APRESENTADO POR

MÉDIAS EMPRESAS RECORREM AO FOMENTO
COMERCIAL PARA CAPTAR RECURSOS
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é opção para empresários

U

m setor que movimenta anualmente
mais do que a indústria automobilística – R$ 300
bilhões entre 2016 e 2017 – e é
responsável pela preservação
de pelo menos três milhões de
empregos diretos e indiretos,
auxiliando anualmente mais de
200 mil empresas a manterem
e expandirem seus negócios.
Este é o fomento comercial,
uma das mais importantes
atividades de financiamento
produtivo do Brasil.
Presente na economia
brasileira há décadas, o
fomento se desenvolve a
plenos pulmões, seja do ponto
de vista da evolução dos valores transacionados e números
de empresas atendidas, seja
pela modernização de suas
operações e players.
Um dos exemplos é a
Federal Invest, empresa do
setor que atua em todas as
regiões do País, por meio de
franquias. Além do tradicional
Factoring, que antecipa recebíveis para micro e pequenos

OS RECURSOS SÃO
UTILIZADOS PARA
CAPITAL DE GIRO,
FLUXO DE CAIXA,
AMORTIZAÇÃO
DE DÍVIDAS E
EXPANSÃO

negócios, a empresa vem assistindo ao crescimento consistente da procura de recursos
por empresas de médio porte.
E para atende-las, com
valores mais substanciais,
lança mão de seu FDIC –
Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios, também
conhecido por Fundo de
Investimento de Recebíveis.
O FDIC é um fundo em
que um mínimo de 50% do
patrimônio líquido dos cotistas é investido em Direitos
Creditórios: recebíveis como
ex por tações, alug uéis e
crédito em consignação.
“A procura por recursos do

nosso FDIC quintuplicou nos
últimos dois anos. Acreditamos
que isso se deve pela dificuldade dos empresários de médio
porte em conseguir recursos
de maior valor nos bancos,
que estão direcionando suas
linhas para grandes empresas”,

TAXAS
COMPETITIVAS
E VANTAGEM
TRIBUTÁRIA
ATRAEM OS MÉDIOS
EMPRESÁRIOS
PARA O FIDIC

explica o presidente da Federal
Invest, Renato Junqueira.
Para Junqueira as taxas
competitivas e a vantagem
tributária – não há incidência de IOF nas transações –
também atrai os empresários
para o FDIC.
“Conseguimos ter taxas
atrativas e disponibilizar altos
valores para empresários que
necessitam de recursos para
tocar seus negócios. Dentre
nossos clientes estão empresas de varejo, indústrias e
empreendimentos do setor de
serviços”, finaliza.
www.federalinvest.com.br

O FDIC é um
fundo em que
um mínimo de
50% do patrimônio
líquido dos cotistas
é investido em
Direitos Creditórios:
recebíveis como
exportações,
aluguéis e crédito
em consignação.
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