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O FACTORING SEM RECURSO À MEDIDA PARA OS FORNECEDORES
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
A BFF, em atividade há mais de 30 anos, possui uma experiência consolidada na aquisição de créditos a
receber sobre a Administração Pública e o Sistema Nacional de Saúde. Em 2017, o grupo BFF geriu cerca de
3 milhões de faturas, correspondentes a cerca de 5% dos créditos comerciais da administração pública e do
sistema nacional de saúde, e volumes, no seu todo, equivalentes a 6,6 mil milhões de euros.
O Factoring sem recurso disponibilizado pela BFF é destinado às empresas que possuam créditos sobre as
entidades do sistema de nacional de saúde e da administração pública central e local. Para uma empresa que
fornece bens ou serviços à administração pública (AP) e ao SNS, e sofre atrasos de pagamentos para além dos
prazos contratuais normais, o Factoring sem recurso da BFF é o instrumento financeiro mais adequado.
Quais são as vantagens do Factoring
sem recurso da BFF?

O que distingue o Factoring sem recurso
da BFF dos demais?

A operação de cessão de crédito sem recurso
representa um instrumento financeiro mais
abrangente em relação a um financiamento comum,
uma vez que garante:
• redução dos riscos: o fornecedor não é
responsável pelo risco de falta de pagamento
do devedor
• certeza do custo da cessão do crédito
(comissão única all-in)
• programação do cashflow e dos pagamentos
• melhoria dos índices de liquidez e
do working capital

• A modalidade de aquisição de créditos sem
recurso é compatível com os princípios
contabilísticos internacionais (IAS e US GAAP compliant)
• Sem limite máximo por devedor
• A BFF faz toda a gestão do processo de recuperação
dos créditos cedidos: nenhuma tarefa de gestão fica
a cargo do cedente
• Os créditos cedidos à BFF são geridos com
profissionalismo, cuidando da reputação do
fornecedor e respeitando a relação comercial
entre fornecedor e cliente
• A BFF oferece aos clientes multinacionais uma
cobertura em 8 países europeus

As modalidades de cessão
One shot
Com comissão fixa

Revolving
Aquisição automática na data da emissão
de faturae cliente

Cessão segundo o indicador DSO

Como funciona?
A análise das faturas dos devedores apresentadas pelo cliente é complementada com informação histórica
dos prazos de pagamento e informações sobre o sector , o que permite apresentar uma proposta comercial
à medida do cliente.
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O cliente
fornece
a lista de
créditos
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02
A BFF analisa
os créditos e
apresenta uma
proposta

03
O comité de
crédito da BFF
aprova
a operação

04
O cliente
aceita a
proposta

Acordo quadro
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Cessão por meio
de escritura
pública. Depósito
na conta do
cliente

06
Os devedores
recebem a
notificação
da cessão
dos créditos
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Onde disponibilizamos o serviço? O serviço é disponibilizado em Itália, Espanha,
Portugal, Grécia, Croácia, Polónia, República Checa, Eslováquia.
Banca Farmafactoring SpA Sucursal em Portugal - info-pt@bffgroup.com

