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Há 24 anos no mercado,
a Federal Invest amplia carteira
de produtos e movimenta
R$ 2 bilhões em 2017
Por Vanya Fernandes

P

esquisa realizada em 2015 pela Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) e patrocinada
no Brasil pelo Sebrae, revelou que de cada
dez brasileiros, quatro são empreendedores, ou
estão envolvidos, de forma direta ou indireta, em
algum tipo de negócios: são sócios, investidores
ou franqueados. O Brasil possui 17 milhões de
pequenos negócios, que representam 99% do total
de empresas do país, 52% dos postos de trabalho
e contabilizam 27% do Produto Interno Bruto (PIB).
Ao tomar a decisão de abrir uma empresa,
o pequeno ou médio empreendedor deve ter
consciência de que terá muitos desafios pela frente.
O principal deles é a obtenção de financiamento para
as suas atividades. Dados do Sebrae, divulgados em
2015, mostraram que 30% das pequenas empresas
não têm relação com bancos, ou seja quanto menor o
negócio, mais distante ele está do sistema financeiro.
Sendo assim, os empreendedores precisam de
fomento para iniciar, manter e expandir suas
empresas. Entre os principais motivos que levam o
empreendedor a buscar financiamento estão capital
de giro, compra de mercadorias e, posteriormente,
aquisição de equipamentos.

Federal Invest
Com 24 anos de experiência no mercado,
a Federal Invest é a maior rede de fomento
comercial do Brasil. E se destaca como uma agência
de soluções financeiras para o setor produtivo,
Produzido por

atendendo empresas de todos os portes com
soluções que vão além do tradicional adiantamento
de recebíveis, o “factoring”. Esse tipo de fomento
caracteriza-se por viabilizar liquidez financeira
imediata para micro e pequenas empresas.
São 150 agências que atendem a mais de 22 mil clientes
em todas as regiões do país e que movimentaram, em
2017, em torno de R$ 2 bilhões. Atualmente, a Federal
Invest possui uma carteira de produtos personalizada
ao perfil do cliente, levando em consideração o
momento do empreendimento, o tamanho da empresa
e as necessidades de cada negócio.
Entre as soluções estão a antecipação de recebíveis
(cheques, duplicatas e cartões de crédito e débito),
gestão financeira (contas a receber, centro de custos
e fluxo de caixa. antecipação sob medida etc),
crédito com garantia imobiliária, Serasa e Câmbio.
“O mercado evoluiu, então, estrategicamente
fomos incorporando novas soluções financeiras,
indo além do Factoring. Isso não quer dizer que essa
modalidade não seja importante para o mercado.
Ao contrário. O fomento comercial tem extrema
relevância para o setor produtivo, atendendo
além do sistema bancário tradicional. No entanto,
entendemos que não somos meros antecipadores
de recebíveis”, explica Renato Junqueira, presidente
da Federal Invest.
Os números movimentados pela Federal Invest
nos últimos anos demonstram a relevância da
empresa no dia a dia dos empreendedores e

na manutenção e expansão de seus negócios.
A antecipação em cartões de crédito e débito
vem crescendo em média 15% ao mês. A
gestão financeira correspondeu a 13,7 % das
transações. O crédito com garantia imobiliária tem
uma expectativa grande de crescimento em 2018,
pela forte competitividade nas taxas oferecidas, e
deve corresponder a 15% do total movimentado
em 2018.

O começo
A Federal Invest iniciou suas atividades
em 1994, na cidade de Registro, no
interior de São Paulo, com um capital
inicial de R$ 12 mil. A partir de 2002,
deu início ao sistema de franquias.
Atualmente, com mais de 150
franqueados em todas as regiões do
País, realizou, em 2017, operações que
representaram um crescimento de 15%
em relação ao montante do ano anterior,
que foi de R$ 1,8 bilhão.
Para 2018, com os novos produtos, a
Federal Invest prevê um crescimento
de 20%, totalizando R$ 2,4 bilhões em
movimentações, com meta de ampliar
o número de franqueados em 35%,
chegando a 200 franquias espalhadas
por todo o Brasil.

