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Ao lado de Luiz Lemos Leite, José Goes, 
presidente do SINFAC-PR, foi coanfitrião 
do XIII Congresso Brasileiro de Fomento 
Comercial, evento organizado pela 

ANFAC, entre os dias 20 e 22 de abril, no Bourbon 
Cataratas Convention & Spa Resort, em Foz do 
Iguaçu (PR). Cabendo a ele acolher os convidados 
durante a programação de boas-vindas, Goes 
lembrou em seu discurso que o setor de fomento 
comercial, sempre amparado em princípios legais, 
deve ajudar as empresas brasileiras a vencer os 
desafios impostos pela economia brasileira. 

“As milhares de empresas de fomento comercial 
podem colaborar com a retomada da vida 
empresarial, incentivando a geração de negócios 
e recuperando a felicidade das famílias. São 
vocês, presidentes dos SINFACs de todo o País, os 
protagonistas deste novo caminho, desta nova 
estrada, que haveremos de percorrer”, afirmou Goes.

Além disso, disse que o fomento comercial 
é um agente importante na construção do 
futuro. “O Brasil desponta porque permeia e 
irriga os pequenos e médios empresários para a 
operacionalização dos negócios. Assim, é preciso 
reconhecer o extraordinário papel dos presidentes 
dos SINFACs e o imprescindível trabalho de Luiz 
Lemos Leite, pois sem ele nada disso estaria 
acontecendo.” 

“O fomento comercial nos submete 
generosamente a uma escolha fundamental para 
o cumprimento da nossa missão de vida. Atuamos 
em um mercado financeiro carente de energia 

irrigadora, da percepção do ser humano como obra 
divina, como finalidade última de todo o nosso viver.”

“Desejo que todos percebam com bom orgulho 
as oportunidades que se desenham em nossos 
horizontes. Que em nossa mesa de trabalho, 
possamos avaliar a importância de uma atuação 
ética e solidária, sem desprezar os mecanismos 
de avaliação de riscos, mas somando sempre a 
voz do coração.”

Antes de finalizar, Goes agradeceu o esforço de 
todos os companheiros da comissão organizadora, 
em especial ao vice-presidente do SINFAC-
PR, Pedro de Paula, e aos demais diretores do 
sindicato. Aproveitou também para reconhecer o 
esforço de Jurandyr Souza Junior, assessor jurídico, 
de Dorival Maso, diretor administrativo-financeiro 
da ANFAC, e da equipe de colaboradores, que não 
mediram esforços para traduzir em êxito o XIII 
Congresso da ANFAC. 

XIII Congresso Brasileiro de 
Fomento Comercial trata de 
temas essenciais para que os 
empresários enfrentem os 
desafios dos próximos anos

Comprometidos 
com o novo Brasil

Boas-vindas

José Goes: 
presidente do 
SINFAC-PR

Pedro de Paula: 
vice-presidente 

do SINFAC-PR
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Assim como outras importan-
tes áreas da riqueza nacional, 
o setor de fomento comercial 

também aguarda os efeitos positivos de 
medidas estruturais em andamento na 
economia do País. A ANFAC recomen-
da aos empresários do segmento que se 
pautem por movimentos conservadores 
e atitudes prudentes. Essa foi uma das 
mensagens transmitidas por Luiz Le-
mos Leite, presidente da ANFAC, em 
seu discurso de abertura dos trabalhos 
do XIII Congresso Brasileiro de Fo-
mento Comercial, evento que ocorreu 
entre os dias 20 e 22 de abril, em Foz do 
Iguaçu, no Paraná.

Mesmo com o Brasil vivendo um mo-
mento de instabilidade, dados prelimina-
res da ANFAC indicam que a carteira de 
operações de seus associados (factoring, 
FIDCs e securitizadoras) movimentou, 
em 2015, cerca de R$ 125 bilhões. São 
recursos investidos basicamente, na as-
sistência às pequenas e médias empresas, 
que enfrentam, normalmente, dificulda-
des de capital de giro e de ajuste do seu 
fluxo de caixa. “As operações com rece-
bíveis originadas com transações mer-
cantis se mantêm na dianteira, repre-
sentando a maior demanda do setor, um 
universo composto de aproximadamen-
te 155.000 pequenas e médias empresas 
dos mais variados tamanhos e setores da 
economia. Em termos socioeconômicos, 
o fomento comercial viabilizou projetos 
em diversas áreas das cadeias produtivas, 
industrial, comercial, agronegócios e de 
serviços, contribuindo para a manuten-

ção de mais de 2,5 milhões de empregos 
diretos e indiretos”, lembrou o presi-
dente da ANFAC.

Nem mesmo este momento ímpar da 
história do Brasil fez com que a direção 
da ANFAC esmorecesse em seu desa-
fio de realizar, com audácia, grandeza e 
abrangência, a 13ª edição do Congres-
so Brasileiro de Fomento Comercial. 
“Este evento é consequência de um 
trabalho pragmático e corajoso desta 
presidência, sempre empenhada em 
divulgar, em todos os quadrantes do 
território brasileiro, os conceitos e os 
fundamentos do fomento comercial. A 
nossa atividade é vitoriosa e irreversí-
vel no Brasil”, proclamou Luiz Lemos 
Leite. “Com a colaboração de nossos 
empresários foi possível construir sóli-
da estrutura corporativa e institucional 
do fomento comercial, alicerçada em 
um balizamento legal, operacional e 
ético, que nos permite atuar legalmente 
em ambiente autorregulado.” 

O presidente da ANFAC lembrou 
que a entidade, desde a sua fundação, 
em 1982, acompanha a velocidade im-
posta pela tecnologia e pela globaliza-
ção, por meio da colaboração de pro-
fissionais competentes, que ampliaram 
o horizonte do fomento comercial. 
Iniciativas como esta agregam valor ao 
mercado e trazem capilaridade ao se-
tor, agilizando as transações mercantis 
realizadas por milhões de agentes eco-
nômicos responsáveis pela geração de 
riqueza do País. “O fomento comercial 
tem exaustivamente provado sua capa-
cidade de reagir em ambiente econômi-
co desfavorável. É um mecanismo que 
se organizou, cresceu, desenvolveu-se e 
inovou servindo de base e sustentação 
para operações estruturadas em várias 
áreas e para outros projetos empresa-
riais que vierem a ser demandados 
pelas exigências de modernização da 
sociedade, pelas novas tecnologias e 
pela constante evolução no mundo 

Na abertura dos trabalhos do XIII Congresso Brasileiro 
de Fomento Comercial, luiz lemos leite, presidente da 

aNFaC, falou sobre os desafios superados pelo setor, as 
oportunidades que podem surgir da atual conjuntura 

nacional, as conquistas institucionais e jurídicas e as 
perspectivas do novo momento político

O fomento comercial é uma atividade 
vitoriosa e irreversível no Brasil

Luiz Lemos Leite: 
presidente  
da ANFAC
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Palavra do Presidente

dos negócios”, afirmou.
No campo jurídico, Luiz Lemos Lei-

te destacou, entre outras conquistas, a 
memorável sessão da 1ª Seção do STJ 
– Superior Tribunal de Justiça, com-
posta das 1ª e 2ª turmas, em 12 de no-
vembro de 2014, que acolheu o voto 
favorável do ministro relator Napoleão 
Maia pelo embargo de divergência nº 
1236002-ES, requerido pela empresa 

associada GM Fomento Mercantil, do 
Espírito Santo, por meio do advogado 
Mário Cezar Pedrosa. A ANFAC, por 
sua vez, cumprindo sua missão ins-
titucional, ingressou no processo, na 
qualidade de “amicus curiae”, e ofere-
ceu importantes subsídios ao processo 
para a unificação do entendimento das 
turmas do STJ, que divergiam sobre a 
obrigatoriedade ou não do registro das 
empresas de factoring nos CRAs (Con-
selhos Regionais de Administração). 

O presidente da ANFAC enumerou 
também vários processos, em tramita-
ção no STJ, em que o ministro Luís 
Felipe Salomão nomeou a associação 
como “amicus curiae” para emitir seu 
parecer sobre matérias relativas ao di-
reito cambiário. No Supremo Tribu-
nal Federal, o Presidente da ANFAC 
anunciou que, no último dia 14 de 
abril, a ministra Rosa Weber acolheu 
o ingresso da ANFAC como “amicus 
curiae” na ADIN pela revogação da 

exigência da Lei Estadual nº 15.659, 
da Assembleia Legislativa de São Pau-
lo, que tornou obrigatória, em todo 
o Estado de São Paulo, a inclusão de 
consumidores em cadastros ou banco 
de dados de consumidores e serviços 
de proteção ao crédito, relativo a dí-
vidas não protestadas ou que não es-
tiverem sendo cobradas judicialmente.

Lemos Leite anunciou também que 

a ANFAC concluiu a versão do novo 
modelo do contrato de fomento co-
mercial elaborado à luz do novo Có-
digo do Processo Civil, que entrou em 
vigor em 18 de março de 2016. 

Ao retomar a análise do atual mo-
mento nacional, comentou que cresce 
a força da rede de legalidade construída 
pela sociedade brasileira, que se forta-
lece com o repúdio à impunidade e à 
corrupção, permitindo alcançar a esta-
bilidade e reconquistar a credibilidade, 
elementos essenciais para a retomada 
dos investimentos”.  

O presidente da ANFAC não deixou 
de prestar sua homenagem aos magis-
trados presentes, do Paraná, desembar-
gadores Paulo Vasconcelos, presiden-
te do TJPR; Robson Cury, Eugenio 
Grandinetti; de Pernambuco, desem-
bargadores Jones Figueiredo e Eurico 
de Barros Correia Filho, os desembar-
gadores aposentados Jurandyr de Sou-
za, consultor jurídico do SINFAC-PR, 

e Oscarlino Moeller, vice-presidente 
do Conselho de Ética da ANFAC, cujas 
presenças prestigiosas contribuíram 
para o elevado nível do congresso.

Uma homenagem muito especial 
para as mulheres, como empresarias, 
como mães e esposas, que, sem elas, 
aqui não estaríamos. Essa é a nossa ho-
menagem muito afetuosa às mulheres. 
E prosseguiu o presidente da ANFAC, 

estendendo suas homenagens aos pre-
sidentes da Febraf e dos SINFACs, aos 
patrocinadores, aos funcionários da 
ANFAC, aos conselheiros da ANFAC e 
aos empresários do fomento comercial, 
que tanto concorreram para o brilho 
e o sucesso deste congresso, com des-
taque ao trabalho realizado pelo pre-
sidente do SINFAC-PR José Goes, e 
ao seu vice-presidente Pedro de Paula 
Filho e ao diretor Administrativo e Fi-
nanceiro da ANFAC, Dorival Maso. 

“Permitam-nos, nobres congres-
sistas, compartilhar as experiências 
por nós já vividas, desde 1950, nestes 
65 anos de uma profícua atividade 
profissional, que colocamos total-
mente a serviço do setor do fomen-
to comercial”. E finalizou, “prestando 
sinceros agradecimentos aos palestran-
tes, que vêm trazer os seus conheci-
mentos, que, para nós, serão preciosos 
na busca da excelência da qualidade dos 
serviços de nossas empresas”. 
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ria apontam que o crescimento global 
para 2016 será de 3,2%. Para os dois 
próximos anos, o índice promete ser 
mais generoso.

De acordo com o ex-presidente do 
BC, embora o quadro internacional 
não seja tão grave, ele não é tão favo-
rável em relação ao Brasil como era 
no início dos anos 2000. No entanto, 
não é verdade que os problemas bra-
sileiros foram gerados pela crise in-
ternacional. “Não estamos enfrentan-
do um vento contrário tão forte. Se 
o nosso avião não consegue decolar, 
é porque um problema está na nossa 
aeronave”, compara Loyola.  

Sobre a gestão de Michel Temer, o 
economista acredita que a sua capaci-
dade de negociação com o Congresso 
levará naturalmente a um governo de 
coalizão. Como ele não contará com 
uma base política muito sólida, suas 
alianças serão amparadas em um re-
lacionamento de barganhas, padrão 

atividade econômica, principalmente 
das empresas menores, que têm maior 
dificuldade de recursos para manter o 
capital de giro. “Exatamente em um 
momento como agora que o crédito se 
torna mais difícil, com a pressão de li-
quidez, é que as empresas de factoring 
mostram a sua grande utilidade”, des-
tacou o economista.

Loyola começou a sua análise pe-
las condições impostas pelo mercado 
internacional, que trabalha, nos pró-
ximos anos, com alguns fatores de 
incerteza globais: a normalização da 
política monetária nos EUA e a de-
saceleração gradual da economia da 
China, voltando-se mais para o con-
sumo interno.  Segundo o ex-presi-
dente do BC, essas questões vão ba-
lizar, por um bom tempo, o ritmo de 
crescimento da economia mundial e 
as taxas globais de juros e de câmbio. 
Estimativas da Tendências Consulto-

Ao que tudo indica, a economia 
brasileira volta a dar sinais vi-
tais. Para que os empresários 

do fomento comercial tracem com 
maior firmeza seus próximos movi-
mentos, o congresso da ANFAC es-
calou entre seus palestrantes um dos 
mais experientes e ponderados econo-
mistas: Gustavo Loyola, sócio-diretor 
da Tendências Consultoria Integrada 
e ex-presidente do Banco Central. 
Além da sua qualidade como consul-
tor, Loyola tem afinidade com o fac-
toring por ter sido interlocutor cons-
tante de Luiz Lemos Leite, presidente 
da ANFAC, quando o setor ainda bus-
cava regulamentação junto ao BC, por 
volta dos anos de 1982 a 1988. 

Por isso, antes de iniciar a sua pales-
tra, Loyola, além de agradecer o convite 
da ANFAC, disse que sempre acreditou 
que o factoring pudesse ser uma alter-
nativa para facilitar o crescimento da 

Perspectivas da Economia

Projeções de crescimento - Economia Global

Fonte: FMI (Projeções: Tendências)

Atento observador 
do setor de fomento 
comercial, Gustavo 
Loyola, consultor e 
ex-presidente do BC, 
mostra que o governo 
Temer não terá dias 
fáceis, mas ajustes 
estruturais podem 
levar a economia para 
dias melhores 
a partir de 2017

“A situação fiscal 
é o calcanhar  
de Aquiles  
do Brasil”
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observado durante grande parte dos 
governos Lula e FHC. Neste contex-
to, a equipe econômica se concentrará 
em compromissos voltados ao ajuste 
fiscal, às reformas estruturais, à aber-
tura da economia e à reabilitação do 
ambiente dos negócios. “As mudanças 
não serão radicais, pois a recuperação 
da economia será lenta, a inflação fi-
cará sob controle e o ajuste fiscal será 
moderado. A política monetária per-
manecerá autônoma, com o dólar flu-
tuante”, prevê Loyola.  

Já o PIB deve fechar 2016 com que-
da de aproximadamente 4%, o que nos 
leva a um dos piores momentos da his-
tória econômica recente, lembrando o 
cenário da crise de 1929. “Esperamos 
uma melhora a partir de 2017, com a 
retomada da confiança dos agentes 
econômicos. Temos hoje capital e mão 
de obra ociosos, condições que faci-
litam o processo de recuperação nos 
próximos meses”, sugere o economista. 

Temos ainda perspectiva de queda 
da taxa de juros a partir do segundo 
semestre deste ano, fechando o ano 
por volta de 13%, baseado em expec-
tativa de declínio inflacionário – 7% 
em 2016 e 5% nos dois próximos anos. 
Existe também a tendência de o Brasil 

voltar a exportar. “Há 
oportunidades que po-
dem ser aproveitadas 
por empresas exporta-
doras, que produzem 
produtos para o mer-
cado externo e pode-
rão suprir a demanda 
interna, substituindo as 
importações.” Já a taxa 
de desemprego, porém, 
deve continuar pro-
gressiva ao longo de 
2016 e de 2017. E a ca-
pacidade de consumo 
das famílias permanece 
em baixa nos próximos 
seis meses. Isso porque 
o consumo depende de 
três coisas: confiança, 
crédito e massa salarial. 
De acordo com Loyo-
la, em 2017, o consu-
mo sugere ficar mais 
estável.

No entanto, segundo o sócio-dire-
tor da Tendências, a situação fiscal é 
o calcanhar de Aquiles do Brasil. Na 
sua visão, o País terá necessidade de 
restaurar, temporariamente, a CPMF, 
que será uma ponte para a recupera-
ção da economia. “Olhando a médio 
e longo prazo, a economia brasileira 
melhora de acordo com o ambiente 
político e com a capacidade do gover-
no patrocinar as reformas estruturais, 
por exemplo, a simplificação do sis-
tema tributário, principalmente no 
que diz respeito ao ICMS, a adoção 
da idade mínima para aposentadoria 
e outras reformas regulatórias. São 
mudanças que conduzem à melhoria 
do ambiente dos negócios e permi-
tem que a economia seja mais compe-
titiva e eficiente.” 

“O Brasil tem tudo para sair bem 
dessa travessia, com instituições sóli-
das e atuantes, judiciário independen-
te e imprensa livre. Maus governos 
não levam a desastres institucionais. 
Uma das lições que ficam é que o po-
pulismo não funciona. Temos que ter 
uma economia voltada para o médio e 
o longo prazo. E não para gerar apenas 
benefícios momentâneos, que levam a 
enormes sacrifícios da sociedade”, fi-
nalizou Loyola. 

PIB - Variação anual
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O novo Código de Processo Civil 
(CPC) é um tema que ganhou 
muita evidência, nos últimos me-

ses, na área jurídica da maioria das em-
presas. Sensível à relevância do assunto 
no âmbito dos negócios, a ANFAC não 
poupou esforços e trouxe para palestrar 
no XIII Congresso Brasileiro de Fomen-
to Comercial o ministro Luiz Fux, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que 
presidiu a comissão de juristas que ela-
borou o novo CPC, que entrou em vigor 
há pouco menos de três meses. Por ser 
um documento legal tão recente, Fux 
considera normal que o novo código 
provoque um sentimento de incerteza 
na comunidade jurídica. “Ainda estamos 
vivendo um estado bem embrionário de 
experimentação. É natural do ser huma-
no essa certa repulsa sobre o novo”, ava-
liou o ministro. 

O ministro argumentou a necessida-
de de mudanças no CPC citando uma 
frase de Cesare Vivante (1855-1944), 
filósofo italiano do Direito: “Outro 
tempo, outro Direito”. As alterações 
eram exigidas para evoluirmos e ten-
tarmos equacionar os problemas rela-
cionados à lentidão no andamento dos 
processos nos tribunais brasileiros. 
“Não é de hoje que existe uma quei-
xa geral sobre a morosidade da Justi-
ça, que influi diretamente na decisão 
de um empresário que depende, por 
exemplo, de uma deliberação segura 
por parte do juiz”, justificou Fux.

Atualmente, no STF o ministro con-
tou aos participantes do congresso da 
ANFAC que alguns processos judiciais 
chegam a aguardar 10, 15 anos por uma 
decisão. “Basicamente, a nossa preocu-
pação era principalmente com uma du-
ração razoável das ações judiciais e com 
a preservação da sua segurança jurídica.” 
Segundo Fux, o novo CPC é, antes de 
tudo, resultado da vontade da socieda-
de. “Ela falou e foi ouvida.” Para isso, 
a comissão encarregada de conduzir as 
discussões a respeito da matéria realizou 
mais de 100 audiências públicas, sem 
contar as reuniões organizadas na Câ-
mara dos Deputados e no Senado. Além 
disso, o colegiado recebeu aproximada-
mente 60 mil e-mails e 240 memoriais 
foram produzidos em diversos segmen-
tos jurídicos. O mais impressionante é 
que conseguimos preconizar 80% das 
soluções, revelou o magistrado. 

De acordo com o palestrante, a co-
missão de juristas que elaborou o novo 
CPC chegou à conclusão que a Justiça 
brasileira é morosa por três tipos de 
problemas: o excesso de liturgias, sole-
nidades e ritualismos, que impedem a 
celeridade, pelo acúmulo de recursos e 
pela abundância de litigiosidades entre 
as partes. Fux lembrou ainda que pre-
cisamos criar soluções que estejam em 
consonância com os valores morais da 
sociedade. “Como se pode descrimi-
nalizar as drogas, se metade da popu-
lação deseja educar os seus filhos para 
que fujam das drogas? É preciso ouvir 
mais a sociedade e essa é uma função 
do magistrado. Existem temas que exi-
gem não só uma ampla discussão com 
a sociedade como também requerem 
momentos de reflexão por parte dos 
magistrados”, pontuou.

O novo código prevê também a apli-
cação de soluções iguais para causas 
iguais como forma de colocar em práti-
ca o princípio da isonomia. Por exem-
plo, há 800 mil ações iguais de recurso 
que veiculam a mesma tese jurídica. O 
novo CPC permite, por meio de um 
instrumento chamado de incidente de 
resolução de demandas repetitivas, que 
uma vez decidido o incidente, essa tese 
jurídica seja aplicada em 800 mil ações. 
Mas tanto esforço e dedicação resulta-
ram em um novo CPC mais equilibra-
do e atualizado aos padrões recentes da 
sociedade. Entre os destaques: 

ministro luiz Fux,  
do sTF, mostra como 
a recente legislação 
reduz a morosidade 
dos processos, com 
menos espaço para os 
recursos e estímulo  
às negociações  
nos litígios

“O novo Código de Processo Civil  
é resultado da vontade da sociedade”
“O novo Código de Processo Civil  
é resultado da vontade da sociedade”

luiz Fux: 
ministro do STF
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REdUÇÃO dAS lITURGIAS
“Nós simplificamos os processos. 

No bojo do novo CPC há uma regra, 
por exemplo, que diz que se o juiz 
puder apreciar a questão de fundo, 
que prejudica a paz social, ele pode 
abrir mão de preliminares”, exempli-
fica Fux. Além disso, o primeiro ato 
do juiz, diante de um litígio, deve ser 
conciliar as partes, que é um meio de 
aperfeiçoar o relacionamento social. 
O novo CPC prevê também o fim de 
uma série de formalidades, que são de-
liberadas a partir da interpretação do 
próprio juiz.

FIm dA PROdIGAlIdAdE RECURSAl
“Nós estabelecemos o recurso único. 

Na vida jurídica hoje se trabalha com 
o binômio: prêmio e castigo. Há quem 
resista injustificadamente à decisão 
judicial, isso porque uma ação de re-
curso ainda é um procedimento bara-
to. Com o novo código, quem insistir 
nessa recorribilidade inadmissível vai 
sofrer uma sucumbência recursal”, 
alerta o ministro. Isso porque antes 
as partes obrigavam os advogados a 
abarrotar os tribunais com infindáveis 
recursos. No entanto, os advogados 
têm totais condições de avaliar se há 
ou não condições de reverter uma de-
cisão proferida pelo juiz. Por sua vez, 
também cabe ao advogado orientar a 
parte que caso perca o recurso, ela vai 
pagar mais caro por isso. 

ÂmBITO EmPRESARIAl
O ministro Fux apontou alguns 

institutos que são extremamente fa-
voráveis à atividade dos advogados 
que atuam nesse segmento, como a 
tutela antecipada que visa, primor-
dialmente, evitar que em razão do 
decurso do tempo de tramitação 
processual ocorra dano irrepará-
vel. Há ainda no novo CPC a ado-
ção da figura do “amicus curiae”, 
como instrumento que possibilita 
que o juiz traga para a discussão 
um profissional ou uma instituição 
capaz de auxiliá-lo na sua decisão. 
“Existem determinadas questões em 
que o juiz não tem expertise para 
isso. Hoje temos mais de treze mil 
leis, algumas delas com códigos que 
contemplam mais de 1.000 artigos. 
Outro dia me deparei com a fideli-
zação em telefonia celular. Até en-
tão achava que a fidelidade era uma 
coisa inerente ao casamento, descu-
bro que, por meio da Anatel, como 
“amicus curiae”, a aplicação do ter-
mo nos contratos das operadoras de 
telefonia”, comentou Fux.

Por fim, o ministro destaca, en-
tre os benefícios do novo CPC no 
ambiente dos negócios, a desconsi-
deração da pessoa jurídica. Numa 
demanda contra a pessoa jurídica, o 
juiz sem a menor cerimônia invade 
o patrimônio do sócio. Isso só pode 
prevalecer se o sócio se favoreceu em 

função da pessoa jurídica. Ou o 
sócio transferiu para a pessoa ju-
rídica para proteger seu patrimô-
nio pessoal. “Partir direto para a 
desconsideração da personalida-
de jurídica é uma violência. Mal 
ou bem, a constituição brasileira 
garante o direito de propriedade. 
É um direito fundamental. O juiz 
tem que submeter a desconside-
ração da personalidade jurídica a 
pelo menos um contraditório ju-
rídico”, afirma Fux. 

Antes de finalizar a sua pales-
tra, o ministro Luiz Fux trouxe 
aos congressistas da ANFAC um 
pequeno trecho do romance O 
Encontro Marcado, de Fernando 
Sabino, que trata das dificuldades 
em lidar com o novo, como acon-
tece atualmente no meio jurídico, 
ao se defrontar com as ainda re-
centes diretrizes do CPC:

“De tudo ficaram três coisas...
A certeza de que estamos 

começando...
A certeza de que é preciso 

continuar...
A certeza de que podemos ser 

interrompidos antes de terminar.
Façamos da interrupção  

um caminho novo...
Da queda, um passo de dança...
Do medo, uma escada...
Do sonho, uma ponte...
Da procura, um encontro!” 
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Operação Lava Jato afirma que não 
podemos nos enganar, pois a corrup-
ção não é problema de um partido 
ou de um governo. “Não são ladrões 
apenas aqueles que furtam carteiras, 
bolsas ou fazem arrastões. Os ladrões 
que mais dignamente merecem esse 
título são os governantes de diferentes 
esferas ou poderes que, de modo dis-
simulado e valendo-se de sua posição, 
roubam e despojam a nação. Aqueles 
ladrões de galinha roubam um ho-
mem, esses ladrões do colarinho bran-
co roubam as cidades, os Estados e o 
País”, enfatizou Dallagnol.

Nos casos de corrupção da Petro-
bras, de acordo com o procurador da 
República, 60% do dinheiro desviado 
ia para os políticos e para as agremia-
ções partidárias. Quase todos os con-
tratos da estatal previam um pedágio 
de 3% do total do custo. “O que eu 
quero destacar é que a corrupção era 
praticada como um modelo de negó-
cio. Alguns empresários que fizeram 
acordo de delação disseram que eles 
participavam do esquema porque o 
desvio fazia parte da regra do jogo. Al-
guns nem sabiam mais como iam ga-
nhar com a propina que eles mesmos 
pagavam”, conta o palestrante.

De acordo com Dallagnol, a Lava 
Jato e o atual momento político não 
resolvem o problema ético nacional. A 
Lava Jato é um tumor que está sendo 
tratado pelas autoridades e a melhor 
perspectiva possível é recuperar o di-

A ética e o lucro são duas coisas 
que não se excluem. É muito 
bom falar sobre ética nos negó-

cios para pessoas que representam cerca 
de 200 mil empresas e pela manutenção 
de mais de 2 milhões de empregos.” Foi 
dessa forma calorosa que o procurador 
da República Deltan Dallagnol, coor-
denador da força-tarefa do Ministério 
Público Federal na Operação Lava 
Jato, começou a sua palestra no XIII 
Congresso Brasileiro de Fomento Co-
mercial. No entanto, em seguida, fez 
questão de lembrar que o Brasil, infe-
lizmente, não ocupa uma boa posição 
quando as organizações internacionais 
cruzam as informações sobre a corrup-
ção praticada por aqui e o índice de de-
senvolvimento humano do País. 

“Essa situação não é melhor quan-
do somos avaliados do ponto de vista 
da lisura dos negócios. As empresas 
que cometem corrupção trazem um 
risco ainda maior para o investidor”, 
afirmou Dallagnol. “Empresas de um 
determinado segmento que cometem 
desvio ético acabam maculando todo 
um setor. Por isso é importante que 
um evento como esse traga para a mesa 
de discussão um tema como a ética.”

O procurador da República desta-
cou que, segundo levantamento da 
ONU, são desviados por ano no Brasil 
R$ 200 bilhões. Ou seja, 10% da arre-
cadação tributária do País. “Todos nós 
queremos viver em um país que tenha 
representatividade política. Porém, es-

“

Ética nos Negócios

“devemos deixar 
de ser vítimas do 

nosso passado 
para sermos 

autores da nossa 
história”

tamos cansados de ouvir que aqueles 
que estão em Brasília atualmente não 
nos representam. Ao mesmo tempo, 
ficamos esperando que heróis nos sal-
vem. Devemos deixar de ser vítimas do 
nosso passado para sermos autores da 
nossa história, sejamos donos do nosso 
destino. Assumamos as rédeas do nosso 
destino”, ressaltou o palestrante.

Um dos fatores que contribuem para 
a baixa credibilidade dos políticos está 
exatamente no apagão ético que o Bra-
sil vive. Isso pode ser entendido ao 
observarmos resultados de pesquisas 
recentes. O levantamento da Consul-
toria ICTS, por exemplo, mostrou que 
61% dos nove mil entrevistados em 
estudo, conforme as condições, acei-
tariam adotar atalhos antiéticos ou ilí-
citos. Além disso, o estudo identificou 
que 52% das pessoas, de acordo com 
as circunstâncias, receber suborno. Já 
uma pesquisa do IBOPE detectou que 
a maioria do eleitorado declara repúdio 
aos atos ilícitos da classe política bra-
sileira, mas se enxerga razoavelmen-
te honesto, embora cometa pequenas 
transgressões no seu cotidiano. Isso 
pode ser retratado ao se propor pagar 
um café para o guarda não multar, ao 
criar um “gato” na energia elétrica, ao 
comprar DVDs piratas, etc. “De repen-
te esse mesmo cidadão diz: ‘De onde 
saem tantos políticos safados?”, ques-
tiona Dallagnol. “Políticos não veem 
de Marte, certo...?”

O coordenador da força-tarefa da 

deltan dallagnol: 
procurador da 
República
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nheiro desviado, além da punição dos 
responsáveis. “O problema é que te-
mos um sistema cancerígeno. Ao mes-
mo tempo que estamos tratando de 
um tumor, outros tumores estão sur-
gindo paralelamente. Se não fizermos 
nada, a Lava Jato acaba e o problema 
continuará a existir”, afirma o procu-
rador da República.

Para tentar coibir com os desvios, a 
partir da Lava Jato, o Portal de Com-
bate à Corrupção, idealizado por 
Dallagnol, criou 10 medidas contra 
ações ilícitas. Essas iniciativas têm três 
focos: prevenção, cura por meio de 
campanhas de conscientização, puni-
ção dos indivíduos e a recuperação do 
dinheiro desviado, o terceiro foco é o 
fim da impunidade. Em relação a essas 
propostas, ele diz que o portal alcançou 
duas, das três fases. A mais recente foi a 

coleta de 2 milhões de assinaturas para 
que o pacote de medidas tramite por 
meio de uma ação popular no Congres-
so Nacional. Segundo o palestrante, a 
aprovação das medidas depende agora 
da sociedade, colhendo novas assinatu-
ras e pressionando parlamentares.

Segundo Dallagnol, as empresas só 
se interessarão por um sistema que as 
afaste da corrupção se isso for atraen-
te economicamente. “Empresários são 
seres pragmáticos. É por isso que nos-
sa lei de anticorrupção de 2013 prevê 
a punição das empresas, ainda que o 
dono não saiba, por atos de corrupção 
de um funcionário. Isso para que os 
empresários adotem mecanismos in-
ternos de cuidados para não se envol-
verem com a corrupção.” 

Finalizando a sua palestra, o procu-
rador da República ponderou: “Nós 

vimos hoje que o nosso apagão ético 
se relaciona com o bom desempenho 
da economia. Entendemos que dois 
fatores principais que contribuem 
com esse apagão estão relacionados 
com a ética de conveniência e de ra-
cionalização. Mas quando nós trata-
mos da solução do apagão ético do 
ponto de vista individual nós vimos 
que todos nós temos o poder do não. 
Nós podemos seguir como escravos 
do nosso passado. Ou podemos agir 
e sermos autores do nosso futuro. É 
difícil mudar a realidade, mas é pos-
sível se tivermos uma alavanca e um 
ponto de apoio. Nós temos como 
ponto de apoio esse momento da 
nossa história e como alavanca as 10 
medidas anticorrupção. Uma inicia-
tiva que só depende da sociedade”, 
concluiu Dallagnol. 

Ética nos Negócios

A atmosfera de incerteza econômi-
ca tem provocado danos devas-
tadores nos cofres das empresas. 

Diante da atual conjuntura brasileira, 
Paulo Fernando Campana Filho, sócio-
conselheiro do Departamento de Insol-
vência do Felsberg Advogados, partici-
pou do Congresso da ANFAC, no qual 
falou a respeito das principais alternati-
vas para reestruturação das dívidas das 
companhias. Substituindo o advogado 

Thomas Benes Felsberg, que por um 
imprevisto não pode viajar para Foz do 
Iguaçu, Campana disse que os processos 
de recuperação judicial, de reestrutura-
ção de dívida e de falência têm crescido 
desde 2015. “Com dificuldade em ob-
ter novos créditos e trabalhando com 
custos cada vez mais altos, as empresas 
encontram problemas para honrar com-
promissos com clientes, liquidar débitos, 
saldar impostos, etc. Como alternativas, 
buscam reduzir custos, restringem os 
estoques, demitem empregados e tam-
bém renegociam suas dívidas”, explicou 
Campana. 

No caso da renegociação das dívidas, 
como isso é feito? De acordo com o es-
pecialista, tudo depende do perfil do en-
dividamento da companhia. Se o maior 
buraco foi provocado por dívidas fiscais, 
a renegociação torna-se bem mais com-
plicada fora do Refis, as opções tornam-
se muito restritas ou praticamente ine-
xistem. Já as renegociações das dívidas 

trabalhistas se dão no âmbito da Justiça 
do Trabalho e não costumam ser tão 
complexas. No entanto, a maioria dos 
compromissos pendentes são com ban-
cos e fornecedores. Segundo Campana, 
as renegociações começam geralmente 
de uma forma amigável, com conversa-
ções banco a banco. Às vezes, a saída é 
chamar para a mesa de negociação um 
grupo formado por bancos e outro por 
fornecedores, tornando o processo mais 
organizado.

No caso dos bancos, porém, é impor-
tantíssimo que nenhum dos envolvidos 
entre com uma ação na Justiça atrás 
do seu passivo. Uma execução judicial 
prematura pode gerar antecipação de 
pagamento de outros compromissos, 
retenção de valores recebíveis, execução 
de avais, etc. Muitas vezes, esses acordos 
envolvem um pacote de garantia para os 
bancos, facilitando a celebração de con-
tratos definitivos de renegociação. “Esse 
é o mundo ideal, mas nem sempre isso é 
possível”, concluiu Capanema. 

renegociação de dívidasAlternativas para empresas que estão 
sufocadas por dívidas

Paulo Campana: 
sócio do Felsberg 

Advogados
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Atrajetória de consolidação do 
fomento comercial está prestes 
a atingir mais uma importante 

conquista: um capítulo exclusivo sobre 
o setor no novo Código Comercial, o 
Projeto de Lei nº 1.572, de 2011, atu-
almente em tramitação no Congresso 
Nacional. Embora ainda faltem al-
gumas etapas até sua promulgação, a 
proposta ganhou destaque na progra-
mação do XIII Congresso Brasileiro de 
Fomento Comercial, por meio de um 
painel conduzido pelo advogado Mau-
rício Prazak, integrante da Comissão 
de Juristas da Câmara dos Deputados 
para a Reforma do Código Comercial, 
e pelo deputado federal Laércio Olivei-
ra (SD/SE), presidente da Comissão da 
Câmara dos Deputados encarregada da 
reforma do Código Comercial e vice
-presidente da Confederação Nacional 
do Comércio (CNC).

Na primeira etapa do painel, Prazak 
fez um breve retrospecto a respeito do 
projeto, desde 2002, quando surgiu a 
ideia, até 2011, época em que a balança 
comercial sofreu com o impacto pro-
vocado pela baixa no preço das com-
modities e pela queda das importações 
da China. Apresentado o contexto em 
que se evidenciaram as dificuldades do 
Brasil com a regulamentação comer-
cial, os congressistas tomaram conhe-

“O nosso 
principal objetivo 
é proteger 
as empresas 
nacionais e 
abrir novas 
oportunidades 
no mercado 
internacional”

rios”, lembrou Oliveira.
Conhecido por defender o setor pro-

dutivo nacional, o presidente da co-
missão da Câmara dos Deputados res-
ponsável pelo novo Código Comercial 
alertou aos congressistas da ANFAC 
que o Projeto de Lei nº 1.572 está na 
forma, mas ainda não está pronto. 
“Existe ainda um longo percurso a ser 
percorrido. Portanto, não fiquem aco-
modados, mantenham-se unidos e aten-
tos aos próximos passos do documento. 
Um projeto em aprovação na Câma-
ra dos Deputados é como um pudim 
pronto e desenformado, mas que ainda 
precisa subir dois andares sem derrubar 
nada”, advertiu Laércio Oliveira. Isso 
porque o texto ainda pode ser alterado 
na Câmara e também no Senado. “Por-
tanto, se você conhece um político, não 
se intimide e peça que ele aprecie e se 
envolva com a aprovação do novo Có-
digo Comercial. Isso é legítimo.”, refor-
çou o parlamentar sergipano.

Segundo Oliveira, sem um docu-
mento que traga regras claras e instru-
mentos de segurança jurídica, o Brasil 
continuará praticamente excluído do 
ranking dos países que são alvo de in-
vestimentos do Banco Mundial. “O 
nosso principal objetivo é proteger as 
empresas nacionais e abrir novas opor-
tunidades no mercado internacional”, 
destacou o deputado. “O texto do setor 
de fomento está posto e bem-acabado. 
Repito, não tomem a batalha como ven-
cida. Quando forem convocados pelos 
dirigentes do setor, venham para Brasí-
lia e briguem pela causa”, ressaltando a 
participação do SINFAC-SP e o apoio 
da ANFAC na redação final do projeto, 
encerrou Laércio de Oliveira. 

Novo Código Comercial

cimento do trecho relacionado ao fo-
mento comercial contido no relatório 
preparado pelo deputado Paes Lan-
dim (PTB/PI), relator da Comissão da 
Câmara dos Deputados encarregada 
da reforma do Código Comercial. 

Entre alguns pontos divulgados, evi-
denciou os artigos 363 e 366 do texto, 
que tratam do instituto do fomento co-
mercial contextualizando os princípios 
e procedimentos que respaldam os ne-
gócios dessa atividade à realidade fática 
da evolução dos negócios e aos avanços 
da tecnologia. Atualização da termino-
logia e a modernização dos processos 
operacionais representam um passo 
enorme na consolidação do fomento 
comercial como mecanismo de rele-
vante significado socioeconômico com 
uma sustentação jurídica especifica e 
pacificadora de tudo quanto foi con-
quistado ao longo de tantos anos. 

Mesmo com algumas etapas ainda a 
serem alcançadas dentro do Congresso 
Nacional antes da sua promulgação, o 
novo Código Comercial brasileiro já 
está sendo analisado por diversos or-
ganismos internacionais e renomadas 
universidades internacionais, concluiu 
o advogado, antes de passar a palavra 
ao deputado federal Laércio Oliveira.

Assim como ainda acontece com 
diversos brasileiros, Laércio Oliveira, 
confessou aos congressistas que an-
tes de conhecer o fomento encarava 
o segmento com certa reserva. No 
entanto, essa imagem negativa foi to-
talmente desfeita. “Com o passar do 
tempo, percebi que o setor de fomento 
comercial tem uma importância enor-
me para o nosso País, principalmente 
para os pequenos e médios empresá-

Deputado Laércio Oliveira  
(à esq.), presidente da Comissão da 
Reforma do Código Comercial,  e o 

advogado Maurício Prazak (á dir.)
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O  fomento comercial aguarda 
com grande expectativa a pro-
mulgação do novo Código 

Comercial, que prevê uma legislação 
específica para o setor. Enquanto o tema 
segue em tramitação no Congresso Na-
cional, o Congresso da ANFAC trouxe o 
desembargador Luiz Osório Panza, do 
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), 
para falar sobre o instrumento da recu-
peração judicial, de acordo com o orde-
namento jurídico em vigor.

Antes de abordar o cerne da questão, 
Panza fez questão de recorrer à história 
para lembrar que a recuperação judi-
cial surgiu a partir da Segunda Guerra 
Mundial, como forma de redesenhar o 
fragilizado modelo europeu, em especial 
a dramática situação econômica vigente 
em países, como França, Itália, Alema-
nha, Inglaterra, Polônia e Rússia.

Independentemente dos avanços ju-
rídicos alcançados nesses países, assim 
como o Brasil, Panza destaca que a 
função social da recuperação judicial é, 
antes de tudo, a manutenção dos prin-
cípios essenciais que resguardam a ati-

jurídicos, que envolvem a atividade do 
fomento comercial, estão plenamente 
amparados na legislação brasileira. Isso 
porque a cessão de crédito é prevista no 
Código Civil e o endosso está amparado 
na Lei Uniforme de Genebra, que trata 
da regulamentação das letras de câmbio 
e das notas promissórias. 

No entanto, Panza adverte que todos 
os empresários que se dedicam ao fo-
mento comercial precisam estar cientes 
dos seus riscos. É por isso que é necessá-
rio manter um diálogo constante entre 
as fontes: o Estado/juiz, que por meio da 
legislação permite o funcionamento do 
segmento, e as relações privadas, com-
posta das empresas de factoring e suas 
empresas clientes, que devem estar bali-
zados por algumas regras:

• Preocupação com a uniformização e 
a harmonização das decisões para o al-
cance da segurança jurídica. 

• Proteção ao faturizado, como tam-
bém respeito ao faturizador. 

• Responsabilidade do faturizado pe-
los vícios do título. 

• Separação da responsabilidade do 
devedor principal na recuperação ju-
dicial em relação aos coobrigados, fia-
dores e obrigados de regresso, conser-
vando os credores o direito em relação 
a estes (Lei de Falência e Recuperação, 
art. 49, § 1º). 

Por fim, o desembargador Luiz Osó-
rio Panza ponderou que a jurisprudên-
cia vai se amoldando às realidades em-
presariais postas em discussão. “Não se 
pode desmerecer o papel das empresas 
de factoring no desenvolvimento da 
economia. Porém, sabedor do risco que 
se opera nas respectivas relações co-
merciais, o setor de fomento comercial 
deve se amoldar à distribuição de ônus 
que este tipo de contrato opera. Sendo 
assim, o papel é de justiça distributiva, 
no seu formato aristotélico, dando a 
cada um o que é seu quanto aos ônus e 
bônus”, concluiu o jurista 

vidade, como a preservação da empresa 
e das fontes, o atendimento dos empre-
gados, o respeito aos credores, entre ou-
tros. Itens, aliás, que têm ampla guarida 
na legislação brasileira.

O desembargador do TJPR considera 
importante a leitura atenta do Artigo 47 
da Lei de Recuperação Judicial e Extra-
judicial e de Falência, de 2005: “A recu-
peração judicial tem por objetivo via-
bilizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira do devedor, a fim 
de permitir a manutenção da fonte pro-
dutora, do emprego dos trabalhadores e 
dos interesses dos credores, promoven-
do, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e o estímulo à atividade 
econômica”. 

Diante desse contexto jurídico, o fo-
mento comercial ganhou ainda mais 
relevância entre as alternativas disponí-
veis para os empresários, em especial os 
pequenos e os médios empreendedores, 
para incremento do caixa por meio da 
venda de parte dos ativos para pagamen-
to de parcial das dívidas. “O fomento 
comercial possibilita liquidez financeira 
imediata, principalmente para as micro 
e pequenas empresas. Ela é uma ativida-
de que jamais pode deve ser confundida 
com qualquer operação oferecida pelos 
bancos, que, por sinal, pouca atenção 
dedicam aos pequenos e médios em-
presários, segmento que é responsável, 
segundo o Sebrae, por 27% do PIB bra-
sileiro”, enfatizou Panza.

Enquanto não tivermos uma legis-
lação específica, Luiz Osório Panza 
afirma que possíveis questionamentos 

A atividade de 
fomento comercial 
está plenamente 
amparada na 
legislação brasileira

recuperação Judicial
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Cada vez mais, o Cadastro Po-
sitivo se torna ferramenta es-
sencial para as empresas que 

buscam eficiência, segurança e resul-
tados relevantes. Sensível às neces-
sidades que cercam os empresários 
do fomento comercial, a ANFAC 
convidou para fazer uma palestra no 
congresso, em Foz do Iguaçu, Rafael 
Prado, gerente de produto da Sera-
sa Experian, empresa que é parceira 
da associação e protagonista no seg-
mento de soluções digitais.

Para sensibilizar a plateia, Prado 
perguntou aos congressistas se nego-
ciariam, com tranquilidade, uma du-
plicata para um novo cedente saben-
do que ele tem pendente no mercado 
uma dívida de R$ 100 mil. O bom 
senso, naturalmente, apontaria para 
que o negócio não fosse efetivado. No 
entanto, por meio dos recursos do Ca-
dastro Positivo, essa história poderia 
ter outro fim. Isso porque a ferramen-
ta da Serasa permite escanear a saúde 
financeira do cliente e identificar o 
histórico de pagamentos desse mesmo 
cedente, sinalizando que ele tem capa-
cidade de honrar mais R$ 300 mil em 
novos compromissos financeiros. 

“No momento em que 50% das em-
presas no Brasil estão inadimplentes, 
o Cadastro Positivo permite não só 
realizar negócios com mais segurança 
como também evitar a chance de per-
der oportunidades, aparentemente, 
incertas”, argumenta Prado. “Quan-
do trabalhamos com as informações 
de negativas, podemos ver apenas 
uma fotografia do cliente. Já com o 
Cadastro Positivo, é possível assistir 
a um filme sobre o seu histórico e sua 
real capacidade de pagamento.”

Para manter o seu Cadastro Positi-
vo atualizado, a Serasa conta com in-
formações enviadas quase que diaria-
mente por 54 bancos, mais de duas mil 
empresas que fazem vendas por meio 
de boleto ou cheque e 700 empresas de 
fomento comercial. No entanto, Prado 
lembra que a legislação exige que é ne-
cessário que os consumidores e as em-
presas autorizem a divulgação de seus 
dados em bureaus de crédito, e que as 
empresas façam o compartilhamento 
de informações. Uma vez autorizada a 
abertura do Cadastro Positivo, os con-
sumidores e as empresas credoras po-
derão compartilhar e consultar infor-
mações de histórico de crédito. 

monitore melhor 
a saúde financeira 
dos seus clientes

diferença entre os modelos

Situação atual de inadimplência 

50% das empresas estão negativadas 

Maior probabilidade de restrição ao crédito

Histórico do comportamento de crédito 

Todas as empresas possuem informação positiva 

Oportunidades de expansão do crédito com segurança

Anotaçâo negativa Cadastro positivo

Cadastro Positivo

Cadastro Positivo exibe 
histórico do cedente e 

revela sua real capacidade 
de pagamento
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Conjuntura

recebida pelas empresas, quando pen-
samos em custos fixos e financiamento. 
Segundo Ellen, a partir de julho, a taxa 
Selic deve sofrer quatro cortes, cada um 
de 0,5%, levando o índice, em dezem-
bro, a 12,25%. Para 2017, a tendência 
de queda permanece e permite projetar 
uma taxa de 10,25%.

Ao analisarmos a área de crédito, o 
crescimento da carteira para pessoas 
jurídicas (créditos livres e direciona-
dos), em 2015, não superou os 4,5%. 
Já a evolução do estoque de crédito 
também para pessoa jurídica, em 2016, 
deve ficar em 4%, aumentando para 
6,2% (2017) e 8,6% (2018). Olhando 
para os créditos livres, que envolvem, 
entre outras finalidades, desconto de 
duplicatas e financiamento de capital 
de giro, segmentos que as empresas de 
fomento atuam fortemente, o cenário 
é de estabilidade com a desaceleração 
dos investimentos. Na visão da econo-
mista, o que sustentou um pouco esse 
segmento foram as operações de cré-
dito rotativo e as renegociações de dí-
vidas, socorrendo o caixa das empresas 
que buscam prazos mais elásticos para 
saldar seus compromissos. 

Ainda para 2016, a partir do 4º tri-
mestre, segundo Ellen, os projetos de 
investimento começam a ser progres-
sivamente resgatados, evoluindo para 
uma recuperação da economia em 
2017. “Porém, não será uma recupera-
ção rápida, como foi em 2010, quando 
tivemos desonerações fiscais e incenti-
vos de crédito. Essa recuperação será 
baseada em confiança, muito mais do 
que em fatores externos”, prevê a eco-
nomista do Bradesco. Ela recomenda 
que nesse período de transição os em-
presários estejam atentos à qualidade 
dos ativos. “Mais do que gerar ativos, é 
essencial segurar a inadimplência e au-
mentar a vigilância relacionada aos ris-
cos que envolvem o crédito”, concluiu 
Ellen Steter.   

percepção internacional do risco Brasil 
do que no resultado da conta corrente 
nacional, entrada e saída de divisas, que 
se mantém bastante equilibrada. “Em 
2015, o mercado internacional aguar-
dava pelo ajuste fiscal do País, que não 
aconteceu. O ajuste não depende ape-
nas da atitude de um ministro, é pre-
ciso muito mais. É fundamental passar 
confiança para os agentes internacio-
nais, além de demonstrar capacidade 
de governabilidade e contar com apoio 
parlamentar para aprovar as medidas 
exigidas”, explicou Ellen. Isso, aparen-
temente, evoluiu nos últimos tempos. 

Quando observamos a inflação, as 
projeções de Bradesco apontam que 
fecharemos 2016 com um índice de 
6,5% e estimativa entre 4,5% e 5%, 
em 2017. São números que revelam 
um cenário favorável para a queda dos 
juros, informação que é muito bem 

Ellen regina steter, 
economista do Bradesco, 
diz que a economia 
começa a reagir no 
segundo semestre 
e volta a evoluir 
lentamente em 2017 

Atenção 
redobrada na 
qualidade dos 
ativos e nas taxas 
de inadimplência

Antes mesmo de começar a sua 
palestra no XIII Congresso 
de Fomento Comercial, Ellen 

Regina Steter, economista do Depar-
tamento de Pesquisas e Estudos Eco-
nômicos do Bradesco, instituição que 
há muitos anos é parceira da ANFAC, 
fez um comentário estimulante sobre 
o momento em que vivemos: “O Brasil 
sempre foi o País do futuro, mas algu-
mas instabilidades fizeram que deixás-
semos esse ativo um pouco de lado. 
Hoje, começamos a resgatar essa crença 
no amanhã. Portanto, vamos trabalhar, 
olhando para frente. Temos um merca-
do grande e poderoso a ser desbravado, 
mas de forma ética, com governança 
corporativa e sustentabilidade.”

Ao olhar com objetividade para o fu-
turo da economia brasileira, Ellen disse 
que é preciso observar com atenção o 
comportamento do mercado interna-
cional, que enfrenta alguns desafios e 
dilemas. Não é um cenário de crise ou 
de ruptura, como aconteceu há alguns 
anos, mas aponta para uma expansão 
lenta da economia mundial, cerca de 3% 
em 2016, desempenho parecido ao que 
foi registrado no ano passado. Nos pró-
ximos anos, a tendência é evoluir para 
3,5%, 3,7%. Isso, em boa parte, motiva-
do pela desaceleração da economia chi-
nesa, com reflexos inevitáveis nos preços 
das commodities, impactando as empre-
sas nacionais, principalmente aquelas li-
gadas aos segmentos de minério de ferro 
e petróleo (cadeia de óleo e gás). 

Direcionando a nossa atenção ao 
câmbio, a economista do Bradesco es-
tima que a cotação do dólar deve fe-
char 2016 próximo de R$ 3,60. Essa 
projeção está baseada muito mais na 

Ellen Regina 
Steter: economista 

do Bradesco
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A securitização de créditos é 
tema que não pode faltar nas 
recentes edições do Congresso 

da ANFAC. Assim como já aconteceu 
nos últimos dois anos, Bruno Barbosa 
de Luna, gerente da Superintendência 
de Relações com Investidores Institu-
cionais (SIN) da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), foi o responsável 
pela atualização desse importante as-
sunto para os empresários do fomento 
comercial. “Além de um dos vetores de 
avaliação do crescimento econômico, 
a securitização foi alvo de um estudo 
específico por parte da CVM sobre a 
sua performance para os próximos dez 
anos”, contou Luna.

Antes de ingressar no campo das no-
vidades, o gerente da SIN apresentou 
um panorama da indústria de FIDCs 
(Fundos de Investimento em Direitos 
Creditórios), que, segundo Luna, não 
sofreu grande alteração nos últimos 

12 meses. Números de 2015 da CVM 
mostram que o segmento atua com 31 
administradores, 15 custodiantes e 99 
gestores, com patrimônio líquido de 
R$ 58 bilhões (excluído o FIDC-NP 
do Sistema Petrobras e o FIC-FIDC), 
correspondendo a 69% de FIDC e 
31% de FIDC-NP. Um dado que cha-
ma atenção é o crescimento de cerca 
de 40% entre os cotistas, saltando de 
aproximadamente 8.000, em 2014, 
para 12.504, de acordo com o mais re-
cente levantamento. 

Depois de permanecer estável nos úl-
timos dez anos, a indústria de FIDCs 
apresentou um crescimento de 10%, 
em 2015, − destaque para os FIDCs-NP 
−, enquanto os Fundos Estruturados 
registraram alta de 14%, alcançando 
a marca de R$ 328 bilhões.  Confron-
tando-se a performance da área de cre-
dito, entre 2008 e 2015, a evolução foi 
de 15%, já o segmento de FIDCs, no 

mesmo período, progrediu 8%. “A par-
tir de uma análise comparativa desses 
dados, permite-se prever que os FIDCs 
têm pela frente uma avenida de cresci-
mento”, comentou Luna.

O representante da CVM lembrou 
a reforma recente aplicada à instrução 
356, que estabelece regras para conflitos 
de interesses, uma melhor definição dos 
participantes da indústria nas operações 
e atenção redobrada ao fluxo financei-
ro entre o FIDC e o seu cedente, que 
passarão a ser “figuras carimbadas nos 
CRI (Certificados de Recebíveis Imobi-
liários) e nos CRA (Certificados de Re-
cebíveis do Agronegócios)”. A indústria 
precifica muito bem, principalmente, 
risco de crédito e liquidez, mas não ris-
co de fraude. “Se o investidor vir que o 
setor não garante o nível de risco ade-
quado, relacionado à fraude, isso pode 
minar o segmento”, adverte Luna.

Ele também aproveitou o congresso 
para tratar do sell-side/buy-side. “Uma 
dúvida que foi constante na indústria 
diz respeito à cessão de crédito do 
FIDC para seus prestadores de servi-
ços. Apesar desse assunto não estar ex-
plícito na norma, se analisarmos o con-
ceito que a CVM adotou, quando criou 
essa barreira sell-side/buy-side, você 
compra ou origina crédito, a intenção 
era evitar atuação nas duas pontas, im-
pedindo o conflito de interesses e pre-
servando a saúde do setor”, explicou o 
executivo da CVM.       

Outro ponto que mereceu atenção 
de Luna era a confusão que existia, an-
tes da reforma 356, sobre o papel do 
consultor especializado e do gestor do 
fundo. “O gestor é aquele participante 
registrado e normatizado pela CVM, já 
o consultor especializado está dispen-
sado dessa exigência.  A presença do 
consultor é muito salutar, ele gera va-
lor ao FIDC, só que a sua função é dar 
suporte e respaldo ao gestor na análise 
dos créditos”, lembrou. 

Bruno luna, gerente da sIN da Cvm, mostra que o setor 
está cada vez mais alinhado e normatizado, gerando 

perspectiva de crescimento nos próximos anos

CVm trabalha para criar ambiente 
ainda mais seguro para a evolução 

da securitização

securitização

Bruno Luna: 
gerente da SIN 

da CVM
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depois de dois dias intensos 
de trabalho, abastecidos com 
muitos dados e conhecimentos 

teóricos e práticos, o XIII Congresso 
Brasileiro de Fomento Comercial foi 
concluído com uma palestra motiva-
cional de Claudio Diogo, especialista 
em estratégias empresariais.

Segundo Diogo, vender todo mun-
do vende, mas são poucos aqueles que 
conseguem encantar os clientes. Essa 
é uma qualidade que só vendedor de 
verdade é capaz de exercer com ma-
estria. Nos contos de fada, o encanta-
mento geralmente está relacionado à 

alguma mágica ou feitiço. Mas, na vida 
real, essa sedução se dá principalmente 
quando você consegue interpretar as 
necessidades ou os desejos dos clientes.

Para qualquer vendedor a simpatia é 
fundamental, mas não basta ser agra-
dável. É preciso ir além do sorriso, é 
necessário captar o que passa na cabe-
ça do cliente no momento da compra, 
passando informações relevantes, sem-
pre com muita clareza e convicção.

Em vendas, o lucro é importante, 
portanto não ofereça descontos que 
tornam a sua venda pouco atraente. 
Valorize o que você vende, mostre ao 
cliente os diferenciais do produto e os 
benefícios que ele pode trazer para a 
vida dele. Por fim, para encantar, fuja 
das receitas prontas, surpreenda, mas 
não exagere. É essa tênue fronteira que 
distingue o vendedor de um encanta-
dor de clientes. 

Não ofereça 
produtos, ofereça 
soluções

Estratégia Comercial

Claudio Diogo, 
especialista de 
estratégias empresariais, 
revela a arte de 
encantar clientes

Luna abriu espaço na sua apresenta-
ção também para decisões atualizadas 
do Colegiado da CVM, e considerou 
que podem ser adquiridos por FDIC 
os direitos creditórios cedidos por so-
ciedade empresarial, em recuperação 
judicial ou extrajudicial, com o plano 
aprovado em juízo, transitado em jul-
gado, e sem coobrigação do cedente. 
Entretanto, de acordo com o colegia-
do, devem ser classificados como não 
padronizados os direitos creditórios em 
que o devedor ou coobrigado for uma 
sociedade empresária, em recuperação 
judicial ou extrajudicial e, ainda, os di-
reitos creditórios cedidos por sociedade 
empresária, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, com plano de recuperação 
cuja homologação judicial ainda não te-
nha transitado em julgado. 

Antes de finalizar a sua palestra, Luna 
apontou as perspectivas da CVM para 
os próximos dois anos. Ainda para este 

ano estão previstos um novo e mais 
completo informe mensal de FIDCs, a 
colocação em audiência pública das no-
vas regras de CRA e ainda um estudo 
de riscos sobre o FIDC voltado ao in-
vestidor de varejo. Para 2017, o plano é 
implantar a edição das normas de CRA 
e a análise, em audiência pública, sobre 
as regras de CRI. Por fim, em 2018, a 
edição das normas de CRI. De acordo 
com Luna, o objetivo dessa série de 
iniciativas é manter alinhadas todas as 
normas de securitização, oferecendo 
mais segurança tanto para a indústria 
como para a CVM.

Mais uma novidade, já para segundo 
semestre deste ano, é a criação de um 
sistema de gestão de fundos estrutura-
dos, em que se registram os FIDCs e os 
demais, tudo on-line, permitindo a atu-
alização da evolução do mercado e do 
perfil do patrimônio da indústria. Esse é 
o principal projeto de TI do SIN. Con-

cluindo a sua fala, Luna lembrou que 
estamos passando por um momento de 
muita dificuldade, mas acredita que o 
crescimento econômico será retomado, 
resultando em benefícios também para 
o setor de securitização. “Olhando-se 
para o mercado global, a securitização 
ocupa ainda um espaço muito inci-
piente, abrindo ótimas perspectivas de 
crescimento. Em relação aos financia-
mentos puramente bancários, a partir 
do momento que existem algumas 
exigências regulatórias, abrem-se no-
vas oportunidades para securitização, 
FIDCs e demais produtos. Com base 
nisso, não existe outra opção que fuja 
do crescimento do setor.  Em seus 40 
anos de existência, a CVM continua 
estudando a sua estrutura organizacio-
nal. A securitização é um tema muito 
debatido dentro da casa, preparando o 
mercado para transitar por caminhos 
ainda mais sólidos”, completou Luna  

securitização
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sINFaCs

secretários executivos dos sINFaCs
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Coquetel de recepção
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PRESENÇA INSTITUCIONAL

I Encontro Empresarial de Factoring

Para reduzir os riscos e as fraudes, a 
ANFAC realizou a 7ª edição do curso 
Checagem Creditícia e Documental. O 
primeiro curso foi realizado em Bauru, 
em janeiro de 2015, com o apoio do 
Grupo Centerpar, onde a ANFAC apro-
veitou para colher subsídios e reunir 
sugestões dos empresários daquela 
região do Estado de São Paulo que 
pudessem aprimorar a estruturação 
do conteúdo. A programação começa 
com os cuidados que o profissional 
deve ter com os procedimentos roti-

neiros das operações, como a análise 
na aquisição de direitos creditórios, 
os aspectos formais que precisam ser 
observados, os erros mais frequentes 
na hora de confirmar os dados e o zelo 
com as comunicações. Na sequência, 
os alunos são informados sobre pro-
cessos que envolvem os documentais, 
como a NF-e e a DANFE, examinando 
prazo de validade, possíveis cancela-
mentos, obrigações relativas ao emis-
sor e ao destinatário da NF-e, além de 
aspectos inerentes à tecnologia fiscal. 

O I Encontro Empresarial de Facto-
ring foi promovido pela ANFAC e FE-
BRAF – Federação Brasileira de Fomen-
to Comercial, em parceria com a CNC 
– Confederação Nacional do Comércio, 
em Brasília, na sede da CNC. O evento 
foi conduzido pelo advogado Maurício 
Prazak, integrante da Comissão de Ju-
ristas da Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 
1572/2011, presidida pelo Deputado 
Laércio Oliveira, que institui o novo 
Código Comercial, em tramitação na 
Câmara dos Deputados.

Ao abrir os trabalhos, Prazak desta-
cou a importância do capítulo VI do 
novo Código Comercial, que discipli-
na e regula a atividade do fomento 
comercial. Comentou ainda que a fal-
ta de uma legislação específica tem 
provocado interpretações divergentes 
por parte do judiciário e da própria so-
ciedade, apesar dos ingentes esforços 
empreendidos pela ANFAC, pela FE-
BRAF e pelos SINFACs.

O deputado Augusto Coutinho, re-
lator-parcial da Comissão Especial 
do Código Comercial, responsável 
do Livro II (Sociedades Empresariais), 
prestigiou o evento e destacou que 
o projeto atende às necessidades de 

um Brasil mais competitivo”, avaliou. 
Coube ao presidente da ANFAC, Luiz 
Lemos Leite, fazer uma rápida atuali-
zação do recente momento que vive 
o fomento comercial e discorrer so-
bre a inovação que foi o lançamento 
pela ANFAC do contrato de fomento 
comercial, em agosto de 1989, inspi-
rado no capítulo de compra e venda 
mercantil do antigo Código Comer-
cial, de 1850, ainda em plena vigên-
cia, no Brasil, naquela data.  O presi-
dente Luiz Napoleão da Silva Brito, 
da FEBRAF, salientou que a federação 
representa novos tempos e novas 
oportunidades para fortalecer a união 

de todo o setor. É mais um marco 
histórico importante para a consoli-
dação institucional das atividades do 
fomento comercial. Falaram também 
o presidente do SINFAC-RS, Márcio 
Aguilar e do SINFAC-SP, Hamilton de 
Brito Junior, sobre o trabalho que vem 
sendo realizado por todos e o reco-
nhecimento da inadiável aprovação 
do Código Comercial, que traz em seu 
bojo normas reguladoras do fomento 
comercial com o respaldo legislati-
vo.  Participaram também da mesa o 
presidente do SINFAC-PR, José Goes, 
e a presidente do SINFAC-DF, Marcia 
Adriana Rodrigues. 

Curso Checagem Creditícia e documental19 de maio

12 de maio

Conheça o melhor e mais 
completo Sistema de Gestão 

para Factoring do país!

“Optamos pela Decisão Sistemas pois 
consideramos o Difact, um dos melhores 
softwares para o segmento de factoring.”

www.decisaosistemas.com.br
contato@decisaosistemas.com.br

Roberto Chaves - Diretor da Prosper Fomento - RS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio anfac.pdf   1   18/05/2016   13:53:10



JUNHO - 2016 - 31 Especial 100a edição - XIII Congresso Brasileiro de Fomento Comercial
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“Optamos pela Decisão Sistemas pois 
consideramos o Difact, um dos melhores 
softwares para o segmento de factoring.”

www.decisaosistemas.com.br
contato@decisaosistemas.com.br

Roberto Chaves - Diretor da Prosper Fomento - RS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio anfac.pdf   1   18/05/2016   13:53:10

 A diretoria executiva da ANFAC 
recepcionou em sua sede, em São 
Paulo, John Stillwaggon e Dorina 
Puchinskaya, principais executi-
vos da empresa norte-americana 
DS-Concept Factoring, sediada em 
Nova York (EUA).

A DS-Concept é conhecida mun-
dialmente por trabalhar na área de 
factoring internacional, com unida-
des distribuídas em diversos países, 
como Inglaterra, Espanha, Alemanha, 
Hungria, Paquistão, China e Turquia. 
O grupo está iniciando operações glo-

bais de factoring no Brasil e pretende 
manter estreito relacionamento insti-
tucional com a ANFAC, com a inten-
ção de conhecer melhor a legislação 
local e os procedimentos operacio-
nais aplicados em nosso País.

Participaram da reunião, Maurício 
Prazak, advogado responsável por 
apresentar o grupo, Daniel Gonçal-
ves, membro do Conselho de Admi-
nistração da ANFAC, Dorival Maso, 
diretor Administrativo-Financeiro da 
ANFAC e os representantes do Grupo 
DS-Concept Factoring. 

ANFAC recepciona, em São Paulo, a diretoria do Grupo dS-Concept Factoring (EUA) 

Conheça o melhor e mais 
completo Sistema de Gestão 

para Factoring do país!

“Optamos pela Decisão Sistemas pois 
consideramos o Difact, um dos melhores 
softwares para o segmento de factoring.”

www.decisaosistemas.com.br
contato@decisaosistemas.com.br

Roberto Chaves - Diretor da Prosper Fomento - RS
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Curso de Cobrança e Recuperação Judicial de Créditos
Cobrança e recuperação judicial de créditos são dois temas que fazem parte do 

dia a dia dos empresários e dos colaboradores que atuam no segmento de fo-
mento comercial. Por ser um assunto que desperta grande interesse, a ANFAC re-
alizou mais um curso direcionado a essas questões no auditório de sua sede, em 
São Paulo. Sempre sob a responsabilidade do advogado José Luís Dias da Silva, 
assessor jurídico da ANFAC, o curso abordou, entre outras coisas, as modalidades 
possíveis de cobrança judicial e sua eficácia, mostrando os métodos e oferecendo 
orientações relacionadas à prevenção de perdas. 

5 de maio 

10 de maio
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O 168º Curso de Agente de Fomento Comercial — Ope-
rador de Factoring contou, mais uma vez, com uma ex-
pressiva audiência por parte dos aplicados profissionais 
que atuam no setor. Desde 1983, quando foi implantado 
pela ANFAC, o curso já formou mais de oito mil pessoas.

O conteúdo desenvolvido ao longo do treinamento 
abordou temas presentes no cotidiano dos operadores de 
factoring, como balizamento legal do fomento comercial, 
títulos de crédito, padrões de conformidade aplicáveis à 
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ma-
temática financeira, risco operacional, crédito, mercado, 
compliance e tributos. 

168 º Curso de Agente de  
Fomento Comercial

O acordo de cooperação firmado entre a Associação Comer-
cial de São Paulo, presidida por Alencar Burti e a ANFAC tem 
o objetivo de desenvolver a atividade de apoio às empresas 
associadas, facilitando o dia a dia do empreendedor. O con-
vênio procura também consolidar a cultura do fomento co-
mercial e incentivar a criação de soluções tecnológicas para o 
aprimoramento do segmento. 

Acordo celebrado entre a Associação 
Comercial de SP e a ANFAC

7 de abril

4 de abril 

PRESENÇA INSTITUCIONAL

Curso Resolução COAF nº 21 
Atualização e Reciclagem

Operador e seu Back Office

Em mais uma concorrida edição, o curso sobre a Reso-
lução nº 21 do COAF (Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras) — Atualização e Reciclagem, oferecido 
pela ANFAC, acolheu excelente público, entre profissio-
nais do segmento, administradores, advogados, conta-
dores, economistas e empresários que procuram conhe-
cimentos profundos na área de combate e prevenção à 
lavagem de dinheiro.

A ANFAC realizou no auditório de sua sede, em São Pau-
lo, mais uma edição do curso Operador e seu Back Office, 
conduzido por Orlando de Souza Santos, presidente do 
SINFAC-GO. O objetivo da programação é reciclar o co-
nhecimento dos operadores e preparar a equipe de pro-
fissionais de back office, integrando os procedimentos e 
os processos operacionais. 

11 a 14 de abril

À frente do curso esteve o advogado Luis Dias da Silva, 
assessor jurídico da ANFAC, que mostrou a importância 
no cuidado com a coleta de informações dos clientes, a 
atenção redobrada com as diligências de prospecção, os 
relacionados à natureza do negócio, a identificação do 
beneficiário final, a classificação de risco do cliente, entre 
outros itens essenciais para cumprimento das normas es-
tipuladas pelo COAF. 

15 de abril
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Caro PrEsIDENTE Da ANFAC,
Registramos os nossos cumprimentos pelo 
êxito do XIII Congresso Brasileiro de Fo-
mento Comercial, da ANFAC, e estende-
mos a nossa saudação ao José Goes, pes-
soa incansável para que todos os detalhes 
acontecessem dentro do esperado e cujo 
resultado não poderia ser diferente senão 
o pleno sucesso. Parabenizamos também a 
equipe organizadora e os colaboradores da 
Associação. Nosso registro vai além, pois 
o Congresso de Fomento Comercial é um 
momento único, em que os empresários 
podem refletir e discutir sobre a economia 
nacional e o futuro do nosso negócio. 
marcio Aguilar
Presidente do SINFAC-RS

Agradeço pela homenagem recebida no 
XIII Congresso Brasileiro de Fomento Co-
mercial e pelo excelente trabalho realizado. 
Para mim, que já participo desde a quinta 
edição do evento, esse foi um dos melho-
res, quiçá o melhor! Parabéns pelo nível dos 
palestrantes, pela organização, pela pontua-
lidade, etc. Estava tudo perfeito. 
Nélber Jatobá de Almeida
Presidente do SINFAC – Al/SE 

Em meu nome e dos empresários capi-
xabas do fomento comercial, parabenizo 
a ANFAC e o SINFAC-PR, representa-
dos, respectivamente, pelo senhor e pelo 
companheiro José Goes, pelo excelente 
nível técnico e pela relevância dos temas 
abordados no XIII Congresso Brasilei-
ro de Fomento Comercial. O conteúdo 
apresentado trouxe luz sobre a conjuntu-

mENsagENs 
ra econômica brasileira e a importân-
cia do fomento comercial no desen-
volvimento da sociedade. 
João Carlos Ribeiro Vargas
Presidente do SINFAC-ES 

A WBA sempre esteve presente nos 
congressos realizados pela ANFAC. 
Na última edição do evento, tivemos a 
oportunidade de participar com mais 
duas empresas, a CRDC e a iDtrust, que 
trazem novas tecnologias e reforçam o 
nosso compromisso com o segmento. 
Receba os meus cumprimentos pela re-
alização do XIII Congresso de Fomento 
Comercial, pela organização, pelas exce-
lentes palestras e pela área reservada aos 
expositores, que favoreceu a interação 
com clientes e possíveis prospects.
Valter Viana
Presidente da WBA Informática 

Nós, paranaenses, procuramos ser 
como os pinheiros que por meio das 
suas sementes, espalhadas pelo vento, 
geram novas árvores e originam, nova-
mente, bons frutos. Por analogia, sin-
to que o senhor é o pinheiro do nosso 
segmento. Inspirado por seu exemplo 
e incentivado pelo José Goes, procurei 
dar o meu melhor pela organização do 
XIII Congresso de Fomento Comer-
cial. Agradeço, acima de tudo, pela con-
vivência harmônica durante esses quase 
dois anos de preparação do evento. 
Pedro de Paula Filho
Vice-presidente do SINFAC – PR 

Além das palestras ricas em con-
teúdo, agradeço também pelos mo-
mentos de convivência muito agra-
dáveis, em Foz do Iguaçu, durante 
o XIII Congresso de Fomento Co-
mercial. Mais uma vez, parabéns!
marcelo Katz
BRR Administração de Crédito 

Parabéns pelo evento! Foi o me-
lhor Congresso de Fomento Comer-
cial que eu já assisti. Conteúdo, or-
ganização e palestrantes, tudo de alto 
nível. Valeu a pena! Lamento que 
agora o evento passe a ser realizado 
de três em três anos.
marcio lima
Euro money Fomento mercantil 

Parabenizo todos os envolvidos na 
organização do sensacional XIII Con-
gresso de Fomento Comercial. Tudo 
muito bem elaborado e realizado.
marcelo Gentil
Presidente do SINFAC – CE, PI, mA e RN 

Agradecemos pelo convite e pela 
oportunidade de trocarmos experi-
ências durante o XIII Congresso de 
Fomento Comercial. A CVM está 
com os canais abertos sempre que 
tiverem assuntos para tratar com a 
entidade. 
Bruno luna
Comissão de Valores mobiliários 

Comissão Especial do Novo Código Comercial
Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC, 

teve a oportunidade de participar de mais 
uma sessão na Comissão Especial do Có-
digo Comercial, presidida pelo deputado 
Laércio de Oliveira. Como não houve a 
sessão ordinária, o presidente da comissão 
aproveitou a presença de vários juristas 
para promover uma reunião, em que foi 
franqueada a palavra a todos aqueles que 
pudessem valorizar o debate sobre Projeto 
nº 1.572/2011, que trata do novo Código 

Comercial. O presidente da ANFAC, no 
desempenho da sua missão institucional, 
discorreu sobre a atuação da associação, 
durante seus 34 anos de atividade, e, parti-
cularmente, a respeito da redação final do 
texto do Capítulo VI do projeto, relativo ao 
setor fomento comercial. Lemos Leite res-
saltou notória modernização dos seus con-
ceitos e procedimentos, que trará avanços 
significativos para o marco regulatório que 
cerca a segurança jurídica dos negócios. 

5 de abril



34 - JUNHO - 2016

A palavra irrepreensível é a que me-
lhor qualifica o ótimo evento que nos 
proporcionaram. Os congressos da 
ANFAC parecem tal qual os raros vi-
nhos que evoluem ao longo do tempo e 
tornam-se sublimes. Por meio de vocês, 
parabenizo e agradeço a todos que se es-
forçaram na realização dessa bela obra.
Carlos Alberto Gomes Silva
Presidente SINFAC – RJ 

O XIII Congresso de Fomento Co-
mercial atendeu às nossas necessidades 
profissionais. O evento apresentou pa-
lestras do nosso interesse, estimulou o 
companheirismo, bem como, propiciou 
momentos de lazer. Parabéns! Agrade-
ço a toda equipe envolvida.
Olmar Pletsch
Vice-presidente do SINFAC – RS 

Foi uma honra participar do XIII Con-
gresso de Fomento Comercial. Confesso 
que o evento agregou muito conhecimen-
to e informação para nosso segmento. 
José duran Ferreira
Araguaya Fomento 

Agradecemos por mais esse belíssi-
mo congresso realizado pela ANFAC, 
muito bem planejado e executado. Sob 
sua regência, fomos premiados com in-
formações de grande relevância para o 

mENsagENs 

segmento. A qualidade dos renoma-
dos palestrantes sensibilizou a todos 
ali presentes.
Raimundo Nonato
RN Fomento mercantil 

Gostaria de agradecer à ANFAC pela 
organização do XIII Congresso de Fo-
mento Comercial e por dar a oportuni-
dade de nos aproximarmos de colegas 
do ramo. Parabenizo a todos pela ex-
celente escolha dos palestrantes. Além 
disso, o evento nos proporcionou ins-
tantes de distração, trocar experiências 
e criarmos novas amizades.
Fernanda Broering
Valor Factoring 

Gostaríamos de agradecer a acolhida 
e a oportunidade de participarmos do 
XIII Congresso de Fomento Comer-
cial. Com certeza foi um dos melhores 
de todos os tempos. Perfeito na orga-
nização, na escolha dos palestrantes, 
na definição dos conteúdos, além do 
profissionalismo e a simpatia da equi-
pe. Nota 1.000. Aproveitamos tam-
bém para parabenizá-lo, bem como 
ao Dorival e aos demais colaboradores 
da ANFAC. Contem sempre conosco. 
Elcio José Sartor e equipe
EJS Consultoria 

Quero parabenizar a todos pelo XIII 
Congresso de Fomento Comercial e 
agradecer, imensamente, pela partici-
pação. Foi um sucesso! E que venham 
novos negócios.
Roseli maria louzano

Banco Bradesco 

Ao cumprimentá-lo, acuso o rece-
bimento da edição nº 99 da Revista 
da ANFAC, enriquecida com o depoi-
mento do eminente jurista Ives Gan-
dra sobre a atual conjuntura de nosso 
País, publicação com conteúdo muito 
pertinente. Agradecendo a gentileza no 
envio da obra, aproveito o ensejo para 
renovar protestos de elevada estima e 
consideração.
mauro luiz Campbell marques
ministro do Superior Tribunal de Justiça 

Sentimos a percepção do dever cumpri-
do quando, de alguma forma, contribuí-
mos para o progresso da nossa atividade. 
Aproveito a oportunidade para parabeni-
zá-lo por sua inegável capacidade institu-
cional em realizar eventos, como I Encon-
tro Empresarial de Factoring, organizado 
pela ANFAC e pela FEBRAF, iniciativa 
que trouxe dividendos inequívocos para 
o sistema nacional de fomento comercial.
Orlando de Souza Santos
Presidente SINFAC GO/TO 

INDICaDorEs

O Fator ANFAC sinaliza o preço de referência de compra de créditos para o mercado do fomento comercial (mero parâmetro). A composição do fator (referência de preço 
pelo qual são adquiridos os direitos creditórios originados de vendas mercantis) leva em conta os seguintes itens: custo – oportunidade do capital próprio, custos fixos 
e variáveis, impostos e expectativa de risco/lucro. No jargão do factoring, em geral, diz-se que o fator representa a precificação da compra de créditos e nele estão 
computados todos os itens de custeio de uma empresa de fomento comercial. Na composição do cálculo do fator, a ANFAC utiliza como indicativo do custo/oportunida-
de a taxa do Certificado de Depósito Bancário – CDB (título emitido por instituição financeira de primeira linha, com taxa de juro prefixada por períodos de 30 dias). 

SÉRIE HISTÓRICA DO FATOR ANFAC - MÉDIA MENSAL (%) FATOR ANFAC



IMAGINE PODER COMPRAR 
RECEBÍVEIS DE TODO O PAÍS 
EM UM SÓ LUGAR

Conheça a Broadfactor. 
A plataforma de 
compra e venda de 
recebíveis do Brasil. 
A Broadfactor é uma plataforma online 
que ajuda você a manter o capital da 
sua empresa trabalhando todo o tempo, 
mesmo em períodos de menor demanda 
em seu mercado local. Os cedentes 
são captados e monitorados in loco por 
uma equipe de brokers qualificados e 
especializados nessa atividade. Você 
ainda conta com monitoramento de 
Notas Fiscais nos 27 Estados e em mais 
de 300 prefeituras do Brasil. Também 
possuímos integração com os principais 
birôs de crédito. Todas as negociações 
e transações acontecem em ambiente 
seguro e certificado digitalmente. 

www.linkedin.com/ 
company/broadfactor

www.facebook.com/broadfactorSaiba mais em: 
www.broadfactor.com 
Ou ligue: 
(47) 3439-0040
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Abra o Cadastro Positivo 
também para você:  
CadastroPositivo.com.br

Conheça também nossos 
serviços para o consumidor: 
SerasaConsumidor.com.br

Cadastro Positivo Serasa Experian.

Mostre o lado positivo da sua empresa.

“COM O CADASTRO POSITIVO, 
POSSO CONSEGUIR MELHORES 
CONDIÇÕES PARA FINANCIAR A 
EXPANSÃO DA MINHA EMPRESA”
Marcelo Almeida, 
empresário.

Com o Cadastro Positivo Serasa Experian, sua empresa vai ser reconhecida de maneira mais 
positiva, pois passará a ser avaliada também pelas contas pagas. Assim você aumenta as oportunidades 
de novos negócios e pode conseguir os melhores financiamentos para realizar seus projetos.

Saia na frente da concorrência, faça o Cadastro Positivo da sua empresa hoje mesmo. É fácil, é grátis. 
Saiba mais em cadastropositivoempresas.com.br
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