


� Origem como banqueiro no Citibank.
� Transferido para Nova Iorque e depois Atlanta.
� Abriu primeira filial do Citibank em Atlanta, 

sendo responsável pelo Leasing e Factoring.
� Deixou Citibank e fundou Advance Financial 

Corporation.
� Relação com Walter Heller.
� Encontro com Dr. Luiz Lemos Leite (1987).
� ANFAC – Precursora no Brasil do Factoring



� Atividade de Factoring não é regulada pelo Federal Reserve 

Bank.
� Factoring fundamentou-se na América com uma auto-

regulamentação.
� Uniform Commercial Code- Artigo No. 9
� Veja http://www.law.cornell.edu/ucc/9= Informação 

detalhada.
� Exclusividade, cada cliente opera com uma única empresa 

de Factoring, permitindo uma visão  global na relação 
comercial.

� Estrutura legal



Relação com investidores.

Parceria com SunTrust Bank.

Fator médio na América na compra de duplicatas.



Propaganda nos Jornais e Revistas

Mailings, Radio, TV, Internet

Corretores, Contadores e Banqueiros



� Visita presencial ao escritório ou fábrica.

� Solicitação de crédito por escrito (formulário).

� Análise de balanços, sacados e fornecedores.

� Contato telefônico.

� Proposta por escrito (Term Sheet)

� Proposta  assinada com depósito para cobrir 
despesas do D&B.

� Despesas do registro de UCC-1 e confecção de 
contrato.



� Abrir conta na rede da Advance Financial Corp.

� Designar gerente para cuidar da conta do cliente.

� Dados cadastrais do cliente.

� Detalhes do contrato, taxas, prazos de cobrança.

� Dados dos sacados: limites de crédito, telefone e 
contatos.

� Avaliar primeiras duplicatas, confirmando por 
telefone junto ao sacado, email, ou carta, 
certificando-se das contas a receber. 



� Factorfox Software, Inc www.factorfox.com

� Bayside Business Solutions, Inc baysidebiz.com

� Distinctive Solutions www.factoringsoftware.com

� HPD Software- Inglaterra www.hpdsoftware.com

� CODIX- www.codix.EU

� Factoring Solution- Infotechhttp://www.3i-
infotech.com/content/banking/factoring_software.aspx

� Ou Procure no Google- Factoring 

software



� CEO, Presidente
� Dir. Financeiro Finanças- Recursos Humanos
� Operações, manutenção de contas
� Informática 
� Cadastro, avaliação de crédito
� Gerência de Vendas



Duplicatas compradas

Duplicatas recebidas em caução

Cobranças em atraso



Funcionários terceirizados

Fabricantes, 
firmas de montagem

Fornecedores de serviços

Firmas de transporte

Firmas a serem evitadas







� Criminosos

� Falha da empresa cliente

� Desfalque de funcionário do cliente

� Indústria em crise


