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Paulo Rabello de Castro

Uma 
batalhadora 
à frente do STJ
Na presidência da Corte, laurita Vaz 
mostra-se disposta a criar meios para 
que as atividades de cada ministro e dos 
órgãos colegiados do tribunal sejam 
prestadas com maior eficiência e em 
tempo oportuno

Empresas de factoring são pequenos vasos que irrigam o sistema econômico
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EDITORIAL

LUIZ LEMOS LEITE 
Presidente

Iniciou-se, no último dia 5 de setembro, o 
quadriênio – 2016/2020 – da nova admi-
nistração da ANFAC. A nossa expectativa 

se projeta para um período de consolidação 
da estrutura institucional e corporativa do 
fomento comercial, construída pela ANFAC, 
com ajuda dos empresários do setor.   

Nossa meta é concentrar esforços para con-
tinuar o trabalho de perenização da ativida-
de do fomento comercial, colocando toda a 
experiência acumulada ao longo destes anos 
a serviço das transformações que se operam 
numa velocidade sem precedentes na história. 

Acompanhando toda essa evolução, que, 
no seu bojo, tem trazido novas demandas 
por serviços e produtos, a ANFAC não tem 
poupado esforços para oferecer base e susten-
tação para operações estruturadas em várias 
áreas e para outros projetos empresariais exi-
gidos pela modernização da sociedade, pelas 
novas tecnologias e pela constante evolução 
dos negócios. 

O fomento comercial, pela capilaridade de 
sua atuação em todos os quadrantes do País, 
tem provado exaustivamente sua capacidade 
de reagir às inovações que surgem, moldadas 
em normas emanadas da ANFAC, para orien-
tar suas empresas nos procedimentos funda-
mentais para mitigar, sobretudo, riscos opera-
cionais inerentes às transações mercantis.

Neste quadriênio, é primordial a colabo-
ração de todos para corroborar a política de 
unificação dos interesses do setor em torno 
dos mais lídimos objetivos do fomento co-
mercial, ou seja: atuação institucional junto 
aos poderes públicos, com eventos e parcerias 
que possam concorrer para o aprimoramento 
institucional e tecnológico indispensável ao 
bom desempenho dos integrantes do Sistema 
Brasileiro do Fomento Comercial (ANFAC, 
FEBRAF, SINFACs e outras entidades afins).

É motivo de satisfação registrar que os em-

PROMISSOR FUTURO
do fomento comercial

presários eleitos, para este mandato, de re-
conhecida capacidade técnica e profissional, 
podem contribuir sobejamente para o forta-
lecimento e união do setor, para o aperfeiço-
amento das práticas e procedimentos do coti-
diano das empresas e para a intensificação da 
divulgação dos conceitos e das vantagens pe-
culiares ao fomento comercial, pelos relevan-
tes serviços que vêm prestando para o cresci-
mento do País com assistência efetiva a uma 
clientela composta de milhares de pequenas e 
médias empresas, seu mercado-alvo.

Por fim, nossas homenagens aos valorosos 
empresários do fomento comercial, pela sua 
dedicação e pelo seu exemplo de um trabalho 
de inestimável valia de suporte às atividades 
produtivas do Brasil nesta fase da atual con-
juntura político-econômica do País.

O fomento comercial brasileiro, na trilha da 
legalidade, da modernização e da competên-
cia, sinalizada pela realidade social, econômi-
ca, tecnológica e ecológica que evolui vertigi-
nosamente, está com o futuro promissor em 
seus horizontes.

O nosso sucesso depende da união de todos 
quantos mourejam para ajudar o fomento co-
mercial ser grande e forte. 
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E  mbora se sinta honrada por ser a primei-
ra mulher a assumir a presidência do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), a ministra 

Laurita Vaz considera isso secundário diante do 
que significa a importância da pluralidade de 
pensamentos e da representatividade de dife-
rentes estratos sociais para o engrandecimento 
das instituições. Além disso, a nova presidente 
do STJ lembra que a proporção de mulheres na 
Justiça de primeiro grau reflete melhor o espaço 
que tem sido conquistado por candidatas que, 
cada vez mais, são aprovadas nos concursos pú-
blicos para ingresso na magistratura e também 
no ministério público. Sobre as manifestações 
sociais, diz que a crise é um terreno fértil para 
promover mudanças de rumo. “Não tenho dú-

vidas que estamos, sim, transformando um pe-
ríodo de adversidades em oportunidade para 
promover transformações”, afirmou a ministra 
Laurita Vaz. Ao ser questionada a respeito dos 
desafios que tem pela frente, ela mantém seu 
estilo direto e assertivo: “A realidade social do 
País se transformou nas últimas décadas, e a so-
ciedade despertou para o papel do Judiciário 
na solução de conflitos. A Justiça que se espe-
ra deve entregar prestações equilibradas, justas 
e ainda, em tempo oportuno, gerar segurança 
jurídica. Tal resultado, todavia, depende da co-
laboração de todos os poderes, em um diálogo 
permanente em prol da sociedade”. A seguir, leia 
a íntegra da entrevista exclusiva que a ministra 
Laurita Vaz concedeu à revista ANFAC.

Estamos 
transformando 
um período de 
adversidades em 
oportunidade 
para promover 
transformações

PONTO DE ENCONTRO
laurita Vaz
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Como a senhora analisa o fato de 
ser a primeira mulher eleita para 
comandar o STJ? É uma decorrência 
natural da carreira ou deve ser en-
carado como mais uma conquista 
das mulheres, como 
já tinha acontecido 
no STF? 
É, para mim, uma 
grande honra ser a 
primeira mulher a 
presidir o maior dos 
tribunais superiores 
do País. Entretanto, 
não acredito que a 
diferença de gêneros 
seja exclusivamente 
determinante na atu-
ação dos magistrados. 
Penso que a diver-
sidade humana, que 
se traduz na plurali-
dade de pensamentos, experiências e 
ideias, essa sim, é importante no en-
grandecimento das instituições, que 
devem nortear-se pelos princípios 
democráticos e de representatividade 
preconizados na Constituição Fede-
ral. Daí a necessidade de se fazerem 
presentes em um colegiado, não só as 
perspectivas de homens e mulheres, 
mas também de diferentes estratos 
sociais. Diferentemente do que ocor-
re nas cortes superiores, a proporção 
de mulheres na Justiça de primei-
ro grau reflete melhor o espaço que 
tem sido conquistado por candidatas 
que, cada vez mais, são aprovadas nos 
concursos públicos para ingresso na 
magistratura e também no ministério 
público, dividindo em números qua-
se paritários os cargos de juízes e de 
promotores de justiça. Creio que esse 
cenário de dificuldades e de precon-
ceito que outrora existiu, aos poucos, 
está sendo deixado para trás. No fu-
turo próximo, a posse de uma mulher 
em um cargo relevante de direção não 

será nenhuma novidade e, por isso, 
sequer renderá notícia de destaque. 
Como toda mulher de minha gera-
ção, vivenciei inúmeras dificuldades. 
Enfrentei e superei muitos obstácu-

los para conciliar os 
estudos, a carreira 
com as tarefas do-
mésticas, a criação 
dos meus três filhos e, 
passo a passo, galgar 
os cargos que ocupei 
até hoje. Não teria 
conseguido sem o ca-
rinho e apoio incon-
dicionais da família, 
que soube compreen-
der a importância das 
funções que assumi e 
a necessidade de de-
sempenhá-las com 
dedicação e empe-

nho. Com todo esse suporte familiar, 
em nenhum momento as dificuldades 
me desanimaram.  
 
Os processos em tramitação no 
Poder Judiciário ganham cada vez 
mais exposição na mídia. Isso é 
prejudicial ou faz parte da cultura 
da transparência difundida na últi-
ma década? 
A maior exposição do Judiciário acar-
reta, vez ou outra, críticas excessivas, 
desprovidas de fundamento. No en-
tanto, elas devem ser refutadas com 
a divulgação de informação acessível 
e precisa, dando concretude ao prin-
cípio constitucional da publicidade. 
Aliás, hoje, a transparência no setor 
público é uma prática bastante difun-
dida e valorizada, sendo certo que o 
Judiciário tem se adaptado bem a essa 
nova realidade. O site do Superior 
Tribunal de Justiça é um bom exem-
plo disso, onde há acesso rápido a vá-
rias informações relevantes acerca do 
Tribunal da Cidadania.  

“No futuro  
próximo, a 

posse de uma 
mulher em um 
cargo relevante 
de direção não 
será nenhuma 

novidade”

Fotos: Divulgação/STJ



8 - SETEMBRO - 2016

ríodo de adversidades em oportuni-
dade para promover transformações. 

Alguns magistrados têm recebido 
tratamento de celebridade pela 
imprensa. Esse excesso de exposi-
ção não pode atrapalhar a imagem 
austera do Poder Judiciário?   
Um dos pilares que sustentam um 
Estado democrático é a atuação de 
uma imprensa livre, porém respon-
sável, cuja contribuição é dar publi-
cidade aos acontecimentos relevan-
tes para o País. De quando em vez, 
percebe-se certo exagero na cober-
tura da atuação deste ou daquele 

magistrado, o que não deve interfe-
rir na sua atuação, porque a isenção 
e o distanciamento entre juiz e par-
tes são um pressuposto inarredável 
para julgar. 

Os novos tempos têm demandado 
respostas cada vez mais rápidas. 
O trabalho no Poder Judiciário, 
no entanto, exige maior cuidado e 
critério nas decisões, provocando, 
consequentemente, maior lentidão 
no andamento das ações. É possível 
equalizar essas duas realidades? 
O Poder Judiciário vem enfrentando 
vários desafios nos últimos anos. O 
principal deles, no entanto, é, sem dú-
vida, o crescimento de demandas ju-
diciais, que esperam respostas rápidas 
e efetivas. A realidade social do País 
se transformou nas últimas décadas, 
e a sociedade despertou para o papel 
do Judiciário na solução de conflitos. 
A Justiça que se espera deve entregar 
prestações equilibradas, justas e ain-
da, em tempo oportuno, gerar segu-
rança jurídica. Tal resultado, todavia, 
depende da colaboração de todos os 
poderes, em um diálogo permanente 
em prol da sociedade. A moderni-
zação da legislação nacional (como 
ocorreu com o novo Código de Pro-
cesso Civil), o melhor aparelhamento 
do Judiciário e o investimento no ma-
terial humano são fundamentais para 
se alcançar bons resultados. 

Como professora de direito Pro-
cessual Penal, a senhora considera 
que é necessária uma revisão da 
legislação, com regras e penas mais 
rígidas? 
Esse tema é recorrente, especialmen-
te no que tange à revisão da maiorida-
de penal. Se, por um lado, a sociedade 
exige maior severidade na punição 
dos infratores, por outro lado, devem 
entrar no debate também as razões 

“A modernização da 
legislação nacional, o 

melhor aparelhamento 
do Judiciário e o 
investimento no 

material humano são 
fundamentais para se 

alcançar bons resultados”

Em que medida as manifestações 
sociais chegam a ser assimiladas 
pelos magistrados? 
Toda crise traz consigo uma opor-
tunidade de reavaliar o cenário e os 
problemas existentes. Assim, surge 
um terreno fértil para promover mu-
danças de rumo. A indignação da po-
pulação brasileira diante dos desvios 
de comportamento de algumas auto-
ridades e personalidades públicas tem 
fomentado um genuíno sentimento 
de patriotismo, que tem também im-
pulsionado, como todos testemunha-
ram, movimentos espontâneos de re-
ação ao malfeito, exigindo mudanças. 
Hoje vemos vários foros de discussão 
e debate desses problemas, com a im-
prescindível participação de uma im-
prensa livre. Isso já é um grande salto 
rumo ao amadurecimento e aprimo-
ramento da nossa jovem democracia. 
Estamos vivenciando a história, a re-
afirmação dos valores democráticos, 
tais como a participação popular, o 
zelo com a coisa pública, a transpa-
rência e publicidade das ações do po-
der público. Não tenho dúvidas que 
estamos, sim, transformando um pe-

PONTO DE ENCONTRO

Plenário do STJ: 
sessão de posse da 
presidente Laurita Vaz

laurita Vaz
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pelas quais, cada vez mais cedo, a ju-
ventude é corrompida pela criminali-
dade. Também não pode ficar de fora 
dessa discussão o que, na prática, tem 
significado o encarceramento dos 
criminosos neste País. O sistema pri-
sional brasileiro está falido. O tema 
requer estudos sérios. E é premente 
a necessidade de reformas. Não creio 
que seja possível, dentro dessa com-
plexidade, perquirir por respostas 
singelas. O agravamento das punições 
e a maioridade penal não podem ser 
debatidos, sem que antes, ou conco-
mitantemente, se busque soluções 
para essas demais questões igualmen-
te importantes.  

A senhora disse que pretende pau-
tar a sua gestão à frente do STJ por 
meio de um diálogo aberto, franco 
e leal. Essa postura aberta e trans-
parente não deveria ser resgatada 
pela sociedade e pelas autoridades 
em benefício do País? 
A transparência na gestão da coisa 
pública não é um favor, é um dever de 
todos os que exercem funções públi-
cas. É claro que quando se tem um di-
álogo aberto, franco e leal com todos 
os envolvidos na atuação da adminis-
tração, aumentam-se as possibilida-
des de uma gestão mais consentânea 
com os interesses públicos persegui-
dos. Creio que assim deve ser pautada 
a atuação do gestor público nas três 
esferas de poder. 

Ao término da sua gestão à frente 
do STJ, em 2018, como pretende ser 
lembrada? Qual é o legado que gos-
taria de deixar? 
Minha prioridade é, e sempre foi, 
desde que ingressei no Superior Tri-
bunal de Justiça, em 2001, exercer e 
aprimorar a jurisdição, o bem maior 
a ser entregue pelo Poder Judiciário 
aos cidadãos. O Superior Tribunal de 

nal, que é precipuamente o de unifor-
mizar teses jurídicas na interpretação 
da lei federal, e não servir de terceira 
instância revisora dos julgados dos 
tribunais estaduais e regionais. Esse 
claro desvirtuamento da função ins-
titucional do STJ, que hoje se ocupa 
muito mais em resolver casos do que 
teses, tem provocado irreparáveis 
prejuízos à sociedade, porque impõe 
ao jurisdicionado uma demora desar-
razoada para a entrega da prestação 
jurisdicional. Vou trabalhar com mui-
to empenho, contando com o apoio 
de todos os ministros do STJ, no sen-
tido de sensibilizar os parlamentares 
do Congresso Nacional sobre a pre-
mente e inadiável necessidade de se 
racionalizar a via recursal para a ins-
tância superior. É, portanto, crucial 
a aprovação da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 209/2012 para 
instituir um filtro de relevância para 
as questões a serem deduzidas no re-
curso especial para o STJ, nos mol-
des da repercussão geral exigida no 
recurso extraordinário para o STF, 
incluída pela emenda constitucional 
nº 45, de 2004. 

Justiça tem por missão constitucio-
nal precípua interpretar a legislação 
federal e, com isso, uniformizar sua 
aplicação em âmbito nacional, tarefa 
que se tem tornado, a cada ano, mais 
difícil em face do aumento crescente 
do número de processos que são dis-
tribuídos a cada ministro. Por isso, 
meu trabalho terá como foco prover 
os meios necessários para que a ati-
vidade jurisdicional de cada ministro 
e dos órgãos colegiados do tribunal 
seja prestada com maior eficiência e 
em tempo oportuno. Estou imple-
mentando restruturações em órgãos 
de assessoria que prestam auxílio à 
atividade de análise, processamento e 
julgamento de processos, de modo a 
torná-los mais eficientes na consecu-
ção de seus misteres. Espero com es-
sas medidas, aliadas a outras pontuais, 
viabilizar a diminuição do acervo de 
processos do tribunal, notadamente 
os mais antigos. O número excessi-
vo de recursos que aportam no STJ 
todos os dias é, sem dúvida, uma das 
maiores preocupações de todos os 
ministros, porque impede o tribunal 
de cumprir o seu papel constitucio-

Laurita Vaz recebe flores 
do vice do STJ, Humberto 

Martins, empossado na 
mesma cerimônia. Ao fundo, 

Claudio Lamachia, presidente 
nacional da OAB, e Ricardo 

Lewandowski, ministro do STF
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Evento de posse dos membros eleitos para os Órgãos de Administração 
da ANFAC revela que os líderes do fomento comercial estão prontos para 

enfrentar os desafios dos próximos quatro anos

tivos”, consubstanciados nas diretrizes 
da ANFAC.  

Em seguida, falou o novo conselheiro 
José Armando Torres de Arruda, pre-
sidente do SINFAC-PA, manifestando 
seu orgulho de poder participar de um 
colegiado de alto nível e trazer a sua 
contribuição do mercado de fomento 
comercial do Estado do Pará.

Pela ordem, manifestou-se Hamilton de 
Brito Junior, presidente do SINFAC-SP: 
“A nossa união é fundamental porque 
os desafios que temos pela frente são 
enormes. Precisamos enfrentar, entre 
outras coisas, questões importantes re-
lacionadas a informações cadastrais que 
tragam segurança às nossas operações e 
dificuldades geradas com a Lei do AR, 
que obriga o envio de carta com aviso 
de recebimento para o devedor antes 
da inclusão de seu nome na lista de ina-
dimplentes”. 

Depois foi a vez de Daniel Gonçal-
ves, presidente da Cumbica Fomento 
Mercantil, apresentar suas considera-
ções: “Quero agradecer pelos desafios 
superados pela gestão anterior, como 
a realização dos congressos do Rio de 

como professor dos cursos realizados 
por esta associação.  

O presidente da ANFAC chamou a 
atenção também para a manutenção 
da união, condição básica para garan-
tir esta nova fase promissora para o 
fomento comercial. Segundo Lemos 
Leite, a unificação é fundamental para 
se ratificar o incontroverso caráter ins-
titucional representativo da ANFAC 
e a plena integração das entidades do 
Sistema Brasileiro de Fomento Co-
mercial (ANFAC, FEBRAF, SINFACs 
e outras entidades afins).

Após fazer suas considerações pelos 
ideais do fomento comercial, Lemos 
Leite passou a palavra aos conselheiros: 

O primeiro a falar foi Carlos Al-
berto Gomes da Silva, presidente do 
SINFAC-RJ: “Reconduzido ao qua-
dro do Conselho de Administração 
da ANFAC, quero reforçar o meu 
propósito em tornar o nosso negó-
cio ainda mais seguro e próspero. 
Isso será possível apenas se fortalecer-
mos o elo com os nossos associados, 
contando com a colaboração de todos 
e sem perder o foco dos nossos obje-

O fomento comercial tem se mos-
trado, cada vez mais, essencial 
para a sobrevivência das peque-

nas e médias empresas. Atentos a essa 
e outras enormes responsabilidades, 
os membros eleitos para os Órgãos de 
Administração da ANFAC — Conse-
lho de Administração, Fiscal e de Éti-
ca tomaram posse no dia 25 de agosto 
para o quadriênio 2016/2020. Em sua 
saudação inicial aos conselheiros, es-
colhidos em votação realizada em 5 de 
julho, Luiz Lemos Leite, presidente da 
ANFAC, agradeceu pelo respeito, pela 
confiança e pelo esforço de cada um de-
les em favor do fortalecimento do setor 
e da defesa dos princípios legais e éticos 
que respaldam os negócios. 

O presidente da ANFAC, na oportu-
nidade, fez questão de saudar Dorival 
Maso, confirmando-o, merecidamen-
te, como Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro da ANFAC, pela sua dedica-
da atuação na Diretoria Executiva da 
ANFAC e pelo seu competente tra-
balho de assessoramento aos associa-
dos nas matérias de natureza técnica 
e tributária, além de sua participação 

Sintonia fina

NOVA ADMINISTRAÇÃO DA ANFAC
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Janeiro, em 2014, e o de Foz do Igua-
çu, em 2016. Isso foi possível porque 
tratamos os problemas com uma abor-
dagem nacional e nos mantivemos uni-
dos em torno da liderança do Dr. Luiz 
Lemos Leite. Esse modelo de trabalho 
deve servir de inspiração para a nova 
gestão que iniciamos a partir de hoje”. 

Logo após, usaram da palavra 
os membros do Conselho de Éti-
ca: Alexandre Dumont Prado, da 
Dumont e Dumont Fomento, que 
registrou sua satisfação de ser re-
conduzido ao cargo e reiterou sua 
posição na defesa da moralidade dos 
negócios e Cleonice Maria Arantes 
de Cicco, sócia da Four Factoring, 
eleita no último pleito, fez seus co-
mentários: “Gostaria de agradecer 
pela confiança e pela oportunidade 
de participar com os senhores desta 
nova etapa da ANFAC, como mem-
bro do Conselho de Ética. Também 
compartilho da ideia de que o clima 
de união entre os empresários do fo-
mento comercial é fundamental para 
alcançarmos os nossos objetivos”. 

Em sua exposição, Pio Daniele, só-
cio administrador do Daniele Banco 
Fomento Comercial e Participações, 
endossou as manifestações dos conse-
lheiros Carlos Silva e Hamilton de que 
ainda faltam ferramentas adequadas 
para proteção das atividades do fo-
mento comercial e acrescentou: “Que-
ro destacar também que a figura do 

Dr. Luiz Lemos Leite deve ser sempre 
enaltecida quando se fala do fomento 
comercial no Brasil. Não há como des-
vincular a sua personalidade do sucesso 
que alcançamos nos últimos anos”. 

Já Márcio Henrique Vincenti Agui-
lar, presidente do SINFAC-RS, tam-
bém agradeceu pela confiança por 
estar entre os membros do Conselho 
de Administração da ANFAC e suge-
riu: “Como parte das atribuições des-
se colegiado, recomendo a aprovação 
de recursos para publicação da edição 
atualizada do livro Factoring no Brasil, 
brilhante trabalho do nosso presiden-
te, Luiz Lemos Leite”. 

Para Alcidesio Sabino Maciel, da Ac-
cess Factoring, empresa de Recife, “É 
uma honra participar desse colegiado 
que defende e participa das questões 
nacionais e regionais que envolvem o 
fomento comercial”.

Também feliz com a deferência em 
participar do Conselho de Administra-
ção da ANFAC, Orlando de Souza San-
tos, presidente do SINFAC-GO/TO, 
afirmou: “O plano de gestão da nova 
diretoria é importantíssimo para alcan-
çarmos as nossas metas e tocarmos o 
nosso dia a dia. A nossa postura deve ser 
sempre proativa diante dos desafios que 
temos pela frente.” 

Em sua participação, José Bonfim Car-
doso Jaffe, como Presidente do Conse-
lho Fiscal falou em nome dos demais 
conselheiros Marcus Jair Garutti, José 

Duran Ferreira, Paulo Leite e Eduardo 
Ribeiro: “É uma honra para nós conti-
nuar fazendo parte do Conselho Fiscal 
da ANFAC. Queremos agradecer pela 
confiança e pela nossa recondução, a 
convite do Dr. Luiz Lemos Leite, para 
que nós fizéssemos parte deste colegiado 
e lembramos que temos obrigação per-
manente de superar as dificuldades que a 
realidade nos impõe.” 

Marcelo Katz, da BRR Crédito, em-
presa do Rio de Janeiro, manifestou sua 
satisfação em poder continuar contri-
buindo como conselheiro para a boa go-
vernança dos destinos da ANFAC e rei-
terou sua posição de apoio ao presidente 
da ANFAC. De acordo com Marconi 
Pereira, da PS Factoring, de Pernam-
buco, que há muito tempo faz parte da 
superior administração da ANFAC, não 
se pode negar a importância do trabalho 
desenvolvido pela entidade, na defesa 
permanente dos interesses do setor.

Antes de encerrar a sessão de posse 
dos membros eleitos para o quadriê-
nio 2016/2020 dos Órgãos de Admi-
nistração da ANFAC, o presidente fez 
questão de deixar registrada uma justa 
homenagem aos empresários Frederico 
José de Alencar Loyo Filho, João Cos-
ta Pereira, Raimundo Nonato Noguei-
ra da Costa e Clodovil Alonso Zacarias 
pela sua competente participação nos 
Órgãos de Administração da ANFAC, 
cujo mandato se encerrou no último dia 
5 de setembro. 
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O estudo realizado para o 
Ranking NOVAREJO, com 
base nos balanços de cerca 

de três mil empresas, de 12 segmen-
tos, encerrados em dezembro/2014 
e dezembro/2015, comprova a gra-
vidade da situação no País e a ne-
cessidade de traçar novas diretrizes. 

 Os resultados atestam que fato-
res como inflação alta, baixo cres-
cimento ou desempenho negativo 
do PIB, aumento das taxas de ju-
ros e ausência de confiabilidade, 
por parte dos investidores e consumidores, 
influenciaram a performance das companhias 
no ano passado. A pesquisa apontou queda nas 
vendas e na rentabilidade na maioria dos seto-
res, enquanto o nível de endividamento cres-
ceu. Como consequência, houve aumento das 
empresas classificadas em default. Essa piora 
foi influenciada pelo desempenho desfavorável 
na maioria dos segmentos e pela dificuldade de 
honrar os pagamentos. 

 Quando se avalia risco de crédito dessas 
empresas, na comparação junho/2015 e ju-
nho/2016, verifica-se que dos 12 setores anali-
sados apenas um registrou involução em default 
(casa e decoração). Por outro lado, em média, 
74% das empresas foram classificadas com risco 
baixo e moderado, com des-
taque para os segmentos de 
supermercados e hipermer-
cados (84%), óticas (81%) e 
farmácias, cosméticos e per-
fumaria (80%). 

 Para o varejo voltar a cres-
cer, é preciso estimular a 
economia e colocar o Brasil 
no trilho do crescimento. O 
desafio exige duas linhas de 
ações. A primeira se refere à 
macroeconomia e se resume a várias reduções, 
começando pela da inflação, através de uma po-

lítica monetária e creditícia res-
ponsável. Passa ainda pelo recuo 
do déficit externo e pela redução 
do déficit e da dívida pública.

 A segunda linha está relaciona-
da com a microeconomia. Aqui, o 
desafio é o resgate da confiança. 
Criar uma nova relação com o se-
tor privado, especialmente sobre 
os investimentos em infraestrutura 
(com regras claras e estáveis, re-
tomada do processo de privatiza-
ção/concessão, fortalecimento das 

agências reguladoras, etc.) e também reorientar 
a política externa do País visando a aceleração 
de acordos comerciais com países/blocos eco-
nomicamente relevantes.

 Retomar a confiança é fundamental. Confiar 
no futuro leva a população a poupar e consumir 
conscientemente. A confiança num ambiente 
regulatório também é urgente. As leis têm que 
ter finalidade social e não podem, por exemplo, 
colocar em risco a inclusão social, alcançada 
graças ao crédito, importante ferramenta de 
combate à pobreza e crucial para o desenvolvi-
mento econômico. 

É importante destravar mecanismos que segu-
ram o avanço. Nesse contexto, o varejo contribui 
para a retomada da geração de novos empregos, 

pois o setor é o segundo 
maior empregador do Brasil.

Com o objetivo de auxi-
liar na retomada do cres-
cimento da economia, nós 
da Serasa Experian temos 
o compromisso de atuar 
por um sistema de crédito 
sustentável, ajudando em 
especial os brasileiros ina-
dimplentes a recuperar sua 
cidadania financeira, per-

mitindo, assim, a melhoria da produtividade e 
competitividade das empresas. 

Retomada da confiança 
e o crescimento econômico

José Luiz Rossi  
presidente da  
Serasa Experian

ARTIGO
José luiz Rossi

“Confiar no 
futuro leva a 
população a 

poupar e consumir 
conscientemente”
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A ANFAC é sempre presença 
garantida nos eventos orga-
nizados pelo Banco Central. 

Não foi diferente no dia 13 de junho, 
quando Alexandre Tombini transmi-
tiu o cargo de presidente do BC para 
Ilan Goldfajn. O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, além de presidir a 
cerimônia e saldar Tombini e Goldfa-
jn, apresentou as principais diretrizes 
da nova política econômica do gover-
no do Presidente Michel Temer. 

Entre os destaques da mensagem 
de Meirelles, a nova metodologia a 
ser aplicada para melhor controle dos 
gastos públicos (União, Legislativo, 
Tribunal de Contas da União, Judi-
ciário, Ministério Público e Defen-
soria Pública da União), balizado no 
conceito do orçamento base “zero”, 
que institui um teto para as despesas 
federais por um período de 20 anos. 

Esse limite será corrigido a partir da 
inflação oficial do ano anterior, me-
dida pelo IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo). A medida, 
condensada na PEC 241/16, está em 
apreciação para votação do Congres-
so Nacional.

ESTAbIlIdAdE dA mOEdA
Em seu discurso de posse, Goldfajn 

reafirmou seu propósito de assegurar 
a estabilidade do poder de compra 
da moeda e do sistema financeiro. 
“Mantendo inflação baixa e estável, 
contribuiremos para a recuperação 
do crescimento econômico susten-
tável, tão necessária no momento, e 
para o progresso social do País. Essa 
é a primeira grande contribuição que 
o Banco Central pode dar para toda 
a sociedade brasileira, especialmente 
para as camadas sociais menos favo-

recidas, que sofrem mais com a perda 
do poder de compra da moeda”, lem-
brou Goldfajn.

Pela relevância da ocasião, a cerimô-
nia reuniu ex-presidentes e ex-direto-
res do Banco Central, representantes 
do Sistema Financeiro Nacional, além 
de profissionais do mercado financei-
ro e outras autoridades. Luiz Lemos 
Leite, presidente ANFAC e também 
ex-diretor do BC, ao cumprimentar 
Goldfajn, apresentou, em nome de 
todo o setor do fomento comercial, 
os votos para que tivesse uma gestão 
cercada de muito êxito à frente dessa 
importante autarquia federal.  

Luiz Lemos Leite leva ao novo presidente da autarquia 
federal os votos do setor de fomento comercial para que 

tenha uma gestão cercada de muito êxito
Fo
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ANFAC prestigia posse de
ilan Goldfajn no BC

BANCO CENTRAL

Ilan Goldfajn recebe 
os cumprimentos de 

Luiz Lemos Leite

Da esq. para dir.:  
Ilan Goldfajn, 

Henrique Meirelles e 
Alexandre Tombini
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família

Federal Invest

O Vale do Ribeira, região sul pau-
lista, nunca foi uma grande re-
ferência no setor de negócios. 

Sua visibilidade está mais na produção de 
banana e de chá, além do turismo ecoló-

gico, com as cavernas do Parque do Petar. 
No entanto, a partir de Registro, o maior 

município da região, o empresário Renato 
Junqueira, presidente da Federal Invest, há 22 

anos está mudando essa história. Ali nasceu a pri-
meira franquia de fomento comercial do mundo, 
atualmente com 107 unidades, em 23 Estados 
brasileiros, uma agência de know-how em 
Miami (EUA), cerca de 50 mil empresas asses-
soradas, 70 funcionários na matriz e mais de 

700 colaboradores distribuídos na rede. Tudo 
isso realizado sem que Junqueira abandonasse 
as orientações do seu principal conselheiro: o 
coração. “Quando tenho uma certeza no co-
ração, ninguém faz com que eu desvie desse 
caminho. Eu ouço opiniões, mas nada é mais 
importante do o que diz o meu coração”, afir-
ma Junqueira.

Foi exatamente essa convicção e a vontade 
de ser feliz que levou Junqueira a abandonar 
uma carreira promissora no INPE (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais) e o último 
ano do curso de engenharia mecânica para 
empreender na área do fomento comercial. 
Isso porque, além de se desencantar com o 

Com pouco formalismo e muita dedicação, 
Renato Junqueira montou a primeira 

rede de franquia dedicada ao fomento 
comercial. Em 22 anos de trabalho, 

implantou 107 unidades, mantém escritório 
em Miami, assessora 50 mil empresas e 

emprega 700 colaboradores  

família

Federal Invest

 Renato Junqueira, 
presidente da 
Federal Invest

PERFIL CORPORATIVO
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conviver com outras empresas em associações 
e percebeu que o seu modelo de negócio estava 
chamando a atenção de empresários bem mais 
experientes e com capital até 30 vezes maior 
que o dele. “A partir daí, comecei a receber em-
presários, em Registro, interessados no que eu 
estava fazendo, porque a minha operação era 
mais saudável, com mais lucro e sem inadim-
plência. Até que surgiram os primeiros inte-
ressados em montar empresas iguais à Federal 
Invest. Diante da demanda, mesmo sem ter sido 
reconhecido pelas entidades de franchising, ini-
ciei minha rede de franquias. Até que após cinco 
anos, eu estava dentro da própria ABF (Asso-
ciação Brasileira de Franchising) ganhando prê-
mio”, conta.

Aos 45 anos, Junqueira é avesso às formalida-
des. Aliás, ele diz que a administração da Fede-
ral Invest é jacu. Ou seja, simples como as coi-
sas do interior. Sua ligação com as origens é tão 

grande que ainda mantém 
a sua família e a sua casa 
em Registro, assim como 
boa parte dos seus fun-
cionários é do Vale do Ri-
beira. Até o treinamento 
dos novos franqueados é 
realizado na cidade, com 
direito a jantar prepa-
rado pelo próprio chef 
Junqueira. “Negócio para 
mim não é apenas para 
ganhar dinheiro. Ele só 
faz sentido se for para ge-
rar conhecimento e novos 
amigos”, ensina.

Entre os inúmeros amigos que fez nesses 22 
anos de fomento comercial, Junqueira lembra 
da conquista da amizade do presidente Luiz 
Lemos Leite, durante curso na ANFAC, em 
2001. “Foi admiração mútua. Eu pela gratidão 
e respeito diante do homem que implantou 
o fomento no Brasil e ele pela maneira como 
trato a nossa atividade.” Perguntado sobre o 
principal segredo do sucesso da Federal Invest, 
Junqueira afirma que está no relacionamento 
colaborativo das pessoas. “Procuramos trans-
formar talento individual em talento coletivo. 
Aqui dentro, não tem nenhum Neymar, mas 
jogando juntos ninguém segura esse time”, fi-
naliza o empresário caipira.   

clima organizacional do INPE, percebeu que 
não tinha como oferecer crédito para que seus 
amigos pudessem parcelar as motos que ele 
mesmo comprava e reformava para pagar a 
faculdade e garantir seu sustento em São José 
dos Campos, interior de São Paulo. “Entre os 
grandes problemas do Brasil estão o valor caro 
do dinheiro e a falta de recursos para os peque-
nos empreendedores. Nenhum empresário de 
pequeno porte tem acesso saudável aos bancos. 
As pessoas para crescer necessitam de investi-
mento, precisam do fomento comercial”, ga-
rante o presidente da Federal Invest.

CRÉdITO AOS PEQUENOS COmERCIANTES
O coração de Junqueira, mais uma vez, apon-

tou o caminho certo. Depois de perambular 
pelo mundo durante alguns meses atrás de seu 
novo projeto de vida, ele voltou para Registro 
convicto de que investiria em uma empresa di-

recionada a oferecer crédito aos pequenos co-
merciantes. “Juntei o pouco dinheiro que res-
tou da minha viagem com a pequena economia 
que o meu pai guardava na poupança e montei a 
Federal Invest. O meu primeiro contrato social 
era de R$ 14 mil. Hoje, eu movimento mais de 
R$ 14 milhões por dia. Na época, a minha prin-
cipal preocupação não era com os resultados, 
eu queria apenas ser admirado pela minha ini-
ciativa. Eu desejava apenas atender ao modesto 
pedreiro, ao pequeno serralheiro, ao mecânico 
da esquina. Por que eles não tinham o direito de 
parcelar seus serviços em três vezes? Claro que 
sim”, responde o empresário.

Cinco, seis anos depois, Junqueira passou a 

Sede da Federal Invest, em Registro: treinamento dos novos franqueados
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Paulo Rabello de Castro é um econo-
mista com fortes convicções. À frente 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística), a convite do Presidente 
Michel Temer, ele não atenua suas discor-
dâncias sobre a política de redução dos gas-
tos públicos, os juros elevados, o excesso de 
tributos, entre outros descontentamentos. 
“Preferimos fazer isso estando junto ao Pre-
sidente, como parte de seu governo, em vez 
de ficar atirando pedra do lado de fora, sem 
estarmos comprometidos.” 

Fotos : Luciano Piva

As empresas de 
factoring são 
pequenos vasos 
sanguíneos que 
irrigam o sistema 
econômico 
para não haver 
o colapso dos 
financiamentos 

CONJUNTURA
Paulo Rabello de Castro
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Sócio-fundador da SR Rating, da RC 
Consultores e presidente do Institu-
to Atlântico, instituição que elabora 
propostas de políticas públicas, Ra-
bello de Castro destaca a importân-
cia das empresas de fomento comer-
cial diante da escassez de crédito que 
o mercado enfrenta. “As empresas de 
factoring sempre tiveram um papel 
importante na capitalização do cré-
dito. São pequenos vasos sanguíneos 
irrigando as extremidades do siste-
ma econômico. Mesmo quando há 
escassez generalizada de crédito — e 
até por isso — o papel desta irriga-
ção periférica se torna ainda mais 
crítica e importante para não haver 
o colapso dos financiamentos.” A se-
guir, leia os principais trechos da sua 
entrevista. 

Como aconteceu o convite do Pre-
sidente Temer para que o senhor 
assumisse a presidência do IbGE? 
O convite surgiu de um diálogo que 
começou há cinco anos, quando 
apresentei no auditório do jornal O 
Globo, a primeira manifestação do 
MBE (Movimento Brasil Eficiente), 
preparada pelo Instituto Atlântico, 
que recomenda a simplificação fis-
cal e a gestão eficiente dos recursos 
públicos. No evento estava o então 
recém-empossado vice-Presidente 
Michel Temer. Ele fez uma apre-
sentação muito simpática e franca; 
dizendo, “eu, como presidente da 
Câmara dos Deputados, quase em-
plaquei a reforma. Só não o fiz por-
que as forças da burocracia, dentro 
do Estado brasileiro, não querem 
reforma alguma. Portanto, a minha 
recomendação para vocês do MBE é 
que pressionem, vocalizem, insistam 
e façam barulho”. Depois disso, já 
no fim de 2015, a conversa evoluiu 

Ajuste é um pequeno conserto, uma 
calibragem de um distribuidor qual-
quer. Nós estamos diante de uma 
transformação econômica, fiscal e 
social para ser feita. Acredito que o 
Presidente Temer tem essa percepção 
e essa vontade. É o que eu chamo de 
um ponto de virada. São situações-li-
mite em que a população diz: “chega, 
basta, acabou, vamos fazer diferen-
te”. Aí vem a condição suficiente, que 
eu acho que ainda falta. Nós estamos 
tentando influir. Preferimos fazer 
isso estando junto ao Presidente, 
como parte de seu governo, em vez 
de ficar atirando pedra do lado de 
fora, sem estarmos comprometidos. 
Mesmo fazendo parte do governo, 
continuo sendo, antes de mais nada, 
um representante dos 300 mil apoia-
dores do Movimento Brasil Eficien-
te. A maioria dos brasileiros quer or-
çamentos fundamentados na maneira 
eficaz de fazer as coisas no SUS, no 
IBGE, no Ministério dos Transpor-
tes e em todas as outras áreas.
  
É preciso priorizar os gastos. 
O País, eventualmente, continua gas-
tando muito, mas não naquilo em 
que mais precisava gastar. O Brasil 
vai mal porque tende a ser um ocioso 
reprodutivo. Ele só reproduz aqui-
lo que era o gasto no ano anterior. 
Nesse sentido, faço até uma ressalva, 
a efetividade do esforço que estamos 
fazendo de segurar o gasto público 
baseado na inflação do ano anterior. 
Eu acho que essa regra teria que ser 
aperfeiçoada. Ela tende a reproduzir 
a inflação ociosa do ano anterior. A 
título de ter um teto, a inflação, na 
realidade, não deveria servir nem de 
parâmetro. Nosso parâmetro deveria 
ser: o que precisamos fazer no ano 
seguinte. Isso seria o conceito de or-

“Nós estamos diante 
de uma transformação 

econômica, fiscal  
e social para ser 

feita. Acredito que o 
Presidente Temer 

tem essa percepção 
e essa vontade”

quando apresentamos, ao ainda vice
-Presidente, a primeira versão do que 
chamamos Agenda 16, que é o trípli-
ce resgate – rediscussão da repartição 
tributária com Estados e municípios, 
novas condições de financiamento 
para o setor produtivo e melhorias 
das condições dos serviços básicos 
para os brasileiros.  

Como presidente do IbGE, o senhor 
espera participar de maneira ativa 
das ações do governo? 
Assim disse o Presidente Michel 
Temer, quando eu tomei posse no 
IBGE, no dia 22 de junho. No even-
to, falei durante uns cinco minutos 
sobre o que eu pensava do IBGE. Já 
o Presidente foi mais longe, mencio-
nando, inclusive, o capítulo em que 
ele chamou de futuro da simplifica-
ção tributária, como uma das contri-
buições que poderei vir a participar. 

O senhor acredita que o governo 
Temer conseguirá implantar as mu-
danças que o País necessita? 
Eu acho que o governo Temer tem a 
condição necessária, não sei se atin-
giu a condição suficiente. O Brasil 
não precisa de reajuste coisa nenhu-
ma, muito menos de ajuste fiscal. O 
País necessita de algo muito maior. 
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com a sustentabilidade e com a pre-
servação do meio ambiente.  

Como o senhor analisa a atual situ-
ação do crédito?  
Que crédito? O crédito, na realida-
de, foi uma moça que apareceu, ela 
era linda e dizem que está doente. 
O crédito foi tratado de maneira um 
pouco assim expressionista... algo 

que quase não existia. Nós sonháva-
mos com aquela moça bonita, mas a 
relação do crédito com o PIB era a 
mínima possível, 5%. Na maior parte 
dos países, essa relação começa em 
50%. Na era pré-Lula, dando-se o 
devido reconhecimento positivo ao 
governo Lula nessa área, existiu um 
vislumbre a partir do crédito con-
signado, depois no segmento habita-
cional, que não foi negativo, depois 
acabou virando manipulação, como 
com o programa Minha Casa Me-
lhor e outras “forçações” de barra. O 
brasileiro não pode ser demonizado 
porque consumiu. É função da políti-
ca econômica administrar o ritmo da 
orquestra.  

O senhor tem alguma estimativa de 
quando a oferta de crédito se esta-
bilizará? 
Não. Esse crédito vai voltar um dia, 
mas antes nós temos que banir essa 
forma velha de administrar, com 
gente mal preparada para governar o 
Brasil. É um equívoco pensar que o 
País está mal. Não há nada de errado 
com o Brasil. O que estruturalmen-
te nos faz falta é uma educação mais 
aprimorada.  

Qual é o papel das empresas de fo-
mento comercial diante desse ce-
nário econômico?  
As empresas de factoring sempre ti-
veram um papel importante na capi-
talização do crédito. São pequenos 
vasos sanguíneos irrigando as extre-
midades do sistema econômico. Mes-
mo quando há escassez generalizada 
de crédito —   e até por isso — o pa-
pel desta irrigação periférica se torna 
ainda mais crítica e importante para 
não haver o colapso dos financia-
mentos. 

“Confiança é um 
cálculo quase 

matemático sobre 
melhoria de chances, 

outra coisa é 
esperança, sentimento 

que temos quando 
o avião está caindo. 
O que aumentou 

foi o coeficiente de 
esperança”

çamento base zero, que, aliás, consta 
no documento Ponte para o Futuro, 
divulgado pelo próprio PMDB. 
 
Qual é a sua percepção para a eco-
nomia em 2017? 
Para começar, vejo que existe uma 
certa confusão entre confiança e es-
perança. Confiança é um cálculo 
quase matemático sobre melhoria de 
chances, outra coisa é esperança, sen-
timento que temos quando o avião 
está caindo. O que aumentou foi o 
coeficiente de esperança.   

Como se atinge essa confiança? 
É preciso que a União proponha, de 
fato, uma rearticulação profunda com 
os Estados e com os municípios. Isso 
começa pela simplificação tributária 
para o contribuinte. Logo em segui-
da, uma rediscussão da repartição tri-
butária, que requer repactuação des-
sa dívida, não só emergencial, como 
já foi feita, mas que evoque também 
uma mudança no comportamento 
dos Estados. O segundo passo é um 
pacto com a produção. Esse governo 
ainda oscila em falar em aumentar 
imposto, em um País que é, visivel-
mente, sobrecarregado de tributos, 
principalmente a indústria. Esse pac-
to passa por novas condições de fi-
nanciamento para esse produtor, pela 
desoneração fiscal, por contratos de 
trabalhos simplificados, sem corte de 
vantagens para os empregados, mas 
que sejam facilmente administrados 
pelas partes. O terceiro é pacto com 
o cidadão, focado em educação bási-
ca, transporte e segurança. O quarto 
pacto é com o resto do mundo, onde 
existe um vislumbre de mudança em 
andamento, conduzida pelo chance-
ler José Serra. Não podemos esque-
cer também o compromisso do Brasil 

CONJUNTURA
Paulo Rabello de Castro

“Confiança é um 
cálculo quase 

matemático sobre 
melhoria de chances, 

outra coisa é 
esperança, sentimento 

que temos quando 
o avião está caindo. 
O que aumentou 

foi o coeficiente de 
esperança”
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frente do seu pujante conglomerado empresarial. 
Como forma de agradecimento, o homenageado 
enviou a seguinte mensagem à diretoria da AN-
FAC: “A presença de vocês por si só, na entrega do 
Prêmio Destaque 2016, já seria motivo de muita 
alegria. No entanto, a noite ficou ainda melhor, 
sem sombra de dúvidas, com a entrega dessa linda 
surpresa. Não tenho palavras suficientes para des-
crever o que senti ao ver o Dr. Luiz Lemos Leite, 

subindo ao palco para 
fazer a entrega dessa 
placa em minha ho-
menagem. Uma ati-
tude dessas só poderia 
vir de pessoas mara-
vilhosas, generosas e 
muito amadas. Serei 
eternamente grato 
por esse gesto. Muito 
obrigado, meus queri-
dos amigos”, concluiu 
Divaldo Disposti.   

Conhecido no interior de paulista como o 
“Oscar Empresarial”, o Prêmio Destaque 
2016, concedido pela Associação Comer-

cial de Bauru, foi entregue no dia 20 de agosto e 
outorgou a Divaldo Disposti, presidente do Gru-
po Centerpar e associado da ANFAC, o título de 
Empresário do Ano por seu desempenho na pro-
gressista região noroeste do Estado de São Paulo. 
Luiz Lemos Leite, Dorival Maso e José Luiz Dias 
da Silva, presidente, 
diretor administrativo 
e assessor jurídico da 
ANFAC, respectiva-
mente, tiveram a hon-
ra de participar da so-
lenidade. 

Durante a premiação, 
Luiz Lemos Leite ofe-
receu ao empresário 
Divaldo Disposti uma 
placa em reconheci-
mento a sua atuação à 

DivalDo Disposti,
do Grupo Centerpar, é premiado pela 

Associação Comercial de bauru

hOMENAGEM
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Com o falecimento de Sérgio Darcy, ex-di-
retor de Normas e Organização do Siste-
ma Financeiro do Banco Central, em 12 

de agosto, o mercado financeiro deixa de contar 
com uma das fontes mais lúcidas e qualificadas 
sobre processos e legislação. Aposentado do BC 
desde 2006, depois de 40 anos dedicados à institui-
ção, dos quais dez anos como diretor de Normas 
e Organização do Sistema Financeiro, tornou-se 
consultor privado e membro do Conselho de Auto 
Regulação da BSM e do Comitê de Auditoria da 
BM&FBovespa e do Itaú Unibanco. 

Ao ingressar no BC, 1966, na área de mercado 
de capitais, Darcy, com apenas 21 anos, chegou a 
ser companheiro de trabalho de Luiz Lemos Leite, 
presidente da ANFAC. “Embora ainda fosse mui-
to jovem, percebia-se nele enorme capacidade de 
trabalho e extrema dedicação às tarefas”, lembra 
Lemos Leite. A parceria e a admiração entre am-
bos permaneceram. Em 2012, já aposentando do 
BC e atuando como consultor privado, Darcy des-
tacou, no Informativo da ANFAC, o importante 
papel da entidade em valorizar a regulamentação 
do factoring e por disseminar as melhores práticas 
de gestão, cuidados que mitigam riscos legais, mo-
rais e outros prejuízos econômicos e institucionais 
inerentes ao fomento comercial.

“Uma das principais funções de uma entidade 
setorial é agregar qualidade. Para isso, é preciso 
investir em cursos; não em eventos comerciais, 
mas programas com os melhores especialistas em 
governança e controles, até para evitar que al-
guém seja passado para trás e envolvido em lava-
gem de dinheiro”, recomendava Darcy há quatro 
anos. Ele considerava fundamental a credibilida-

de que a ANFAC agrega aos seus associados. “O 
esforço para padronizar os melhores processos e 
preparar as pessoas maximiza os benefícios aos 
empreendedores atendidos pelo fomento co-
mercial”, ensinava o economista. “Se um ladrão 
vê um prédio com câmeras, sensores e pessoas 
atentas, é mais provável que desista do delito”, 
comparava.

Darcy observava também que a ANFAC fun-
ciona, na prática, como a principal referência de 
governança para o setor. “Gosto muito das me-
lhorias de controles e de transparência promovi-
das por iniciativa da própria empresa ou por au-
torregulação da entidade setorial, mesmo antes da 
exigência do regulador”, afirmava. Ele dizia ainda 
que acrescenta, assim como aconteceu com os 
consórcios e o leasing, a confiança gerada pela re-
gulação, e a fiscalização aumenta a predisposição 
da sociedade em relação à modalidade do negócio. 
Em contrapartida, a balança das oportunidades 
pende para o lado das empresas que anteciparam 
o “dever de casa” da qualidade de gestão. “Em al-
gum momento vem a lei e todos vão ter que de-
monstrar conformidade para ter autorização para 
operar”, lembrava.

A mesma lucidez e assertividade que dedicou 
em seus comentários a respeito do fomento co-
mercial, Darcy destinou ao enfrentar, com enor-
me serenidade, vários períodos de turbulência 
da economia e ao conviver com diversos planos 
econômicos, que muitas vezes o obrigava a pas-
sar noites em claro. Aos que perguntavam como 
lidava com esses momentos de estresse, ele dizia 
apenas: “Faço o que gosto. Nunca senti o trabalho 
como um fardo”. 

Ensinamentos de Sérgio darcy

MEMÓRIA

Falecido no último dia 12 de agosto, o ex-diretor de 
Normas e Organização do Sistema Financeiro do BC 
era um entusiasta do fomento comercial e valorizava 
o trabalho da ANFAC por seu esforço em favor da 
regulamentação do setor e por disseminar as melhores 
práticas de gestão entre seus associados
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d urante o século 
XX, o número de 
bancos centrais no 

mundo saltou de 19 para 
mais de 170. Construiu-se 
o consenso global de que a 
política monetária deveria 
ser implementada por es-
truturas bancárias. Como 
esse consenso ocorreu? Da 

perspectiva monetária, nada foi mais 
influente durante o século passado do 
que o modelo de gestão da moeda pelo 
Banco da Inglaterra.

A partir da década de 1990, outro 
consenso foi também sendo difundido 
internacionalmente: bancos centrais 
deveriam ser politicamente autônomos 
e essa independência deveria ser assegu-
rada por lei. Formuladores de política 
passaram a conceber a independência 
de bancos centrais como um meio para 
limitar a instabilidade de preços e, con-
sequentemente, a inflação, em um siste-
ma de câmbio flutuante. A delegação de 
poderes a bancos independentes teria 
como principal argumento a superação 
de um viés inflacionário, que decorreria 
do uso por governos da emissão mone-
tária para financiar déficits fiscais.

No Brasil, o Banco Central (BC) não 
é juridicamente autônomo. Essa é uma 
característica distintiva da entidade, se 
comparada a outras autoridades mone-
tárias em países desenvolvidos ou em 
desenvolvimento. O BC aplica normas 
editadas pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN), do qual o ministro da 
Fazenda é, até hoje, seu presidente.

A particular organização de pode-
res do BC somente iniciou um longo 
processo de transformação a partir da 
década de 1980. A entidade passou a 
concentrar cada vez mais os poderes 
monetários em sua burocracia que, até 

1986, eram compartilhados com o Ban-
co do Brasil. O BC conquistou certo 
grau de autonomia operacional somen-
te após a adoção do regime de metas 
de inflação, em 1999, e a designação do 
Copom como formulador da meta da 
taxa de juros.

Desde 2011, pode-se argumentar 
que o BC tem perdido a autonomia 
conquistada e a política fiscal tem sido 
menos “passiva” em relação à gestão 
monetária. Um novo consenso estaria 
se formando dentro da burocracia bra-
sileira. Mas isso tem sido diferente em 
outros países? O BC está na contramão 
da história monetária global?

O debate internacional sobre a ex-
pansão do balanço de bancos centrais, 
no pós-crise de 2008, parece mostrar 
que não. Bancos centrais têm sido cri-
ticados por, inclusive, financiarem seus 
respectivos tesouros nesse processo. 

A escolha histórica por uma estrutura 
bancária para operar a política monetá-
ria tem trazido alguns desafios quanto 
à compreensão do processo de emissão 
da moeda. O principal deles é em re-
lação ao balanço de autoridades mo-
netárias. Elas têm sido acusadas de ar-
riscar sua “solvência” com a adoção de 
políticas não ortodoxas. Ora, um banco 
central não é um banco comercial. Em 
um regime de câmbio flutuante, ele não 
pode quebrar. Ele está protegido da in-
solvência, porque ele emite a própria 
moeda. Na prática, um banco central 
pode acumular perdas ou operar com 
patrimônio negativo. Isso não impac-
taria a emissão da moeda. O que po-
deria prejudicar, potencialmente, é sua 
demanda — a confiança social no pa-
drão monetário, portanto. E, aqui, em 
economias altamente globalizadas, ou-
tro fator de análise é relevante: o banco 
central em questão é capaz de emitir 

OS DESAFIOS FUTUROS 
para a gestão da moeda pelo banco Central
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uma moeda de demanda internacional? 
Esse não é o caso do BC, mas é o caso 
do FED e do BCE, como exemplos. A 
política monetária brasileira tende a 
ser constrangida por fatores externos 
relacionados ao mercado de câmbio. 
Como, então, alterar esse quadro e per-
mitir um maior grau de flexibilidade à 
política brasileira? O BC deveria inves-
tir em políticas de internacionalização 
da sua própria moeda e, ao mesmo 
tempo, assegurar certa autonomia em 
relação ao tesouro. O uso de títulos pú-
blicos para operar a política monetária 
tem se revelado problemático. O BC 
deveria ter a prerrogativa de emitir tí-
tulos próprios, o que hoje é vedado pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra 
reforma relevante pressupõe a interna-
cionalização do real. Algumas medidas 
foram construídas durante o governo 
Lula (como a Lei nº 11.803/2008, art. 
7o), mas estão estagnadas desde então. 
Elas se relacionaram com a mudança 
de regras cambiais e com acordos in-
ternacionais de pagamentos recíprocos 
em moeda local.

Os bancos centrais da China, da 
Coreia do Sul e da Índia têm investi-
do seriamente nesse tipo de prática. 
A iniciativa monetária desses países 
emergentes tem tomado a forma 
de contratos de swap cambial entre 
bancos centrais e deveria também 
ser implementada pelo Brasil.

O BC precisa urgentemente de uma 
reforma legislativa substancial que 
amplie seus instrumentos de gestão da 
moeda, tanto no âmbito nacional como 
no internacional. A emissão de títulos 
pelo BC e algum grau de internaciona-
lização do real devem ser as primeiras 
medidas de um novo governo, que vise 
reestruturar, de forma efetiva, a política 
monetária brasileira. 
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PRESENÇA INSTITUCIONAL

Curso de Checagem Creditícia e documental no 
Fomento Comercial 

A ANFAC promoveu, em parceria com o SINFAC-PA, uma reunião técnica para os empresários 
do Estado do Pará. O encontro de trabalho realizado no teatro da Fecomercio contou com a pre-
sença de Sebastião de Oliveira Campos, presidente da Fecomercio, e de José Armando Torres de 
Arruda, presidente do SINFAC-PA. Após as saudações e os agradecimentos de ambos, Luiz Le-
mos Leite, presidente da ANFAC, falou sobre o contrato de fomento comercial, sua evolução ao 
longo do tempo e a sua atual versão. Ainda a respeito do tema, José Luis Dias da Silva, consultor 
jurídico da ANFAC, detalhou as principais alterações realizadas no contrato com o objetivo de 
torná-lo mais eficiente do ponto de vista jurídico e operacional. À tarde, Dorival Maso, diretor 
Administrativo e Financeiro da ANFAC, alertou sobre os riscos operacionais, a causa dos maiores 
insucessos na atividade do fomento comercial. No dia seguinte, Luiz Lemos Leite palestrou para 
alunos de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Estado do Pará. 

A aquisição de direitos creditórios é tema permanente nos debates organizados 
pela ANFAC. A relevância do assunto recomenda que a entidade forme, regular-
mente, novas turmas do curso Checagem Creditícia e Documental no Fomento 
Comercial. A mais recente edição da matéria foi realizada dia 30 de agosto no au-
ditório da ANFAC, em São Paulo. À frente das explanações estiveram Junior Santos, 
diretor da iDtrust, e José Luis Dias da Silva, advogado e consultor jurídico da AN-
FAC. Os palestrantes abordaram a respeito de como avaliar corretamente os docu-
mentos, os principais erros que acontecem durante os trâmites legais e as formas 
eficientes para confirmar e checar os dados originários de documentos digitais. 

SINFAC-PA organiza palestra na Fecomercio do Estado do Pará1º e 2 de setembro

 Ministrado por Orlando de Souza Santos, presiden-
te do SINFAC-GO/TO e conselheiro da ANFAC, o curso 
O Operador e o seu Back Office, realizado no auditório 
ANFAC, em São Paulo, atraiu diversos profissionais do 
fomento comercial interessados em atualizar seus co-
nhecimentos sobre as atribuições, procedimentos e 
processos operacionais que competem aos operadores 
e aos colaboradores de back office. 

Curso O Operador e o Seu back Office 

Reunião-almoço do IASP com o ministro 
Edson Fachin, do STF 

Em reunião-almoço promovida pelo IASP (Instituto dos Advogados de São Pau-
lo), Luiz Lemos Leite, associado do IASP e presidente da ANFAC, participou da ho-
menagem em torno do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). 
Na sua palestra aos convidados, Fachin ressaltou que os ministros da mais alta corte 
do País podem, sim, ser investigados. “Não há ninguém acima da ordem jurídica no 
Brasil”, afirmou o magistrado. Ele destacou também que não se deve ‘colocar freios’ 
na Lava Jato. Fachin disse ainda que não apoia a ideia de que o STF deve ‘dar a úl-
tima palavra’ a respeito de controvérsias legais e sociais. “O sentido e o alcance da 
Constituição devem ser definidos pela sociedade”, garantiu o ministro. 

26 de agosto

24 de agosto

30 de agosto
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8 a 11 de agosto
170º Curso 
de Agente de 
Fomento Comercial

crédito, aspectos contratuais, padrões de conformidade da pre-
venção e combate à lavagem de dinheiro, matemática finan-
ceira, tributos nas operações com recebíveis, função do com-
pliance e riscos operacionais, de crédito e de mercado, além de 
assuntos pertinentes ao dia a dia dos operadores de fomento 
comercial. Até hoje, a ANFAC habilitou 8.044 agentes (6.317 ho-
mens e 1.727 mulheres). Segundo o presidente da ANFAC, Luiz 
Lemos Leite, em um mundo globalizado, o preparo, a inovação 
e o compartilhamento do conhecimento são vitais para oti-
mizar a gestão sustentada das organizações empresariais. No 
seu entendimento, a qualificação profissional é tão importante 
quanto o capital que se investe em uma empresa de fomento. 

A 170ª edição do curso de 
Agente de Fomento Comercial 
contou com a participação de 
26 alunos. Constam da pro-

gramação, desenvolvida em quatro dias de treinamento, o ba-
lizamento legal e operacional da atividade no Brasil, títulos de 

O I Encontro Minei-
ro do Mercado de Rece-
bíveis, organizado pelo 
SINDISFAC-MG, reuniu 
no Amadeus Business 
Tower, em Belo Hori-
zonte, Luiz Lemos Leite, 
presidente da ANFAC; 
Deltan Dallagnol, pro-
curador da República e 

coordenador do Ministério Público Federal na Operação Lava 
Jato; Ricardo Liao, secretário-executivo do COAF; Caio Magri, 
diretor- executivo do Instituto Ethos, e Alessandro Flávio Bar-
bosa Chaves, gerente da Unidade de Políticas Públicas do Se-
brae, para debater temas relevantes para o fomento comercial, 
considerando o cenário instável da economia nacional. 

 Ao saudar os convidados e o público, Marcelo Costa Mene-
ses, presidente do SINDISFAC-MG, falou sobre a má interpreta-
ção das factorings no mercado, e que o evento procurava re-
alçar o importante trabalho das factorings, que são empresas 
legais, éticas e fundamentais para a economia brasileira. Em 
seguida, Luiz Lemos Leite, a quem coube tratar dos avanços 
institucionais e jurídicos conquistados pelo factoring nos úl-
timos 34 anos, enfatizou a relevância do setor no desenvolvi-

PRESENÇA INSTITUCIONAL

Certificação digital – Serasa Experian 
A ANFAC e a Serasa Experian firmaram mais um novo con-

vênio para emissão e fornecimento de certificados digitais, 
em condições comerciais especiais. O acordo permite que 
os nossos associados, seus clientes, possam requisitar os 
certificados digitais, via internet, na homepage da ANFAC. A 

emissão dos certificados digitais será formalizada mediante 
a assinatura do termo de titularidade e responsabilidade do 
certificado escolhido pelo associado. Visitem o site da AN-
FAC e conheçam melhor o serviço: www.anfac.com.br/v3/
informativos-noticias.jsp?id=1454. 

Em agosto e setembro, a ANFAC abriu a sua programação para três palestras sobre o tema Arranjos e Instituições de Pagamen-
to. A primeira aconteceu em 23 de agosto e contou com a participação de Marcos Libanore Caldeira, da TECPAY, que desenvolve 
projeto direcionado à aquisição de recebíveis originados de cartões de crédito pelas empresas de fomento comercial. As outras 
duas palestras foram realizadas no dia 20 de setembro por Ricardo Barletti, da TI Pagos, e Júnior Santos, da ID Trust, que têm a 
mesma proposta, com um desenho operacional diferenciado.  

2 de agosto

mento do País. “O fomento comercial impulsiona a economia 
nacional”, enfatizou Lemos Leite.  

Já Deltan Dallagnol convidou o público a refletir a respeito 
da ética nos negócios por meio de diversos episódios de cor-
rupção e estudos relacionados ao apagão ético que envolvem, 
há muito tempo, políticos e empresários brasileiros. “A corrup-
ção desvia anualmente R$ 200 bilhões no Brasil, e quem paga 
a conta de tanto desvio são todos os brasileiros. Se quisermos 
alterar essa situação, precisamos mudar as condições que fa-
vorecem a corrupção no Brasil”, recomendou Dallagnol. Caio 
Magri, por sua vez, mostrou a importância dos empresários 
estarem unidos em favor da transparência e do combate à cor-
rupção, adotando, por exemplo, medidas de compliance na 
gestão dos negócios. 

O presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior, abor-
dou as conquistas legislativas do fomento comercial. Ele tra-
tou, por exemplo, do andamento do projeto do novo Código 
Comercial. Em seguida, Alessandro Chaves discorreu sobre os 
avanços e os benefícios que serão proporcionados com a apro-
vação da Empresa Simples de Crédito (ESC), que veio como 
alternativa de crédito para as microempresas e pequenas em-
presas. Por fim, Ricardo Liao falou sobre a rigorosa atuação do 
COAF em detectar operações fraudulentas para coibir a lava-
gem de dinheiro e o desvio de recursos para o terrorismo. 

I Encontro 
mineiro do 
mercado de 
Recebíveis

Palestras sobre Arranjos e  
Instituições de Pagamento

17 de agosto

23 de agosto
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Encontro do Factoring  
SINFAC-SP/Fecomercio-SP

O SINFAC-SP, com apoio da ANFAC, promoveu o VI Encontro Regional, em Cam-
pinas (SP). Em sua exposição durante o evento, Luiz Lemos Leite, presidente da 
ANFAC, discorreu sobre a trajetória evolutiva do fomento e o caminho percorrido 
pela entidade ao longo dos seus 34 anos de atividade. Abordou os desafios en-
frentados e as conquistas obtidas pelo setor que permitiram construir uma es-
trutura corporativa sólida e institucional do fomento comercial, alicerçadas em 
princípios legais, operacionais e éticos, que respaldam a atuação do setor para 
trabalhar com segurança em ambiente autorregulado. 

Diante do momento econômico e da retração do crédito 
bancário, o SINFAC-SP e a Fecomercio–SP, com apoio da AN-
FAC, organizaram encontro para debater a realidade nacional 
e buscar estratégias para mitigar os impactos negativos no 
setor de fomento comercial. Palestrante convidada do even-
to, a jornalista Lilian Witte Fibe falou sobre as novas pers-
pectivas econômicas que se apresentam ao empresariado 
paulista. “Eu daria a essa nossa conversa de hoje o título de ‘A 
grande oportunidade’, pois chegou a vez de o empresariado 
privado se firmar no cenário nacional, após um longo perí-
odo estatizante vivido pelo nosso País”, previu Lilian. Contu-
do, ela reconhece que ainda precisamos de uma legislação 
trabalhista mais moderna, câmbio favorável às exportações 
e combate à inflação.  

Os juristas Fernando Passos, Maurício Prazak e Uinie Ca-
minha, por sua vez, destacaram os avanços que podem ser 
alcançados após a aprovação do novo Código Comercial. 
Fernando Passos, por exemplo, comparou a importância do 
novo código ao marco regulatório trazido pelo Código de De-
fesa do Consumidor e pela CLT. 

VI Encontro Regional dos Empresários de Fomento Comercial  
do Estado de São Paulo – Campinas (SP) 

15 de julho

24 de junho

Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC, abordou o tema 
“Fomento comercial: uma alternativa confiável e séria para o 
seu negócio”. Ele mostrou a evolução contínua do segmento, 
desde 1982, quando a atividade foi criada pela ANFAC, e en-
fatizou que o universo dos recebíveis atualmente inclui tam-
bém as securitizadoras e FDICs, estando prestes a adicionar 
uma nova figura jurídica, a ESC (Empresa Simples de Crédito). 

Concluindo o painel, Hamilton de Brito Junior, presidente 
do SINFAC-SP, tratou das vantagens competitivas do fomento 
comercial, após apresentar a estrutura do sindicato, que re-
presenta hoje 2.341 empresas paulistas. 

Gestão de Riscos para Empresas de 
Fomento e Securitização 

A ANFAC organizou o 2º curso de Gestão de Riscos para 
Empresas de Fomento Comercial e Securitização (SPE e FIDC), 
ministrado pelo professor e consultor Ernani Desbesel. Dispo-
nível na grade de treinamento da ANFAC, o conteúdo tem por 
objetivo capacitar gerentes e operadores de nossas empresas 
a utilizar ferramentas que lhes possibilitem prevenir fraudes e 
mitigar os diversos riscos envolvidos nas operações das em-
presas de fomento comercial e securitizadoras. 

27 de julho
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Novo modelo do Contrato de Fomento 
Comercial – Convencional

O SINFAC-RS organizou reunião-almoço, em Porto 
Alegre, direcionada ao aperfeiçoamento e ao desenvol-
vimento profissional do setor. Realizado no restaurante 
Dado Bier, do Bourbon Country, o encontro teve como 
palestrantes Patrícia Palermo, economista-chefe da Feco-
mercio-RS, e Luiz Fernando Vasconcellos, sócio da Tercon 
Empresarial.  Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC, pres-
tigiou o evento, que contou também com a presença de 
João Carlos Vargas e Bruno Ferreira, ambos do SINFAC-ES, 
Tito Lívio, presidente do SINFAC-SC/CS, além de autorida-
des regionais e empresários.

Reunião-almoço SINFAC-RS

14 de junho

Direcionado aos colaboradores e parceiros do Grupo Cen-
terpar, a ANFAC realizou, em Bauru, nas instalações da ACIB 
(Associação Comercial e Industrial de Bauru), o curso Reso-
lução COAF nº 21 – Atualização e Reciclagem. A intenção 
do evento foi balizar os profissionais do fomento comercial 
da região a respeito de aspectos relevantes a serem obser-
vados, no dia a dia, relativos às disposições da Resolução 
COAF nº 21. O Grupo Centerpar tem merecido o apoio da 
ANFAC em seu programa de educação corporativa com 
vistas a oferecer uma frequência de treinamentos sobre di-
versas áreas e setores de interesse de suas empresas para 
melhor qualificação dos seus gestores. 

Sempre presente aos eventos promovidos pelo IASP (Ins-
tituto dos Advogados de São Paulo), Luiz Lemos Leite, as-
sociado da entidade e presidente da ANFAC, participou de 
reunião-almoço em homenagem ao ministro Luís Felipe 
Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Em sua palestra, o 
convidado tratou dos “Traços Essenciais do Estado Democrá-
tico de Direito”. O ministro Salomão aproveitou também para 
fazer uma análise didática sobre as alterações adotadas no 
novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia 
18 de março de 2016. 

Resolução COAF nº 21 – Atualização e 
Reciclagem – bauru (SP)

Reunião-almoço no IASP com o 
ministro luís Felipe Salomão (STJ)

PRESENÇA INSTITUCIONAL

Consultor jurídico da ANFAC, José Luis Dias da Silva, reali-
zou palestra no auditório da ANFAC, em São Paulo, sobre as 
novidades que envolvem o contrato de Fomento Comercial 
– Convencional. Sua exposição foi baseada no enorme acervo 
técnico-jurídico mantido pela ANFAC, entidade pioneira na 
criação do instrumento específico direcionado às operações 
de fomento. O atual modelo do contrato de Fomento Comer-
cial, lançado durante o XIII Congresso de Fomento Comercial, 
em Foz do Iguaçu, mereceu antes do evento ampla discussão 
em encontro organizado em Brasília, dia 12 de maio, quando 
valiosos subsídios foram colhidos para concepção do texto 
final. Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC, lembrou que ao 
fornecer o atual modelo de contrato aos seus associados, a 
entidade espera suprir eventuais carências do suporte jurídi-
co das empresas.  

15 de junho

20 de junho

17 de junho
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A 169ª edição do curso de Agente de Fomento Comercial 
foi organizada na sede da ANFAC e contou com a participa-
ção de 30 alunos, entre os quais empresários, empreende-
dores, cientes de que o investimento em conhecimento é 
fundamental para aqueles que desejam ampliar sua partici-
pação nas áreas de fomento, FIDC e securitização de crédi-
tos. Durante os quatro dias de atividades, os alunos tomaram 
ciência a respeito do balizamento legal e operacional que 
envolve o fomento comercial no Brasil, atualizaram e apro-
fundaram questões relativas a títulos de crédito, aspectos 
contratuais, normas para prevenção e combate à lavagem 
de dinheiro, matemática financeira, tributos nas operações 
com recebíveis, função do compliance e riscos operacionais, 
de crédito e de mercado, além de outros assuntos pertinen-
tes ao dia a dia dos operadores do setor. Desde 1983, quan-
do foi realizado o primeiro treinamento sobre o tema, no Rio 
de Janeiro, até junho de 2016, a ANFAC já certificou mais de 
8 mil agentes de fomento comercial.  

Com o objetivo de atualizar e reciclar os profissionais que 
atuam com fomento comercial, a ANFAC realizou, com mui-
to sucesso, mais uma edição do curso sobre “Resolução do 
COAF nº 21”. Conduzida por José Luís Dias da Silva, assessor 
jurídico da ANFAC, o palestrante abordou os diversos aspec-
tos que envolvem as normas gerais de prevenção à lavagem 
de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.  

169º curso de  
Agente de Fomento Comercial 

2º curso de Gestão Comercial em 
Operações com Recebíveis – maceió (Al) 

Resolução do COAF nº 21 
– Atualização e Reciclagem 

6 a 9 de junho 1 de junho

2 de junho

A ANFAC realizou, em parceria com o SINFAC-AL/SE, a se-
gunda edição do curso “Gestão Comercial em Operações 
com Recebíveis”, em Maceió (AL). Ministrado pelo professor 
Domenico Di Bisceglie, o conteúdo do programa procurou 
enfatizar a inteligência competitiva no planejamento de 
vendas e a oferta de serviços de qualidade. Isso é essencial 
como forma de sustentar o negócio não só para as empresas 
de fomento comercial como também para outras atividades 
empreendedoras. A ANFAC, ao apoiar a oportuna iniciativa 
do SINFAC-AL/SE, se mostra muito satisfeita com os resul-
tados alcançados, segundo o depoimento colhido entre os 
participantes do curso. Eles se revelaram mais confiantes 
diante do desafio de implantar ou aprimorar as práticas que 
levem à prospecção de novos parceiros e a fidelização da 
clientela já conquistada. 

Ao comemorar seus 25 anos de fun-
dação, o SINFAC-RS lançou dia 9 de 
setembro, em Porto Alegre, o Manual 
Prático de Análise de Crédito, por inicia-
tiva de seu presidente, Márcio Aguilar, 
e desenvolvido pela equipe daquele 
sindicato. Participou do evento o presi-
dente da ANFAC,  Luiz Lemos Leite, que 
manifestou seu orgulho por verificar 
tratar-se de obra que deve concorrer 
para sedimentar diretrizes protagoni-
zadas pela ANFAC, para orientação dos 
gestores de uma empresa de fomento 
comercial no exercício de sua atividade 
básica de comercialização de títulos de crédito. Ponde-
rou ainda o presidente da ANFAC que este manual pode 
transformar-se em guia prático na avaliação do risco 
operacional que, a seu ver, deve merecer especial aten-
ção dos que atuam no mercado de fomento comercial, 
que tem sido a causa de insucesso de empresas do setor. 
Ao congratular-se com a equipe do SINFAC-RS e com o 
seu presidente, esta contribuição da ANFAC é no intuito 
de promover a gestão controlada dos riscos, garantindo 
a integridade da organização, dos sócios, dos colabora-
dores, da clientela, do meio ambiente e da sociedade. 

SINFAC-RS lança manual  
Prático de Análise de Crédito



Caro presidente da ANFAC:
É com imenso 

prazer que recebo 
a edição nº 32 da 

Palavra do Presidente, em 
que o senhor relata com 
exatidão o que ocorreu no 
dia 5/7, quando foram eleitos 
os membros dos Órgãos de 
Administração da ANFAC. 
Mais uma vez, o evento foi 
uma demonstração de ordem, 
bom senso e, acima de tudo, 
respeito aos estatutos da 
instituição.
daniel Gonçalves
Cumbica Fomento Comercial 

Parabéns por mais esse de-
safio vencido. Sucesso ao se-
nhor e a todos os membros 
que farão parte dessa nova 
jornada à frente da ANFAC.
Orlando S. Santos
SINFAC-GO 

MENSAGENS 

Desejo ao senhor muito sucesso 
nos próximos quatro anos. Conte 
comigo e com Minas Gerais para o 
que der e vier!
marcelo Costa
Via Capital 

Meus parabéns por essa merecida 
conquista. Nós, que militamos no seg-
mento de fomento comercial, nos sen-
timos orgulhosos por compartilharmos 
da sua dedicação com o nosso meio.
André Adami
União mercantil 

Parabéns pela condução democrática 
da última assembleia geral extraordiná-
ria que elegeu os membros dos órgãos 
de administração da ANFAC. Desejo 
ao senhor e aos membros eleitos um 
mandato de muita inovação e recheado 
de muito sucesso.
Nelber Jatobá de Almeida
Presidente do SINFAC-Al/SE 

Estou muito feliz com o suporte ofereci-
do pela ANFAC, instituição que há muito 
tempo assegura em minha jornada. Muito 
obrigado ao mestre Luiz Lemos Leite, ao 
professor Dorival Maso e à equipe.
marcos Paniza
Grupo maturity 

INDICADORES

Nós do Grupo Centerpar queremos pa-
rabenizá-lo por mais esta conquista (eleição 
da nova diretoria da ANFAC), muita justa 
e merecida, para alguém que dedica a vida 
em favor do fomento comercial, o nosso 
maior pilar de sustentação. 
divaldo disposti
Grupo Centerpar 

Parabéns pelo conteúdo da Circular AN-
FAC nº 62, de 6/7/2016. Ela deixa clara as 
metas e as diretrizes da ANFAC de quem 
possui a legitimidade estatutária para tal 
desiderato, no caso o presidente da entida-
de. No ensejo, gostaria de agradecer a refe-
rência ao trabalho da Comissão Eleitoral, 
cuja isenção e imparcialidade foram asse-
guradas pela presidência da ANFAC.
José luis dias da Silva
JlS Advogados 
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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 compu-
tados todos os itens de custeio de uma empresa de fomento comercial. Na composição do cálculo do fator, a ANFAC utiliza como indicativo do custo/oportunidade 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). 
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SÉRIE HISTÓRICA DO FATOR ANFAC - MÉDIA MENSAL (%) FATOR ANFAC

Mais uma vez, parabéns pela organi-
zação e execução do XIII Congresso 
Brasileiro de Fomento Comercial. As 
descrições das exposições de cada pa-
lestrante na revista ficaram excelentes. 
Julio Zanone
Serasa Experian 

Agradeço a remessa da 100ª edição da 
ANFAC enaltecendo a qualidade gráfi-
ca e editorial.
Robson marques Cury
Corregedor do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná 

Registramos os nossos cumprimentos 
pelo êxito do XIII Congresso Brasi-
leiro de Fomento Comercial e esten-
demos a nossa saudação ao José Goes, 
pessoa incansável para que todos os 
detalhes acontecessem dentro do es-
perado e cujo resultado não poderia 
ser diferente senão o pleno sucesso. 
Parabenizamos também a equipe or-
ganizadora e os colaboradores da AN-
FAC. Nosso registro vai além, pois o 
Congresso de Fomento Comercial é 
um momento único, em que os empre-
sários podem refletir e discutir sobre a 
economia nacional e o futuro. Lamen-
to que agora o evento passe a ser reali-
zado de três em três anos.
marcio lima
Euro money Fomento mercantil 

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

Agradecemos pelo convite e pela oportu-
nidade de trocarmos experiências durante 
o XIII Congresso de Fomento Comercial. 
A CVM está com os canais abertos sem-
pre que tiverem assuntos para tratar com 
a entidade. 
bruno luna
Comissão de Valores mobiliários 

A palavra irrepreensível é a que melhor 
qualifica o ótimo evento que nos propor-
cionaram. Os congressos da ANFAC pare-
cem tal qual os raros vinhos que evoluem 
ao longo do tempo e tornam-se sublimes. 
Por meio de vocês, parabenizo e agrade-
ço a todos que se esforçaram na realização 
dessa bela obra.
Carlos Alberto Gomes Silva
Presidente SINFAC-RJ 

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

banco bradesco 

O XIII Congresso de Fomento Comercial 
foi um dos melhores de todos os tempos. 
Perfeito na organização, na escolha dos pales-
trantes, na definição dos conteúdos, além do 
profissionalismo e a simpatia da equipe. Nota 
1.000. Aproveitamos também para parabenizá
-lo, bem como ao Dorival e aos demais colabo-
radores da ANFAC. Contem sempre conosco. 
Elcio José Sartor e equipe
EJS Consultoria 

Ao cumprimentá-lo, acuso o recebimento 
da edição nº 99 da Revista da ANFAC, enri-
quecida com o depoimento do eminente ju-
rista Ives Gandra sobre a atual conjuntura de 
nosso País, publicação com conteúdo muito 
pertinente. Agradecendo a gentileza no envio 
da obra, aproveito o ensejo para renovar pro-
testos de elevada estima e consideração.
mauro luiz Campbell marques
ministro do Superior Tribunal de Justiça 

Sentimos a percepção do dever cumprido 
quando, de alguma forma, contribuímos para 
o progresso da nossa atividade. Aproveito 
a oportunidade para parabenizá-lo por sua 
inegável capacidade institucional em realizar 
eventos, como o I Encontro Empresarial de 
Factoring, organizado pela ANFAC e pela 
FEBRAF, iniciativa que trouxe dividendos 
inequívocos para o sistema nacional de fo-
mento comercial.
Orlando de Souza Santos
Presidente SINFAC-GO/TO Conheça o melhor

e mais completo 
Sistema de Gestão 

para Factoring 
do país!

Entre em contato, informe 
o código DIANFAC e 

obtenha condições especiais 
na contratação do software!

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

Pr
om

oç
ão

  v
ál

id
a 

at
é 

30
.1

2.
20

16



30 - SETEMBRO - 2016

A ideia de um novo 
Código Comercial 
para o Brasil não é 

recente. Apesar do projeto 
de lei que hoje tramita na 
Câmara dos Deputados 
ter sido apresentado ape-

nas em 2011, o conceito já rondava os 
pensamentos de acadêmicos e de juris-
tas há mais tempo. De fato, várias são 
as razões que alicerçam a pertinência 
de um código que regule e consolide as 
relações empresariais no Brasil.

Não obstante, durante esse perí-
odo de discussões e debates sobre o 
PL1572/11, surgiram críticas, além 
daquelas sobre o conteúdo do proje-
to de outra natureza: críticas quanto à 
própria existência do código. Todavia, 
acredita-se que o código é a melhor 
opção, como já tive a oportunidade de 
defender em artigos e palestras. 

Podem-se agrupar os argumentos a 
favor de uma legislação codificada entre 
aquelas razões de ordem técnica, as de 
ordem social e ainda de ordem prática. 
Essas razões têm sido constantemente 
apresentadas pelos deputados envol-
vidos na tramitação do código, assim 
como por seu autor intelectual, o profes-
sor Fábio Ulhoa Coelho. 

Do ponto de vista técnico, um códi-
go traz sistematicidade e coesão a um 
subsistema jurídico. Ou seja, as normas 
relativas à atividade e relações empre-
sariais encontrar-se-iam em um do-
cumento, com princípios que dariam 
unicidade a essas normas e ainda a 
eventuais regras extravagantes que per-
sistam (como é o caso da Lei das Socie-
dades por ações e legislação falimentar).

Do ponto de vista social, um código 
representa e consolida a autonomia 
do Direito Comercial em relação a 
outros ramos, evitando que princípios 
próprios a outras esferas acabem por 
inadequadamente serem usados na 
interpretação/aplicação das normas 

reguladoras da atividade empresarial, 
além de ser parte de nossa tradição 
legislativa ter um Código Comercial.

Ademais, do ponto de vista prático, o 
avanço das discussões e debates mos-
trou que mesmo os críticos do projeto 
acreditam que a legislação comercial 
brasileira carece de reforma, mas opi-
nam que seria melhor reformar as re-
gras já existentes sem criar um corpo 
codificado.  Todavia, tendo em vista o 
quão adiantada está a tramitação do 
código, não faria sentido iniciar novas 
tramitações a partir do zero.

Todo o debate e elaboração do có-
digo girou em torno de duas ideias: 
segurança jurídica e respeito à autono-
mia privada. Tais são pressupostos do 
desenvolvimento econômico e social. A 
legislação comercial deve evitar se subs-
tituir à vontade declarada dos empresá-
rios e ainda deve favorecer e incentivar o 
cumprimento do quanto avençado. 

Alguns pontos de grande relevância 
do projeto demonstram sua aptidão, 
desde o nascedouro, a melhorar o am-
biente regulatório para se empreender 
no Brasil outras inovações que vieram 
do amplo debate havido com o merca-
do, que bem se refletiram nos relató-
rios parciais apresentados. 

Dentre eles destacam-se os princí-
pios como núcleo de um subsistema 
próprio, que devem reger todos os 
dispositivos legais dirigidos à atividade 
empresarial: liberdade de iniciativa em-
presarial e liberdade de concorrência.

Destaca-se ainda a consideração da 
empresa como ente digno de tutela. Por 
conseguinte, a regulação de maneira 
adequada de seu exercício, simplificando 
e devolvendo a contratualidade aos tipos 
societários regulados no código e possi-
bilitando a limitação de responsabilida-
de do empresário individual por meio 
da sociedade unipessoal ou do exercício 
individual em regime fiduciário.   

Além disso, a disciplina da descon-

Um código para o mercado

Uinie Caminha  
advogada, professora 

titular da Universidade 
de Fortaleza e adjunta 

da Universidade 
Federal do Ceará

ARTIGO
Uinie Caminha

sideração da personalidade jurídica 
procura coibir o uso indiscriminado 
e sem critérios desse instituto que, da 
maneira como vem sendo utilizado 
no Brasil, desincentiva o investimen-
to produtivo.

Ainda na esfera da organização empre-
sarial, procura-se, com a unificação dos 
registros das sociedades, desburocrati-
zar o exercício da empresa no Brasil, e 
criar bases de dados capazes de produzir 
informações completas e de fácil acesso.

No que diz respeito aos contratos 
empresariais, tipos que há tempos ne-
cessitavam de alguma regulação, até 
para dar mais segurança ao quanto 
pactuado entre empresários, passam a 
ter disciplina, como é o caso da fran-
quia e do fomento comercial.

Especificamente com relação a esse 
último, não é admissível que a um se-
tor que responde por parcela tão sig-
nificativa do financiamento à atividade 
produtiva falte qualquer previsão legal 
adequada. O código vem suprir essa 
lacuna com conceito, regras e caracte-
rização da atividade de factoring, in-
clusive pondo fim a diversas discussões 
sobre a natureza de seus serviços.

Ademais, o capítulo do código de-
dicado ao fomento comercial prevê 
a possibilidade da criação de câmaras 
específicas de liquidação, o que pos-
sibilitará às factorings a expansão de 
suas atividades e redução de entraves 
à circulação de títulos.

Eu, que comecei como crítica ferre-
nha do projeto, hoje não tenho dúvidas 
de que graças ao trabalho atento, cuida-
doso e competente de tantos envolvidos 
na elaboração desse projeto, o Brasil e 
as empresas brasileiras poderão con-
tar com um Código Comercial que dê 
ao empresário a devida liberdade para 
explorar seus empreendimentos; um 
código que, principalmente, valorize as 
empresas, reconhecendo sua grande im-
portância para todos os brasileiros. 
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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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