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1 RESUMO 

A finalidade desse trabalho é levar o conhecimento de todos os interessados sobre 

Factoring Fomento Mercantil, considerado como uma solução para problemas com 

capital de giro das micro e pequenas empresas, identificando quais são suas 

vantagens, desvantagens e características do fomento mercantil, já que o 

seguimento tem ficado tão popular e procurado por empresas no Brasil. Vamos 

entender porque esse mercado está em constante crescimento e porque as 

empresas tem se interessado cada vez mais em trabalhar com factoring. Embora 

essa atividade não entre em um consenso entre os juristas, não existe lei que 

regulamente o ramo, todavia as empresas de fomento tem um órgão que protege em 

toda questão jurídica. Atualmente as empresas de fomento não precisam de 

autorização do Banco Central para funcionar, porém o BACEN pode intervir caso as 

empresas de factoringpratique atividades financeiras já que é absolutamente 

proibida às praticas de serviços financeiros. Diferentemente dos agentes financeiros, 

a factoringnão pode realizar empréstimos ou qualquer tipo de operação financeira. 

 

Palavra-chave: Fomento.Factoring. Recebíveis. Micro. Pequenas Empresas. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Este artigo pretende ampliar o conhecimento superficial sobre a factoring, 

mostrando suas características como ferramenta de solução financeira para micro e 

pequenas empresas. 

Porque o fomento mercantil é procurado por indústrias e comércios?Quais os 

riscos para as factorings e para seus clientes? 

A prática milenar vem do império romano, onde os comerciantes se 

baseavam em uma atividade de confiança, era uma forma de desenvolver seus 

negócios adquirindo negócios e transferi-los a terceiros de boa fé, porém a forma 

que era cobrada seus devedores caracterizou a operação como agiotagem. 

Atualmente as operações de factoring passaram a serem vistas de forma 

respeitada no mercado, pois não se trata de uma simples transação, é uma 

operação complexa onde através de um contrato onde uma parte cede a terceiros 

créditos provenientes de vendas mercantis sendo assim assume o risco do não 

recebimento pelo cliente e de seu cedente o que hipoteticamente pode acabar 

prejudicando o caixa da factoringenvolvida e consequentemente pode prejudicar o 



relacionamento factoringe cliente tomador do crédito. “A aquisição de crédito que 

resulta de vendas mercantis e de prestação de serviços dos clientes de empresas 

contratadas que são realizadas a prazo. Factoring é negócio sério para profissionais” 

(LEITE, 2008, p.3). 

Uma das possíveis causas de uma empresa procurar ajuda em factoringé por 

antecipações dos direitos creditórios de títulos que ajuda a empresa tomadora do 

recurso a fomentar seu negócio de uma forma mais ágil e menos burocrática, esse 

giro antecipado ajuda a ajustar o fluxo de caixa e desenvolver a empresa. 

 

3 OBJETIVO 

O objetivo do artigo é mostrar a importância da antecipação de recebíveis 

como ferramenta administrativa em pequenas empresas, ou seja, mostrar o 

benefício para a empresa-cliente a diminuir os custos com a parte de cobrança, 

deixando de se preocupar em cobrar os títulos caso não sejamliquidados na data, e 

a emissão do boleto de cobrança que será realizada pela empresa de factoring. 

 

4 METODOLOGIA DE PESQUISA: 

Este trabalho adota a pesquisa bibliográfica, pois tem o objetivo de trazer a 

resposta de algum problema por meio de referências de autores consagrados, para 

que a solução do problema tenha uma fundamentação teórica. (GIL, 2002) 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

A factoring é uma atividade comercial que auxilia na alavancagem dos 

negócios de pequenas e médias empresas, desde a prestação de serviços até a 

compra de ativos financeiros. Hoje, 67 países praticam regularmente o factoring.  

O objetivo principal de uma empresa de factoring é o fomento mercantil, ou 

seja, fomentar e assessorar empresas em seus negócios. Pode-se afirmar que o 

sentido de factoring é uma relação jurídica entre duas empresas, em que a empresa-

cliente entrega ao factoring um título de crédito, oriundo de suas vendas a prazo, 

recebendo como contraprestação, o valor do titulo a vista, mas para isto, tira-se uma 

quantia considerada a remuneração ao factor pela transação.  

 
Pelo factoring ou faturização, uma pessoa recebe de outra a cessão de 
crédito oriundos de operações de compra e venda e de outra natureza 
comercial, assumindo o risco de sua liquidação. Incumbe-se de sua 
cobrança e recebimento. (PEREIRA, RF 281, p. 12). 



 
O órgão regulamentador do ramo de fomento é chamado ANFAC (Associação 

Nacional de Fomento COMERCIAL). Fundado em 1982, é uma entidade civil sem 

fins lucrativos. Todas as empresas associadas ao órgão terão a assessoria jurídica 

necessária para o bom desenvolvimento e adequação das atividades para o serviço 

mercantil.  

O contrato de fomento comercial não se configura em um contrato simples 

mas um verdadeiro contrato atípico, misto, de natureza sinalagmática consensual, 

comutativa, onerosa e intuitu personae. (ANFAC, 2017) 

As operações com factoring podem ser vantajosas, as atividades 

desenvolvidas são: a análise de créditos; o acompanhamento de contas a pagar e a 

receber; e aquisição de créditos. Apesar das taxas de deságio dos títulos de crédito 

ser altas, pode ser que o custo financeiro do total da operação seja mais vantajoso.  

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em desenvolvimento, pretende-se ao longo do trabalho 

apresentar cases de sucesso utilizando antecipação derecebíveis. 
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