
1. O que é o FinanFor? 

O Finanfor é um ambiente de tecnologia exclusivo, disponibilizado pela empresa ID Trust, 

gestora da plataforma, o qual promove a integração do Sacado Âncora (Mosaic 

Fertilizantes), seus fornecedores e agentes financeiros. Nossos fornecedores, os quais 

possuem faturas já lançadas para pagamento, terão acesso a obtenção de recursos 

financeiros para capital de giro e investimento em suas operações, através da antecipação 

de recebíveis e mediante incidência de encargos nas condições pactuadas pelas 

Instituições Financeiras cadastradas nesta plataforma digital. 

 

Destacamos que a adesão é opcional, mas estimulamos o acesso, considerando os 

potenciais benefícios da ferramenta.  

Como as operações de desconto de recebíveis são celebradas entre nosso fornecedor e os 

agentes financeiros, é importante frisar que a Mosaic Fertilizantes não se responsabilizará 

por nenhuma das operações realizadas no FinanFor entre agentes financeiros e 

participantes, e em nenhuma hipótese responderá por eventuais prejuízos causados pelo 

Portal FinanFor aos participantes e agentes financeiros. 

Para maiores detalhes a respeito das regras que regem a plataforma, consulte o 

Regulamento, disponível para download na primeira página de acesso ao FinanFor. 

 

2. Quais são seus produtos e benefícios? 

Produtos: Antecipação de Faturas: Fortalecimento do capital de giro através da 

antecipação dos recursos das faturas emitidas e aprovadas para pagamento pela Mosaic 

Fertilizantes P&K Ltda, Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda, Mosaic Potássio Mineração Ltda 

e/ou Fospar S/A. 

Benefícios: 

• Ausência de custo de utilização, é gratuito  

• Múltiplos agentes financeiros participantes, o que implica em maior oferta de linhas 

de crédito;  

• Maior solidez financeira e oferta de taxas potencialmente mais atrativas que as 

disponíveis no mercado (Mosaic Fertilizantes é a empresa âncora do Portal);  

• Simplicidade e agilidade na obtenção de recursos;  



• Opção para o fortalecimento do capital de giro da empresa;  

• Versão Multisacado: operações com as empresas Mosaic Fertilizantes P&K Ltda, 

Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda, Mosaic Potássio Mineração Ltda e/ou Fospar S/A 

no mesmo lote de antecipação; 

3. Quem pode utilizar o FinanFor? 

Fornecedores de serviços, MRO e/ou insumos da Mosaic Fertilizantes P&K Ltda, Mosaic 

Fertilizantes do Brasil Ltda, Mosaic Potássio Mineração Ltda e/ou Fospar S/A. Nas 

seguintes condições: 

• Possuir saldo de Contratos a fornecer >= R$100 mil; 

• Possuir saldo de Contratos a fornecer com validade mínima de 4 meses; 

• Prazo de pagamento > = 30 dias; 

Exceções: fornecedores interessados que não preencham os requisitos de elegibilidade, 

poderão levar sua solicitação à área de Compras que analisará caso a caso junto com o 

departamento de Customer & Supplier Financial Solutions. 

4. Como funciona o processo de adesão ao FinanFor? 

O acesso será disponibilizado por CNPJ (completo).  

Importante cadastrar o CNPJ de emissão da Fatura e, na ocorrência de matriz, filial e/ou 

outras empresas do mesmo grupo, se também houver interesse na antecipação, as 

adesões deverão ocorrer em separado. 

Documentos solicitados para adesão: 

• Contrato Social ou Estatuto Social, além da Ata de eleição da diretoria; 

• Última alteração do contrato/estatuto social social, se houver; 

• Cartão de CNPJ; 

• RG ou CNH de quem assina pela empresa; 

• Comprovante de endereço dos sócios, com até 90 dias (Anexar único documento com 

todos os comprovantes); 

• Balanço/DRE do último exercício ou Relação dos 12 últimos faturamentos (ambos têm 

que estar assinados pelo representante legal da empresa e o contador); 

• TERMO DE ADESÃO assinado; 

Após o envio dos documentos solicitados, seu cadastro passará pela aprovação da Mosaic 

Fertilizantes e validação da iDtrust e, assim que for autorizado, você receberá um e-mail 

para assinatura do Termo de Adesão e, posteriormente, as instruções do primeiro acesso 

junto com seu usuário e senha. 

 

 



Para solicitar a adesão, basta seguir os passos abaixo: 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

5. Quais são os agentes financeiros parceiros do FinanFor? 

Contamos com 5 parceiros, sendo 3 Bancos e 2 FIDC dando lances, aptos ao “leilão 

reverso” e antecipando pagamentos via Portal FinanFor. Todos os agentes financeiros 

cadastrados na plataforma estão habilitados para oferecer proposta às solicitações de 

antecipação efetuadas pelo fornecedor.  

 

 

 

 

6. Quais são as regras para disponibilização de faturas no FinanFor? 

As Notas Fiscais são disponilizadas, de forma automática, diariamente pela Mosaic 

Fertilizantes, sempre no SEGUNDO dia seguinte útil ao lançamento da Nota no Contas a 

Pagar da Mosaic Fertilizantes, entre 11:00 e 14:00. Observando que o prazo para as Notas 

ficarem disponíveis no Portal para antecipação é de 8 dias contados da data do 

vencimento. 



Caso sua Nota não esteja ainda disponível no Portal, provavelmente, a mesma ainda não 

foi lançada para pagamento, até o segundo dia anterior. 

 

7. Quais as regras para a liberação da antecipação de pagamento? 

As solicitações recebidas até às 14h00 serão analisadas e liberadas pela Mosaic 

Fertilizantes, até às 16h00. Neste caso, o AGENTE FINANCEIRO antecipará os recebíveis 

dentro do mesmo dia.  

As solicitações recebidas após às 14h00 serão analisadas e liberadas pela Mosaic 

Fertilizantes, até as 16h00 do dia útil seguinte. Neste caso, o AGENTE FINANCEIRO 

antecipará os recebíveis até o dia útil subsequente 

 

8. Ainda tenho dúvidas. Quem devo procurar? 

 

Para informações e dúvidas referente à elegibilidade ou outras regras, favor entrar em 

contato com Treasury.FinancialSolution@mosaicco.com 

Em caso de duvidas técnicas para efetuar a adesão, ou a respeito da navegabilidade no 

site, favor entrar em contato com o suporte da ID Trust: suporte@idtrust.com.br / (16) 

3106 9005 
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