
COMO MONTAR E ADMINISTRAR UMA
EMPRESA DE FACTORING

Principais Tópicos
  
 Conceito;

 O que é Factoring;

 A Montagem;

 O Contrato;

 Buscando o Cliente,

 Cobrança;

 Software Específico.

O assunto principal – Foco - : Administração de  Factoring.

1. Conceito:

Factoring é uma atividade comercial, mista e atípica, que soma prestação de serviços à compra 
de ativos financeiros.

O que é Factoring?

Você está preparado para abrir a sua FActoring?

Para montar uma empresa, antes de começar a colocar em prática os passos necessários 
para a sua legalização, é preciso que o futuro empresário tenha uma série de conhecimentos  
fundamentais.............
Saber lidar com riscos
Você vai se defrontar com situações muito arriscadas ao longo de sua vida como novo.....
Público e Objetivos do Factoring

O Factoring é destinado exclusivamente às Pessoas Jurídicas, principalmente as pequenas e 
médias empresas.                                       

A Estrutura:
Compreende os diversos departamentos ou divisões especializadas capazes de dar suporte 
técnico tanto para seus colaboradores, quanto para seus clientes.
l - Definição de setores: ou seções, divisões, departamentos:

                          



  D  I  C  A  S

       

 Recomendamos a leitura diário do Jornal local, principalmente  apontamentos de títulos para 
protestos, e aviso de cheques roubados. E importante ser pró-ativo, assim vá alimentando o 
sistema (SAF-Sistema Adm de Factoring), com os dados, cadastre quem teve títulos apontados e 
os negative no sistema, bem como cheques roubados.

Como Funciona?
O processo de factoring inica-se como a assinatura de um Contrato de Fomento Mercantil 
(contrato – mãe) entre a empresa e a Factoring onde são estabelecidos os critérios da 
negociação e o fator de compra.
São 04 etapas básicas do processo:

Documentos Necessários:
- Ficha de Cadastro;
- Cópia do C.N.P.J;
- Cópia da Insc. Estadual ou Municipal;

SAF – SISTEMA ADMININISTRATIVO DE  FACTORING

Possui uma interface amigável, prática e intuitiva, proporciona controle integral dos processos 
gerando maior rentabilidade. Basta Cadastrar o cliente, taxa e limite, e estará pronto para 
operar.

Saiba como não perder dinheiro com Factoring, adquira ainda 
hoje a apostila completa!

www.antaresassessoria.com.br

44.3525.1120

MODELO DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL

Instrumento particular de fomento mercantil na modalidade convencional que entre si fazem  
FACTORING LTDA. CNPJ 00.002.390/0001-00 estabelecida à Av. xxxxxxxx, 224 Bairro xxx, em Campo 
Mourão-PR, representada por seu diretor  João Luis .., CPF 150.350.150-00 denominada CONTRATADA 
COMPRADORA e como CONTRATANTE VENDEDORA :


