“Entramos em contato com vocês para trazer uma excelente novidade.
Estabelecemos parceria comercial com a empresa BRASILFACTORS S.A. , a empresa do setor de modelo internacional.
Opera no Brasil há cerca de 10 anos, com alto nível de qualidade em serviços financeiros e respeito ao cliente.
Quem são os controladores da Brasilfactors?
A BRASILFACTORS é resultado da associação (joint venture) de dois bancos internacionais : o China Construction Bank
(CCB Brasil) e o FIMBank.
O CCB Brasil é a subsidiária em nosso país de um dos maiores bancos mundiais, com origem na China.
O FIMbank é uma referência internacional em trade finance e soluções de factoring, com sede na Europa.
Produtos financeiros oferecidos
O produto carro-chefe da BRASILFACTORS no mercado doméstico é a Antecipação de Recebíveis.
A Antecipação de Recebíveis permite à empresa cedente (que possui os recebíveis) a possibilidade de obter recursos
para seu caixa, a uma taxa bastante atraente e sem incidência de IOF. Pode ser negociada com ou sem a coobrigação.
A modalidade sem coobrigação é a mais usual, permitindo que os títulos cedidos sejam retirados do balanço da
empresa cedente, liberando limite para novos negócios, além do aumento de caixa.
No mercado externo, a BRASILFACTORS oferece às empresas parceiras o Factoring Internacional.
Nessa linha de produtos, existe a possibilidade de garantia do risco de crédito do importador brasileiro junto ao
mercado externo (Import Factoring) ou garantia do importador estrangeiro ao exportador brasileiro (Export Factoring).
Esses produtos são negociados com empresas que já possuem relação comercial consolidada com a BRASILFACTORS.
Operacionalização
A empresa cliente deve assinar digitalmente um contrato-mãe para o início das operações.
Temos certeza, que essa nova parceria com a BRASILFACTORS, trará oportunidades de negócios, que até agora, não
foram oferecidas para sua empresa.
A BRASILFACTORS está à sua disposição para esclarecer dúvidas e iniciar negócios na sua conveniência.
Atenciosamente,”

