




O que são



Como 
Funciona

<>Debenturistas compõem o capital 

como investidores da Securitizadora;

debenturistas

1.Vendas à prazo geram recebíveis 

(boletos, notas, cheques, etc...)

2. Empresa descontam os 

recebíveis com a Securitizadora, 

recebendo o valor à vista (retido o 

deságio)

3.Securitizadora assume o 

recebimento da compensação 

do recebível no prazo original



O nicho de atuação da Securtizadora é bastante específico:
desconto de títulos de crédito, mas que aqui chamamos
de “securitização de recebíveis”.

Ela recebe esse nome, uma vez que a origem do seu
capital vem de recursos de terceiros, denominados
“debenturistas”, e o recurso aportado através da emissão
dessas debentures é que “securitiza” os recebíveis
transacionados pela empresa.

No entanto, a antecipação de recebíveis pode se dar de
várias formas:

Atuação
O mais comum é que sejam feitas operações
“performadas” - quando o cedente do título já concluiu
sua prestação de serviço ou entregou o produto vendido
ao cliente final, estando “perfectibilizada” a venda.

No entanto, é admissível também a realização de
operações denominadas de “tranche”, quando o serviço
está em execução ou, sendo produto, o mesmo está em
transporte para o cliente.

Também existem as operações de “fomento à produção”,
quando a securitizadora recebe a ordem de pedido feita
pelo cliente ao cedente e, com isso, antecipa os recursos
necessários à aquisição dos produtos/matéria prima
necessárias ao cumprimento da obrigação, alavancando o
negócio do seu cliente, e, posteriormente, recebe os títulos
de crédito com vencimento futuro advindos daquela
operação.



As securitizadoras, por expressa disposição legal, são constituídas no formato de

Sociedade Anônima (Capital Fechado/Aberto), podendo ter como sócios tanto

Pessoas Físicas como Pessoas Jurídicas, contanto que sejam no mínimo 02 pessoas

distintas.

Estrutura Jurídica

O capital social da securitizadora é muito pouco relevante para suas operações,

posto que o capital transacionável nas operações, majoritariamente, vem dos

recursos captados através da emissão de debêntures – que podem ser próprias

(quando emitidas pelos “donos”) ou de terceiros (investidores em busca de uma

remuneração mais atrativa).

Capital Social



Debentures são títulos de dívida emitidos por empresas -

como a securitizadora - que oferecem direito de crédito

ao investidor.

De forma bastante simplificada, a debênture funciona

como um formato de investimento mais arrojado para

quem busca maior rentabilidade dos seus recursos, se

comparados com os investimentos mais tradicionais.

O que são 
Debêntures

Via de regra, as debentures são negociadas entre empresa

e investidores previamente, tendo ajustado suas condições

básicas, a remuneração determinada, prazo para resgate,

dentre outras características.

Quando alocadas em empresas sólidas e confiáveis, as

debentures se revelam um excelente mecanismo de

investimento, com risco relativamente baixo e

remuneração muito superior a investimentos tradicionais,

como CDB ou Poupança.



Direitos
Creditórios

Através de uma securitizadora a sociedade poderá

englobar um maior número de produtos de créditos

a serem adquiridos, pois através dela poderá adquiri

qualquer modalidade de direito de crédito seja ele

mercantil ou não, performados ou a performar, bem

como poderá adquirir crédito de prazo mais

alongado pela possibilidade de reconhecimento das

receitas pelo regime de caixa e “pro-rata temporis”.
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Securitizadoras de 
Ativos Empresariais

São Sociedades de Proposito
Específico - SPE, instituições não
financeiras, constituídas com objetivo
exclusivo para aquisição e
securitização de “Ativos
Empresariais”, oriundos de operações
praticadas por empresas, indústria,
comerciais, ou de serviços
(originadores), com fluxo de
recebimento futuro, representados
por duplicatas, cheques pré-datados,
recebíveis de cartão de crédito,
contratos de aluguéis, contratos de
fornecimento de mercadorias ou
produtos, para entrega futura e
outros, tendo sua base legal e
fundamento nas Leis 6.404/76 (S.A.);
10.406/02 (CCB); Lei 9.718/98
(Tributação).

Securitizadoras de 
Créditos Financeiros

SPE, constituídas com objetivo
exclusivo para aquisição e
securitização de “créditos
financeiros”, conforme definido no
art. 1º da resolução Bacen nº
2.686/2000, quais sejam: “créditos
oriundos de operações praticadas
por bancos, Sociedade de Crédito
Financiamento e Investimento,
associações de poupança e
empréstimo e pela Caixa Econômica
Federal”.

Securitizadoras de 
Créditos Imobiliários

(CSCI) instituições não financeiras
constituídas sob a forma de
sociedades por ações, terão por
finalidade a aquisição e securitização
desses créditos e a emissão e
colocação, no mercado financeiro, de
Certificados de Recebíveis
Imobiliários, podendo emitir outros
títulos de crédito, realizar negócios e
prestar serviços compatíveis com as
suas atividades. Art. 3º - Lei
9.514/97.

Securitizadoras de 
Créditos do Agronegócio

São instituições não financeiras
constituídas sob a forma de
sociedades por ações, terão por
finalidade a aquisição e securitização
desses créditos e a emissão e
colocação de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio no
mercado Financeiro e de capitais. Art.
38 - Lei 11.076/04.

Principais Modalidades



LUCRO PRESUMIDO – Cálculo sobre a Receita

IRPJ - 1,20% ( 15% de 8%)

CSLL – 1,08% ( 9% de 12%)

PIS – 0,65%

COFINS – 3%

Total : 5,93%

LUCRO REAL – Cálculo sobre o Resultado

IRPJ - 15%

CSLL – 9%

PIS – 1,65%

COFINS – 7,60%

Total : 33,25%

Tributação

Existem vários tipos de securitizadoras no mercado. No entanto, as

securitizadoras de ativos empresariais são uma “excessão à regra”

quando o assunto é tributação. Isto, porque é a única modalidade

que não possui expressa obrigação legal de aderência ao regime

tributário do Lucro Real. Ou seja, é admissível que atue no Lucro

Presumido.

Com isso, a sua tributação se torna muito interessante, pois implica

num custo tributário final de aprox. 5,93% sobre o faturamento.



Por não se tratarem de serviços financeiros, as

operações das securitizadoras não sofrem a incidência

do IOF, o que aumenta consideravelmente a sua

competitividade de mercado em relação á outras

empresas do segmento como factorings ou ESCs.

IOF

COAF

Em caso de custódia, emissão, distribuição, liquidação,

negociação, intermediação ou administração de títulos

ou valores mobiliários as Securitizadoras ficam sujeitas

á reporte ao COAF como na Lei 9.613/98- 12.683/12

(Art. 9º).
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• Estruturar e abrir sua securitizadora;

• Disponibilizar um sistema próprio, dedicado à

operações antecipação;

• Assumir toda a burocracia e custos de operação;

• Te apoiar no processo de oferta de antecipação;

• Manter o dinheiro no seu Ecossistema;

• Fortalecer a sua cadeia de fornecedores;

• Personalizar o formato da sua operação de

antecipação de recebíveis e taxas.

Proposta Bankme

SUPPLY CHAIN FINANCE

FORNECEDORES

INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

MINIBANCO 
(SECURITIZADORA)

ECOSSISTEMA 
ECONÔMICO

SUA
EMPRESA

Possibilidades de Mercado



É simples, basta entrar em contato com a

nossos Consultores de Negócios clicando

nos links abaixo, ou se preferir estamos

disponíveis para atendimento direto pelo

WhatsApp, é só clicar aqui .

QUER ABRIR SUA PRÓPRIA 
SECURITIZADORA?

https://api.whatsapp.com/send?phone=5543984463482&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20rentabilizar%20com%20a%20minha%20pr%C3%B3pria%20Securitizadora%20
https://www.instagram.com/_bankme/
https://www.linkedin.com/company/bank-me/
http://bankme.tech/
https://api.whatsapp.com/message/LYKMIEM676SQD1
mailto:contato@bankme.tech
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