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PROJETO ANFAC 4.0

No último dia 05 de setembro, completou-se o primeiro ano do quadriênio de vigência
(2020/2024) do mandato dos membros dos órgãos da Administração da ANFAC: Conselho
de Administração, Fiscal, de Ética e Diretoria Executiva, eleitos na AGE de 01.07.2020.

Como nunca, a atual conjuntura social, sanitária e econômica do país está a exigir um
plano de ação estratégica, em especial, para o período de 2020/2021, para assegurar o
fortalecimento da ANFAC no mais abrangente espectro de suas atividades e objetivos
institucionais.

E assim, o contexto de implantação desse plano de ação estratégica concretizou-se com o
lançamento do Projeto ANFAC 4.0 (setembro/2020).

O  ANFAC 4.0,  em síntese,  é  a  proposta  da  Administração  da  ANFAC de  elaborar  e
desenvolver projetos de modernização e projeção nacional, para ratificar a incontroversa
representatividade  alcançada  por  esta  Associação,  e  preparar-se  para  enfrentar  os
desafios de um mundo disruptivo, com tantas inovações, que recomendam a união e a
interação do setor, em todos seus níveis, para consolidar o espirito de cooperação que
deve presidir as grandes realizações para o fomento comercial.

Naquela mesma data, foi celebrado o pacto de fundação do Sistema Brasileiro do Fomento
Comercial,  marco  histórico  do  relacionamento  da  ANFAC  com  os  SINFACs,  seus
parceiros,  nos diversos estados brasileiros,  de tal  modo a possibilitar  maior  integração
entre as bases estaduais com a ANFAC e o compartilhamento de parcerias, convênios e
serviços.

Neste 1 ano de intenso trabalho, em que tanto se empenhou a alta cúpula dirigente da
ANFAC, foi possível colocar em prática:

• portal de consultas ao SCR e monitoramento da NF-e
• parceria com o SERPRO
• adaptação dos contratos de fomento comercial às normas da LGPD e ao SCR
• manual LGPD
• melhoria nas tarifas do Bradesco com inclusão do PIX
• II Seminário Nacional ESC
• lançamento da plataforma ESCAVA para registros das ESCs na B3
• operações de ESC com Cartão de Crédito

http://anfac.org.br:8080/v3/informativos-circulares.jsp?a=2021#informativos
http://anfac.org.br:8080/v3/informativos-circulares.jsp?a=2021#informativos


A ANFAC, com seu Projeto ANFAC 4.0, continuará inovando e propiciando um atualizado
ambiente  tecnológico,  que  possa  coadjuvar  no  aprimoramento  dos  processos  de
governança corporativa para suas empresas associadas.

Para terminar, é bom lembrar que, em 11 de fevereiro de 2022, a ANFAC completa 40
anos de plena e ininterrupta atividade, transformando os desafios em oportunidades
de negócios em benefício de seus associados.

São Paulo, 10 de setembro de 2021.

LUIZ LEMOS LEITE
PRESIDENTE
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