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Revista do Factoring apresenta novo colunista 
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A Revista do Factoring contará, a partir de hoje, com mais um colunista, 
que escreverá um artigo de quinzenalmente, sempre às terças-feiras. O estreante 
é Guilherme Bastos de Aguiar, que atua como consultor empresarial há oito anos. 
Ele falou um pouco sobre sua experiência e de que forma ele encara o mercado 
de factoring. 
RF: Quando e como você entrou em contato com factoring? 
Aguiar: Atuo nesta área há oito anos, sempre na consultoria empresarial, ou seja, 
do lado de empresas com restrições que buscam recursos para seus recebíveis 

em bancos e principalmente factorings. 
RF: Você acha que o factoring ainda pode crescer mais no mercado brasileiro?
Por quê? 
Aguiar: Vejo que o crescimento não só pode como é necessário, pois a empresa 
tem muitas dificuldades na captação de recursos financeiros através de 
instituições financeiras, bancos, por toda a burocracia exigida por tais. E por meio 
de factorings, as burocracias existem, portanto de forma correta e ágil. 
RF: Quais os principais problemas enfrentados pelas factorings atualmente? 
Aguiar: Estão principalmente na idoneidade dos empresários, muitas vezes na
emissão de duplicatas não performadas, e outras na emissão de títulos "frios", em 
que muitas vezes em conluio com o próprio sacado.  
RF: Qual sua opinião sobre os últimos aumentos da carga tributária? 
Aguiar: A carga tributária neste país é altíssima, afetando diretamente a vida das 
empresas e de seus empregados. Desta forma, elas diminuem seus 
investimentos, bem como seus lucros e, muitas vezes, não conseguindo se quer 
arcar com seus compromissos tributários e muito menos gerar empregos ou 
mesmo dar aumentos salariais a seus funcionários; obrigando empresas recém 
inauguradas a fechar suas portas. 
RF:Que conselho você daria para alguém que quer entrar nessa área (abrir uma
factoring)? 
Aguiar: Entendo que abrir uma factoring é o mesmo que abrir qualquer outra
empresa, portanto, é importante conhecer muito bem este setor, seus riscos. 
Saber sobre análise de crédito do sacado e emitente, garantias, conhecimento 
técnico de toda documentação necessária para uma operação, limites de crédito 
em geral, entre outros. Também, vale lembrar, que este novo empresário deverá 
analisar/considerar o investimento a ser realizado e contratação de profissionais 
experientes neste setor. 
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