
ANTECIPAMOS O 

FUTURO 

DA SUA 

EMPRESA.

QUEM SOMOS

Muito prazer, somos 
uma empresa que 
valoriza o micro e o 
pequeno empreendedor.

Com quase 10 anos de 

mercado, a Simples Factoring 

atua em diferentes segmentos 

com prestação de serviços 

administrativos e compra de 

créditos. 

Nos especializamos no desconto 

de cheques e duplicatas para 

empresas nos segmentos da 

Indústria, Comércio, e Serviços 

e também no atendimento 

personalizado às diferentes 

categorias de profissionais liberais.

• Mais de 400 clientes ativos em 

todo o território nacional. 

• Mais de R$50 milhões em limites 

de crédito concedidos para 

micro e pequenas empresas. 

• Atuação em total conformidade 

com as resoluções do COAF e 

demais órgãos regulatórios.

• Equipe de colaboradores com 

vasta experiência de mercado e 

sólida formação acadêmica.

PORQUE FAZEMOS?

Acreditamos no micro e 
pequeno empreendedor. 
Assim, nos orgulhamos 
por oferecer acesso ao 
crédito e por promover 
o crescimento desses 
negócios, fomentando de 
forma ética a economia 
do nosso país.

COMO FAZEMOS?

Geramos 
disponibilidade de 
caixa para micro e 
pequenas empresas 
com a antecipação 
de seus recebíveis. 
Transformamos dinheiro 
futuro em dinheiro 
presente.

O QUE FAZEMOS?

Entregamos soluções 
financeiras práticas e 
eficientes. Com taxas 
justas e sem burocracia, 
ajudamos micro e 
pequenas empresas a 
atingirem seus objetivos 
de gestão.

NOSSO PROPÓSITO

Somos convictos de que o 
fomento às micro e pequenas 
empresas é o caminho para 
uma economia mais forte.

Nos sentimos responsáveis pela promoção 

do crescimento sustentável, estruturado e 

consolidado de todos os nossos clientes.

Trabalhamos para entregar soluções 

financeiras capazes de transformar realidades 

empresariais. 

Crescer e evoluir juntos. Esse é o nosso 

propósito.

NOSSOS VALORES

• Meritocracia para que os melhores sejam 

cada vez mais valorizados.

• Excelência na execução dos processos 

para melhoria dos resultados.

• Respeito em todas as relações, internas e 

externas.

• Responsabilidade para transmitir 

confiança e gerar credibilidade.

• Ética na condução do nosso negócio e nas 

tomadas de decisão.

NOSSOS DIFERENCIAIS

• Transparência total, taxas justas e 

operação desburocratizada.

• Agilidade na concessão do crédito.

• Atendimento personalizado.

• Acesso a relatórios de gestão em 

tempo real via web: 

• Gestão de carteiras de cobrança 

simples.   

• Auxílio na recuperação de crédito.

O MERCADO DE FACTORING  
NO BRASIL

• Mais de 3 milhões de empregos diretos 

e indiretos.

• Mais de 200 mil empresas que se 

beneficiam dos serviços prestados 

pelas empresas de Factoring no Brasil.

• Mais de 300 bilhões de reais em giro 

de compra de recebíveis realizadas 

pelas empresas de Factoring por ano.

ABANDONE SEUS 
PRECONCEITOS SOBRE A 
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

• É apenas mais uma entre as várias 

opções de ferramentas de gestão 

financeira que uma empresa pode 

utilizar.

• É a forma mais barata de se alavancar 

no curto prazo.

• É uma operação off-balance, ou seja, 

não gera endividamento contábil.

• Não é útil somente para empresas 

com dificuldade financeira. Se 

usada com inteligência, pode gerar 

benefícios! As maiores e melhores 

empresas do mundo antecipam seus 

recebíveis.

ENTRE EM CONTATO E ANTECIPE 
O FUTURO DA SUA EMPRESA.

(31) 3225-2507 
(31) 98343-8308

simplesfactoring.com.br
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