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mpreender no Brasil não é uma tarefa
das mais fáceis. Principalmente se o
empreendedor tem uma pequena ou média
empresa. Uma pesquisa do Sebrae mostra que 30%
dessas empresas não têm relação com os bancos
comerciais como pessoa jurídica. Sendo assim,
quanto menor a empresa, mais distante ela está do
sistema financeiro. Como fazer para obter recursos
para manter as contas em dia, equalizar o capital de
giro, aumentar os estoques ou comprar máquinas a
fim de expandir os negócios?
É para solucionar essas difíceis questões que
existe o fomento comercial. Ele é um dos maiores
mecanismos de estímulo financeiro para os
empreendedores. Esse setor vem evoluindo no
país, tanto em montante de movimentação como
em soluções para o mercado. De acordo com o
Banco Central, mais de 10% de todo o crédito
concedido no País em 2017 originou-se do setor
de fomento comercial.
24 anos de experiência
Atuando no sistema de franquias desde 2002,
a Federal Invest é uma agência de Soluções
Financeiras. Mais antiga e sólida do mercado,
é o melhor exemplo de fomento comercial para
empreendedores de qualquer porte no país. Em mais
de duas décadas de atuação, já apoiou milhares de
empresas em todo o Brasil a obterem recursos.
Fundada em 1994 na cidade de Registro, no
interior de São Paulo, tem hoje, 150 franqueados
que atuam em todas as regiões do País, com forte
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presença em várias cidades do interior de São
Paulo. A empresa e seus franqueados empregam
mais de 650 colaboradores e possuem mais de 20
mil clientes. Isso faz com que a Federal Invest
seja única no setor – não há outra que opere por
franquias.
Um dos grandes diferenciais da Federal Invest é
o atendimento personalizado. Como atua por meio
de franqueados, em uma estrutura bem alinhada e
com preceitos e práticas estabelecidas, a Federal
Invest consegue atender de forma diferenciada e
personalizada cada empreendedor de acordo com
o perfil de seus negócios. A Federal Invest atua
como uma consultoria, entendendo as necessidades
dessas empresas e empresários, oferecendo
alternativas financeiras ou soluções de gestão.
O adiantamento de recebíveis, também conhecido
como “factoring” é um dos produtos oferecidos
pela Federal Invest. (Ver outros no Box) Qualquer
empresa que venda a prazo pode obter os recursos
no presente, adiantando o ganho futuro. O processo
é simples e desburocratizado. Sendo assim, não há
motivos para ficar sem recursos ou recorrer a linhas
de crédito caras e impeditivas.
Números da Federal Invest
Em 2017, a agência movimentou R$ 2 bilhões.
Para 2018, a projeção é de movimentar R$ 2,4
bilhões. Esse crescimento é explicado pelo aumento
da demanda dos serviços de Factoring – 35% nos
últimos três anos – consolidação da carteira de
produtos e aumento no número de franquias.

“Oferecemos ao mercado e seus franqueados
soluções financeiras, muito além do factoring. Se a
empresa precisa de valores maiores, temos o FDIC,
se a questão é gestão financeira, fazemos, se quer
crédito com boas taxas, oferecemos com garantia
imobiliária, se precisa de serviços Serasa e Câmbio,
temos. Ou seja, compreendemos o momento das
empresas e as ajudamos a se manterem no mercado
ou a expandirem as suas operações”, afirma Renato
Junqueira, presidente da Federal Invest.

Produtos oferecidos pela
Federal Invest
• Antecipação
de recebíveis (Factoring)
• Fundo de Investimento
(FDIC – Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios)
• Antecipação de Recebíveis
com cartão de crédito e débito
• Crédito com garantia imobiliária
• Gestão financeira
• Distribuição Serasa
• Câmbio
Mais informações: www.federalinvest.com.br

