
uma posição que somente pode ser entedida durante o per iodo
de implantação da atividade de fomento comercial em
determinada economia, pois existe desinformação, existem
problemas naturais iniciais que geram conflitos; má
interpretação. Mas, quando existe a informação correta,
quando se é conhecida toda estrurura do "factoring" o
sentimento de competição e conflito deve desaparecer por
completo.
Salinger(2) em seu livro a respeito do assunto, menciona
que no Reino Unido esta má interpretação a respeito do
"factoring" teve sua origem no fato de que os primeiros
"factors" praticamente somente desenvolveram o desconto de
titulos e de maneira cara. Eles administravam o crédito e
cobrança, não como um serviço, mas sim, como uma forma de se
protegerem com relação a seus clientes.
Desta forma, o que o cliente obtinha era tão somente um
financiamento mais caro. Assim, provocando difamação do
conceito de "factoring".
Definitivamente deve-se chamar atenção do segmento
financeiro tradicional para a natureza complementar dos
serviços prestados pela operação de fomento comercial, os
(2)SALINGER, F.R. - "Factoring and the Lending Banker" -
UK,Tolley,1986
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quais podem assistir, de maneira geral, tanto a seus
clientes quanto aos bancos.

Corno vimos pelo exemplo comparativo com o desconto de
nlvel de taxaduplicatas, o "factoring" dependendo do

praticada pode em alguns casos tornar-se competidor em
relação ao sistema bancário. Pois, empresas que possuam
acesso ao crédito e a taxas adequadas I podem optar pelo
"factor" em virtude da gama de serviços por ele prestado.
Na verdade, devemos entender que esta competição, mesmo no
caso de desconto de duplicatas, é algo aparente, pois a
atividade de a atividade de "factoring" não estará
impossibili tando a demanda de fundos. Antes, estará
maximizando a oferta, já que irá aument.ar a competividade
deste mercado, através de seu maior poder de barganha,
inibindo a disputa de capital a custos proibitivos.
O "factoring" em relação aos bancos tem um caráter
eminentemente complememtar, pois estará reunindo um grande
número de clientes, particularmente aqueles de pequeno e
médio porte, que de outra forma estariam individualmente
procurando acesso ao crédito, assim elevando os custos como
um todo. Além, de possibilitar acesso aos fundos
disponlveis, a empresas que normalmente estariam impedidas.
Portanto, o "factor" pode realizar a distribuição de fundos
de forma capilar, atingindo a canais de distribuição que não
interessam diretamente aos bancos. Produzindo, além da
redução de custos, impacto na taxas de juros praticadas,
pois amplia o número de participantes do mercado, fazendo
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com que seja demandado crédito que em outra situação estaria
destinado a outros usos. Sob esta ótica, podemos chegar a
entender que poderá haver uma melhora de produtividade, pois
o capital será destinado a um mercado mais competitivo e
talvez não permanecendo em bolsões não tão eficientes, mesmo
porque o banco analisa somente o risco do sacador ao passo
que o "factor" verifica o risco do sacador e principalmente
o do sacado.
Desta forma, entendemos que o "factoring", além de
complementar, é demandante dos serviços das instituições
financeiras, pois o "factor" tem como uma de suas fontes de
fundos justamente o crédito oferecido pelos bancos, além de
usar outros serviços, principalmente a cobrança de t1tulos.
Como mencionado por Montezano(3) "•••0 factor opera no
'varejo', vendendo serviços a muitos clientes, e repassa
parte destes serviços no 'atacado' para instituições
bancárias e seguradoras tradicionais".
Embora exista uma grande diversidade de mentalidade entre o
"factor" e o banqueiro, encontramos num grande número de
pa1ses perfeita harmonia entre as duas instituições.
Notadamente esta situação é existente nos Estados Unidos,
onde, além de encaminharem clientes ao "factoring", fornecem
recursos ao "factor" na base da "prime rate".

° Dr Lemos Leite(4) a respeito deste tópico comenta
que: "Muito embora nos Estados Unidos, na década de 70,
(3)MONTEZANO, Roberto M. - "Factoring" - 2.Ed -
RJ,IBEMEC, 1983
(4)LEITE, Luiz Lemos - "Seminário Sobre Factoring" - mimeo -
RJ ,ANFAC ,1982



183

alguns banqueiros avaliassem e seguissem de perto o grande
desenvolvimento dos negócios de 'factoring', compreenderam,
também, que para eles seria mais interessante não incorporar
tal atividade como um novo produto, mas, sim, adquirirem
parte do controle da casa de 'factoring' já em atividade
lucrativa. Como por exemplo podemos citar: American National
Bank, The Chase Manhattan Bank, N.A. citibank e muitos
outros".
A disputa entre as diversas instituições, por clientes
preferênciais, existirá sempre, com ou sem a presença do
"factoring", portanto não devemos confudir esta situação e
acreditar que o "factor seja apenas competidor em relação ao
segmento financeiro. E como vimos anteriormente, a

"factoring house" é demandante de crédito bancário para
poder atender as necessidades de seus clientes. Assim sendo,
seria no minimo estranho que os bancos, em mercados como o
norte-americano, emprestassem fundos para instituições que
fossem "roubar" os clientes.

Devemos, também, ressaltar que as instituições financeiras
manipulam fundos do público em geral, portanto incumbidos de
uma responsabilidade muito grande. Assim
mentalidade do banqueiro é compLet.amerrt.eavessa

sendo, a
a risco.

Este fato, além da experiência nas oprerações com clientes
de grande porte, faz com que os bancos sejam restritivos com
relação a operação com clientes menos expressivos, ou seja,
clientes de menor porte, com números menos significativos,
ou em inicio de operação, etc ...
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Os bancos e demais instituições financeiras devem reconhecer
que as empresas de "factoring" possibilitam maior amplitude
de operações. Além do fato de que na maioria das vezes
haverá a substituição de diversos devedores por um único
devedor em condiçÕes de crédito muito melhores, havendo
conjuntamente uma melhora na qualidade administrativa das
empresas suas clientes, pois o "factor" será responsável
pela emissão de relatórios e participará da preparação de
orçamentos e planejamentos que por vezes são inexistentes.
Ou seja, o "factor" não se trata de uma instituição
financeira no sentido "lato" do titulo, mas sim, trata-se de
uma instituição especializada na atividade financeira.
O "factoring" pelo fato de ser menos avesso ao risco do que
os bancos, poderá ser acusado de estar ligado a muitas
falências. Esta, também, é uma situação ilusória, pois o que
leva as empresas ã falência é a má administração e neste
ponto o "factor", por suas caracteristicas, irá provocar uma
melhora da qualidade administrativa de seus clientes, assim
colaborando para melhora do sistema econômico. Além do que a
má utilização dos fundos obtidos poder ocorrer mesmo no caso
do descontos de duplicatas cedidos pelos bancos, situação
comum, quando da utilização destes recursos em outras
aplicaçÕes que não o atendimento do capital de giro.
Verificamos que por vezes estes fundos de curto prazo são
investidos em ativos permanentes, pesquisa e desenvolvimento
e até mesmo para pagar participação acionária, assim
trazendo consequências ruins para a empresa. Esta situação
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mostra mais uma vez o caráter complementar das atividades do
"factoring", mesmo porque os recursos de longo prazo
continuam sendo providos pelas instituições financeiras, já
que os "factors" atuam no curto prazo.
Verificamos, assim, que o "factoring" pode aliviar os bancos
de certos encargos e até com posslvel melhora de
rentabilidade e com menor risco, mesmo porque a atividade de
fomento comercial chega a operar com segmento empresarial
não interessante aos bancos.
Por outro lado, em virtude de diversidade de mentalidade, o
"factoring" seria um produto nati-morto caso surgisse
agregado à estrutura do s eqmerrt o financeiro
tradicional (banco comercial, financeira, banco de
investimento,etc ...), esta posição é a justamente sustentada
pela "ANFAC" (5) que cita ainda, a existência de várias
experiências fracassadas em outros pa1ses, com destaque para
o caso da Bélgica. No entanto, entre os afiliados da
Associação de "factoring" encontramos diversos entidades
diretamente ligadas a bancos, tais como: Boston, Noroeste,
Safra, Unibanco, Crefisul, Mercantil de São Paulo, além de
outros.
o sistema finaceiro tradicional, além de ter a possibilidade
de atuar voltado ao atacado, diminuindo assim o seu volume
de contatos e tendo possibilidades de redução de riscos,
irão liberar-se das pressões e encargos oriundos da pequena
e média empresa.

(5)LEITE, Luiz Lemos - no prefácio de COELHO, Wilson do
Egito - "O Factoring no Brasil"
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Assim sendo, verificamos que o segmento bancário deve ser um
dos grandes beneficiários do surgimento da atividade de
"factoring", a qual de maneira geral beneficia toda
intermediação financeira, na sua missão de realocar fundos,
adequando prazo e valor.

3. "Factoring" X Agiotagem

Urna das confusões mais abjetas e equivocadas que se faz com
relação a operação de "factoring" é confundi-la com a
Agiotagem.
Cabe-nos, portanto, estabelecer de maneira simples, mas
clara a diferença entre o "factor" e o "agiota".
Primeiramente, vejamos a definição de agiota e agiotagem
encontrada no dicionário Aurélio(6)

"Agiota: Que, ou quem se entrega à agiotagem, usurário,
interesseiro, onzenário."

"Agiotagem:1.Especulação sobre fundos, câmbios ou
mercadorias, com o fim de obter lucros
exagerados, usura.

2.Lucro resultante dessa especulação.
3.Empréstimo de dinheiro a juros exorbitantes.

Como vemos, pela simples leitura da definição de agiotagem
percebemos quão distante esta atividade está do "factoring".
(6)HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de - "Novo Dicionário
da Lingua Portuguesa" - 2.Ed - RJ,Nova Fontreira,1986
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De maneira objetiva, colocamos que o divisor de águas entre
as duas atividades reside no fato de que a agiotagem se
trata de uma operação ilegal, marginal. Portanto, podendo
ser enquadrada na lei 4.595/64(7) e demais institutos
legais, particularmente a lei delegada número 4 de 26/09/62,
a lei que estabelece os crimes contra a economia popular.
Em se tratando de atividade ilegal não permite o

estabelecimento de contratos, nem concessão de recibos,
portanto os seus custos não podem ser tratados como despesa.
Justamente por seu caráter informal, a adesão a um acordo
desta natureza deixa a empresa numa posição muito frágil,
porque havendo necessidade de discussão de direitos não há
possibilidade de apelação do jUdiciário. Frente a esta
situação a empresa poderá ficar numa situação muito
delicada, pois o agiota lançará mão de todos os recursos
para reaver o seu dinheiro, obviamente todos il1citos.
Por sua vez o "factoring", como tivemos oportunidade de
demonstrar ao longo de todo este estudo, é uma atividade
perfeitamente legal, amparada por um contrato entre as
partes, que emite nota fiscal e recibos, recolhe impostos e
possui todos os demais aspectos inerentes a uma empresa
constituida.
Além disto, a operação de fomento comercial pelo fato de
permitir o acesso da pequena e média empresa a fontes legais
de recursos, muitas vezes com menor custo, opera como agente
inibidor da desintermediação financeira, neste ponto

(7)ver letra c, item 10, do cap.III

,,'
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colaborando com as autoridades governamentais no controle
dos mercados paralelos.

4. Os Caminhos do "Factoring"

Embora o "factoring" possua urna longa história, sempre
acompanhando os rumos da própria história da humanidade,
trata-se de um produto que na sua configuração atual é tido
como moderno, pois, foi reintroduzido nas economias
européias e do resto do mundo a partir da década de 50 do
nosso século. E acompanhando a trilha da administração
financeira, as operações de fomento comercial somente
começaram a ser discutidas no campo acadêmico a partir da
década de 40(8)

No Brasil, a história do "factoring" não tem dez anos,
durante os quais apresentou diversos maus entendidos,
problemas de legalização, além de um ambiente econômico
demasiadamente conturbado. Assim sendo, os dados
institucionais apresentados por esta atividade em nosso paIs
são extremamnte pobres. Vejamos por exemplo os dados
divulgados pela "ANFAC"(9) relativos a 1987 e que são
praticamente os únicos disponlveis a nIvel interno:

- Volume de operações: US$ 150 milhões
- 95 % da clientela sendo do segmento da pequena e

(8)PHELPS, Clyde W. - "The Role of Factoring in Modern
Business Finance"
(9)Boletim Informativo ANFAC - n.19
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média empresa.

- Clientela: em torno de 600 empresas.
- Volume de recursos direcionados a:

1)indústria gráfica
2) confecções
3)prestadoras de serviços
4) indústria metalurgica
5) indústria qu1mica
6) comércio

- Inadimplência: 6 % do total de ativos negociados.
Corno verificamos as informações dispon1veis são poucas,
fazendo-nos acreditar que realmente os problemas enfrentados
pelo "factoring" e prejudicaram-no em demasia. Pois, os
números apresentados mostram que esta atividade possui ainda
um volume de negócios irrisório com relação ao PIB
brasileiro, não atendendo sequer 0,1 % das pequenas e médias
empresas, um segmento com mais de dois milhões de
integrantes, justamente o público alvo eleito pelos próprios
empresarios da atividade de fomento comercial. Ainda mais,
numa economia tão dif1cil corno a nossa, com tantas
estruturas e dispositivos rotulados como de assistência, de
incentivo a pequena e média empresa, mas que todos sabemos
tratarem-se de instrumentos ineficazes que na verdade são
tentativas para cobrir as próprias deficiências da nossa
atividade econômica. Sem falarmos que os incentivos
governamentais direcionados para qualquer atividade, no
final das contas vão contra a própria sociedade, pois todos
ternosque pagar a conta.
Agora que os impedimentos legais foram retirados existe um
espaço imenso a ser ocupado pela indústria de "factoring"
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brasileira. Mas, para que isso ocorra deve haver todo um
trabalho de divulgação e até mesmo deve ocorrer mudança de
mentalidade dos empresarios do setor.
Nos Estados Unidos e outros países, o "factoring" é cada vez
mais difundido e o entendimento de sua operação é bastante
claro, portanto praticamente não havendo risco de sua
utilização ser vista como um sinal de fraqueza financeira da
empresa. No caso brasileiro, pelo fato de o aspecto
financeiro da atividade de fomemnto comercial ser o mais
desenvolvido, acreditamos que esta possibilidade existe.
Pois, é comum encontramos no mercado, progandas, anúncios ou
matérias divulgando que o "factoring" realiza "desconto de
duplicatas",sem, no entanto, colocar os demais serviços
possiveis de serem prestados, portanto gerando mais conflito
e desinformação.
A nível mundial a expansão do "factoring" não é entendida
simplesmente em termos do crescimento da demanda por

financiamentos, mas sim, deve ser vista em termos da demanda
pela combinação de serviços, como nos coloca Phelps (10)
que continua mencionando o fato da atividade de fomento
comercial ter evoluido, tornando-se um importante método da
administração financeira moderna. Sendo o "factoring" mais
que um método de finanças, no sentido estreito do termo.
Deveria ser dito que o fomento comercial é "a method of
business finance plus".

(10)PHELPS, Clyde W. - "The Role of Factoring in Modern
Business Finance"
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Na verdade, pensar no "factoring" como somente um produto
financeiro dedicado ao adiantamento de fundos é no mínimo
inocente e mostra desconhecimento do produto. A operação de
fomento comercial, também, não deve ser vista como um método
de cura milagrosa para produtos ruins ou negócios não
lucrativos ou mesmo para melhorar seu grupo de devedores
duvidosos. Ao contrário, "factoring" é útil para negócios
lucrativos crescerem mais rapidamente do que seria possível
de outra forma. E quando da utilização de seu aspecto
financeiro, os fundos devem ser usados como crédito de curto
prazo, como elemento redutor de riscos ou para incrementar o
capital de giro. Particularmente, sobre a redução de riscos,
é surpreendente notar que as empresas tão preocupadas em
segurar seus ativos, deixem de lado uma oportunidade de
cobrir os riscos relativos ao capital de giro. Neste caso o
"factor" apresenta-se mais apto para cobrir riscos do que
outros, já que paga a seu cliente na data de insolvência do
seu devedor (se não antes) sem nenhuma formalidade de
apresentação de provas do débito e sem a necessidade de
reclamar o sinistro. Portanto, sem interrupção alguma do
"cash flow" da empresa.
Acredi tamos, portanto, que o "factor" nacional deve ser
naturalmente "merchandising minded" do que "lending minded".
Porque emprestar dinheiro é apenas uma das facetas de suas
muitas atribuições, mas caso
principal, a "factoring-house"
diante de seu cliente. Assim,

este aspecto torne-se o
terá uma atitude passiva

deixando de lado o fomento,
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o crescimento e melhora de seu cliente e como consequência a
sua própria atividade e ganhos serão restringidos, porque
não esqueçamos que ele recebe comissão por serviços
prestados.

Acreditamos, de forma mais ampla, que o "factoring" não tem
um caminho aberto apenas com relção a pequena e média
empresa, mas sim, em relação a todo segmento empresarial.
Porque, a atividade de fomento comercial pela sua
especialização e capacidade de obtenção de economia de
escala pode atender empresas de qualquer tamanho, chegando a
substituir perfeitamente as funções de crédito e cobrança.
O "factoring" trata-se de um produto financeiro único,
diferente de todos os outros. E justamente, por único, a
operação de fomento comercial torna-se vantajosa para muitas
empresas, nas mais diversas situações particulares.
Nesta conclusão devemos compartilhar do receio de todo o
pesquisador, que é o de ter sido tendencioso em seu
trabalho. No entanto, a despe ito disto ter acontecido no
presente estudo, estamos certos que esta situação ocorreu em
virtude de que muitos argumentos consistentes foram
encontrados, oriundos das mais varidas fontes. Assim sendo,
ficamos tranquilos em verificar que é verdadeira a hipótese
inicial desta monografia. Portanto, podemos afirmar que:

"O 'FACTORING' é uma técnica muito eficiente de gestão
financeira e com boas condições de ser implantada com
sucesso no mercado brasileiro, onde os maiores beneficiários
seriam as pequenas e médias empresas".
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CIRCULPJ:':Nº 703

BANCO CENTRAL DO BP~SIL

DE 16.06.82.

(1) Circular elo nilnco Centml do [;rasil n." 703, dó' 16.05.82
"Em ::'ce das d'!;jlo:,içües di' lei 11.° 4.!:i95, de :n.12.G4, cru o special .1S contida s cru s eus i!rtino:; 2.",3.", inciso V, 4.",
incinns, VI c VIII, lO, inciso V, 11, inciso VII. e 44, § 7.°, o Banco Central cio Br asil, ouvido (I Conselho ,'I.one::lrio
Nacional, em sess ào IPalizou3 nesta data, dvcldiu tornar público os sopuintes escliJre(~irnentos:
I - Ar. oper ações conhecidas por Inctorinç, "compra de faturamento" ou denorntnações st;;n~Ir.ante:i _ em qus,
em geral, ocorrem a aquisiçâo, adminir.trilçllO c garalltiil de liquidez dos direitos creditórios d~ pe;;~u::!; jllrit:;r.a;.
occorrcnres do faturamento dn venda de seus bens c serviços - apr cs entam, na maioria dos casos, carac.tcri!.:i.:.éI::i 11

paoticularicladC!s próprias d.rqunlas pr ivativas de instituições financuirns autorizadas pelo Banco Ccntr al.
1/ - Assim, c até que a matéria seja rcqulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, é1S pessoas fis;cêl!; ou juridr-
cas n;JQ autorizadas que realizarem tais operações continuem passlveis, na forma previsto no ~ 1.· do artiço ~ Oi!

lei n." 4.~~I~, de 31.12.GIJ, das penas de rlH::ta pecuniária e detenção de 1 (um) <J 2 (dois) anos, ficando a estas
sujeitos, quando rl!!~~oas juridicas. seusadrnlnlstrudo.es.

Brasília (DF). 10 de [unhe ri:! ~9S2,
Carlos Geraldo Lang:JIli

f'resiée:1t.,.'·

)
(

, ,

"

"
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BANCO CENTRAL DO BRASIL

DF Í C I D DE1~OCI GAD I !~-86/105 o r a s- í 1 i a- (D F ), i 4 de n o v E: OI b r o d c j. 786

Do: Chife do Departamento de Normas do Mercado de Capitais - DENOC
'1 :

~o: DI'. MARCELO MONTEIRO SOARES , ., I •.

MO. Diretor-Geral
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COM~RCIO

••• 1 :

SE n h o I' Co i I' e l: o r ,

RE:P o I' t CIm o - nos a o s t e I' mos d o O f í c i o OF I DNRCI GDGI DJ / n ~

822, d'2.07.ie'.86, õ.tr-::?\'i·s 'd o q.i:::.l V.S;:. .•. sol ic i t a a r",c_ni102stCl.ção d es-
t c Banco s ob r c o pl'ocedin.cinto a SE'r adot~d~o"com r c l a c Ko aos pedid.os,
q'Hõ ingl'e·::.=.3.m n as .Jun t a s Com"'Õ·I'ci;;;.is; d c c.I'q'li'v'c.m.~nto c c at o s constl-
t ut ivos d a s c mrr e s a s que se proP::~Em a p r a t i c a r' c-. c-.t l v l d a d e c cnh e c ida
c o mo· f a c t o I' i n 9 ., ou p o r d '2n o m i n a c ;:;€- S E' qui v ~ 1.:;-n t '2S • • .' "

2. Tendo em vista a sentença favorivel; proferida pela
SE9'lnda Tu r n.a do Tr Lb un a l FEd~·Ta.l de neClJl'SOS, pOl' u n an i m i d a d c , com
I' € 1c\c ~:o ,à Ap e 1c( c ~o E IH 11ct n d a d o d e SE' 9 U I' a n c a n!: 99964 - RS ( .!l4 980 11) • E'

atd que a mat~ria SEja disciplinada, ~olicitamos o obsdqYio dE
OI' i e n t a r as Juntas Comer c l a i s no s en t ido de c on c e d e r o al'q'Jivc\Olcnto
d o CI.to c on st i t u t Ivo d a ou e l a s empr c s as , s crn a n c c cs e id ad e d e e:<cUIIE
pr~vio do pedido por este Banco.

Atenciosamente::

,"
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

Em 29 de ~ezembro de 1986.

Do: Diretor-Geral do Departamento Nacional de Registro do Com~rcio'
Ao: Dr. LUIZ LEMOS LEITEM.D. Presidente da Associaç50 Nacional de Factoring
Assunto

Senhor Presidente
Encaminho a V.S~ c6pia da Instrução Normativa DNRC/

n9 16, de 10 de dezembro de 1986, publicada no DOU d~ 12/12/86, na
quul este Departamento, como Orgão C~ntraldo Sistema Nacional de
Registro do Comércio, autoriza as Juntas Comerciais a arquivarem os
atos constitutivos de empresas de "fâctoring",'sem aprovação prévia
dó Banco Central do Brasil.

Na oportunidade, apresento a V.S~ protestos de esti, .

~~

. . / Marcelo~oare:

ma e distinta consideraç~o.

" .,"

.'
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