
Palavra do Presidente

No último dia 11 de fevereiro de 2018, a ANFAC completou 36 anos de 
intensa atividade. Nunca é demais ressaltar que a ANFAC é um arrojado 
projeto empresarial, que deu certo e não parou no tempo, com a sua mis-
são de implantar o fomento comercial no Brasil para assistir as pequenas 
e médias empresas.

De lá para cá, o fomento comercial cresceu, se desenvolveu e evoluiu, 
agregando conhecimentos, experiências e valor às propostas de trabalho 
que se oferecem sempre focada na busca constante de inovações tecnoló-
gicas e operacionais, pautadas em princípios de legalidade e de ética, que 
respalda as normas do Código de Autorregulação do Fomento Comercial 
elaborado pela ANFAC.

Tantos desafi os se prestaram para viabilizar o trabalho profícuo desenvol-
vido pela ANFAC e por aqueles empreendedores que acreditaram no se-
tor, colhendo hoje os frutos e o reconhecimento de um segmento vitorioso 
amplamente inserido no contexto socioeconômico brasileiro. 

Enfi m, todos contribuíram e contribuem para fazer da ANFAC esta por-
tentosa entidade.

O Brasil acaba de passar por uma rigorosa recessão, que impactou a vida 
e os negócios de todos. Nos momentos difíceis desta travessia, a ativi-
dade mostrou seu importante papel como estrutura fi nanceira capaz de 
ocupar, por vezes, a vanguarda na solução do estresse para os ajustes do 
fl uxo de caixa das cadeias produtivas dos mais diversifi cados tamanhos e 
setores econômicos.

No atual cenário político-econômico reconforta-nos, então, registrar que 
o fomento comercial, nas suas variadas modalidades operacionais, con-
quistadas pela ANFAC com a sua política de racionalização e moderniza-
ção das práticas de gestão, tem desempenhado relevante função mitiga-
dora de riscos na medida em que, por sua capilaridade, irriga, de liquidez, 
o enorme mercado de recebíveis em crescente expansão de demanda.

Nesta linha, os temas que tratamos nesta edição retratam este perfi l di-
nâmico da nossa entidade. Fazemos um apanhado dos nossos 36 anos e 
entrevistamos duas interessantes personalidades: a empresária Cláudia 
Beldi, presidente do Banco Finaxis, cujo foco de atuação está muito vol-
tado para fundos estruturados e FIDCs, e o renomado economista Marcos 
Lisboa, presidente do Insper. Cada um, a seu modo, construiu uma reputa-
ção invejável nas áreas em que atuam. Cláudia faz uma viagem no tempo 
e revela toda infl uência do pai, Alexandre Beldi, um habilidoso e bem-
-sucedido empreendedor, na sua formação profi ssional e capacidade de 
trabalho. Lisboa fala das perspectivas do país no médio prazo, levando em 
consideração as eleições gerais de outubro e a importância da educação 
no processo de inclusão social, no desenvolvimento individual de cada um 
e do país como um todo.

Não podemos deixar de agradecer a todos que contribuem dia após dia 
para o crescimento da ANFAC e para a ampliação dos negócios dos milha-
res de empresários que encontram na nossa entidade o apoio necessário 
para acreditar que podemos, sim, construir um grande país.

Luiz Lemos Leite
Presidente da ANFAC
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DESTEMIDA 
E INOVADORA
Fundadora e presidente do Banco Finaxis, Cláudia Beldi 
aprendeu desde cedo a superar grandes desafi os como 
condição de sucesso nos negócios

Perfi l / Cláudia Beldi
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“COMECEI A PERCEBER 
ALGUNS CONFLITOS 
FAMILIARES E DECIDI QUE 
ERA A HORA DE ESCREVER 
A MINHA PRÓPRIA HISTÓRIA”

Uma vida marcada por grandes desa-

fi os. Este é o resumo da trajetória vi-

toriosa da empresária Cláudia Beldi, 

presidente do Banco Finaxis. Uma das 

poucas mulheres da turma do 1o ano 

da faculdade de engenharia elétrica da 

Faculdade de Engenharia de Sorocaba 

(Facens), nunca se intimidou com os de-

safi os com que se deparava, tanto na 

faculdade como em família.

Seu desejo de independência e de rea-

lização pessoal sempre falou mais alto 

do que a possibilidade de acomodação 

para evitar confl itos – se essa fosse a 

condição para seguir em frente com 

seus projetos. “Cavar espaço como ca-

çula e mulher dentro de uma família 

tradicional de origem italiana não foi 

nada fácil, mas todas essas vivências fo-

ram importantes para que eu pudesse 

me posicionar dentro do mercado de 

trabalho”, afi rma.

Cláudia é a oitava fi lha do empresário 

Alexandre (e Heloísa) Beldi. A partir de 

Sorocaba, no interior de São Paulo, o 

patriarca construiu um império, conhe-

cido pela fundação, em 1971, do Grupo 

Splice, que se tornaria um importante 

player da área de telecomunicações do 

Brasil, depois da privatização do setor, 

na década de 1990. Cláudia herdou 

do pai -- cuja morte, em 2010, aos 89 

anos, abriu uma disputa envolvendo 

os irmãos pela fortuna da família -- fa-

tores fundamentais para o sucesso no 

empreendedorismo: expertise e paixão 

pelos negócios. A experiência adquiri-

da ao longo dos anos nas empresas da 

família foi fundamental para Cláudia se 

tornar uma das mulheres mais impor-

tantes do mercado fi nanceiro no Brasil.

Em 2004, abriu uma consultoria e um 

FIDC (Fundo de Investimento em Direi-

tos Creditórios), juntamente com o pai, 

mas já sem nenhuma ligação com os ne-

gócios da família. “Comecei a perceber 

alguns confl itos familiares e decidi que 

era a hora de escrever a minha própria 

história”, recorda. Assim, trabalhou na 

criação do Banco Petra – atual Finaxis, 

especializado em serviços para Fundos 

Estruturados e FIDCs. “Como cliente, 

percebi uma oportunidade na presta-

ção de serviços fi duciários para FIDCs, 

pois nos grandes bancos aquele serviço 

não era prioridade. Isso me motivou a 

empreender em um novo modelo de 

banco”, explica. A alegria de iniciar a 

nova trajetória só não foi maior por 

conta da perda do pai. “Recebi a apro-

vação do Banco Central em janeiro de 

2010 e ele veio a falecer em março da-

quele ano. Pude dar essa alegria a ele, 

pelo menos. O papel de meu pai foi 

muito bem cumprido”, diz Cláudia.

Desde então, o banco optou por refa-

zer a rota e tornou-se uma das prin-

cipais instituições especializadas em 

administração, custódia, distribuição, 

estruturação e serviços para fundos 

de investimentos estruturados no País. 

A mudança de nome para Finaxis, em 

2016, fi nalizou o processo.

A alteração no nome contemplou ain-

da uma profunda revisão na carteira do 

banco. “Preferimos optar pela qualida-

de em detrimento da quantidade”, diz. 

A mudança refl etiu nos números da em-

presa. O banco possui, hoje, R$ 12,2 bi-

lhões em gestão de ativos, ante R$ 10,4 

“CAVAR ESPAÇO 
COMO CAÇULA 
E MULHER DENTRO 
DE UMA FAMÍLIA 
TRADICIONAL DE 
ORIGEM ITALIANA 
NÃO FOI NADA FÁCIL, 
MAS TODAS ESSAS 
VIVÊNCIAS FORAM 
IMPORTANTES PARA 
QUE EU PUDESSE ME 
POSICIONAR DENTRO 
DO MERCADO 
DE TRABALHO”
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bilhões em 2015 e R$ 2,2 bilhões em 

2012. Os números mostram que a ins-

tituição não foi afetada pela crise eco-

nômica e que o tino de Cláudia para os 

negócios segue afi ado. “Desde 2013, só 

não registramos crescimento em 2016, 

algo que já estava planejado. A crise, 

de certa forma, nos trouxe vantagens, 

pois a preocupação com transparência, 

compliance e boa governança aumen-

tou muito no Brasil, e essas práticas 

sempre foram pontos fortes de nosso 

posicionamento no mercado”, explica.

O foco em fundos de investimento mos-

trou-se extremamente vantajoso para o 

Finaxis, pois permite que seus clientes 

gerenciem o risco operacional e aper-

feiçoem suas estruturas de custos, re-

sultando num maior valor agregado 

de seus serviços e oportunidades de 

crescimento para seus negócios. “Di-

ferentemente de outros bancos, nosso 

investimento e foco estão totalmente 

voltados para os serviços fi duciários 

em Fundos Estruturados. Conseguimos 

garantir o melhor serviço para nossos 

clientes”, afi rma.

TECNOLOGIA DE PONTA

De olho nas mudanças que a tecnologia 

tem provocado no mercado fi nanceiro, 

o Banco Finaxis investe continuamente 

na área. Recentemente, com um aporte 

de cerca de R$ 2,3 milhões, foram atua-

lizados todos equipamentos de infraes-

trutura tecnológica, inclusive com a 

aquisição de servidores da linha Power 

System 9 da IBM. A instituição é a pri-

meira empresa do Brasil a receber esta 

linha de equipamentos, lançada em fe-

vereiro de 2018. Essa visão permitiu ao 

Finaxis desenvolver a tecnologia para 

prestação de serviços adequada para 

que a Fintech Adianta oferecesse o pri-

meiro FIDC 100% digital do mercado. 

Além de uma operação totalmente on-

line, mais rápida e menos burocrática, 

o produto também atende ao público 

PME, setor que normalmente tem difi -

culdade de acesso a crédito nas institui-

ções tradicionais.

O FIDC Adianta passou a reunir em ape-

nas uma plataforma as atividades que 

tradicionalmente são divididas entre 

diversas empresas que prestam servi-

ço para gestores de fundos, como nas 

áreas de originação, análise cadastral e 

de crédito e cobrança. A integração via 

API (Application Programming Interfa-

ce) com seus principais parceiros deu 

agilidade e segurança aos processos da 

operação. “Nos modelos tradicionais o 

processo é engessado. A burocracia e a 

difi culdade das PMEs acessarem esses 

recursos eram uma das maiores dores 

de cabeça do mercado. Com a digitali-

zação, conseguimos mapear cada eta-

pa da transação e proporcionar uma 

experiência muito melhor, mais rápi-

da e mais segura, trazendo inovação 

e mudando o cenário”, explica Marco 

Camhaji, CEO da Adianta. 

“O Finaxis tem destacado cada vez 

mais em suas comunicações a preocu-

pação com agilidade, segurança, trans-

parência e compliance nos processos. 

Oferecer este serviço comprova que o 

nosso compromisso não fi ca apenas no 

discurso. E mostra ao mercado, mais 

uma vez, o pioneirismo do banco”, 

exalta Cláudia. 

“O FINAXIS TEM DESTACADO CADA VEZ MAIS EM SUAS 
COMUNICAÇÕES A PREOCUPAÇÃO COM AGILIDADE, SEGURANÇA, 

TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE NOS PROCESSOS. OFERECER 
ESTE SERVIÇO COMPROVA QUE O NOSSO COMPROMISSO 

NÃO FICA APENAS NO DISCURSO. E MOSTRA AO MERCADO, 
MAIS UMA VEZ, O PIONEIRISMO DO BANCO”

Cláudia Beldi, ao lado de seu pai, Alexandre Beldi, a sua maior inspiração.
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mas a empresa 
evoluiu...

Agora a TecPay também funcionará como uma plataforma digital 
completa para antecipação de recebíveis de cartões de crédito.

TecPay: a primeira plataforma digital para antecipação de recebíveis de cartões de crédito.
tecpay.com.br
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DO ACASO 
À REPRESENTAÇÃO 
DE 600 EMPRESAS E 
UM GIRO DE R$ 300 BI
A ANFAC completa 36 anos em 2018. Mas, somente em 1988, portanto há 
30 anos, que o fomento comercial foi reconhecido pelo Banco Central (Circular 
BC nº 1359) como atividade autorregulada. Isso se refl ete no que vemos hoje: 
estabilidade do setor, com boas perspectivas de crescimento e inovação.

Entre janeiro de 2016 a março deste ano, a atividade do fomento comercial movimentou 

algo em torno de R$ 300 bilhões no país, entre o fomento comercial e os FIDCs, por meio 

de compra de recebíveis gerados pelas vendas mercantis, efetuadas por uma clientela de 

cerca de 200 mil pequenas e médias empresas. “Este é um feito histórico de alto signifi cado 

socioeconômico”, celebra Luiz Lemos Leite, presidente e fundador da Associação Nacional 

do Fomento Comercial (ANFAC).

Dados da entidade mostram que, enquanto a economia nacional acionava os freios dian-

te de indicadores alertando para o princípio de uma recessão, em 2014, pequenas e médias 

empresas corriam atrás de alternativas de recursos para o seu giro e, com isso, fortaleceram 

a teia da atividade mercantil e produziram resultados favoráveis.

“Só em 2008 que sentimos as mudanças da economia. Naquela época, muitas empresas, 

que não estavam estruturadas, não conseguiram suportar os refl exos da situação econô-

mica internacional”, conta Lemos Leite. Muitas empresas do fomento comercial, por uma 

gestão defi ciente, não conseguiram sobreviver. Houve um saneamento natural do merca-

do, em geral. Hoje são 600 empresas fi liadas à ANFAC. 

Capa / 36 anos 



99
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História 
Por Luiz Lemos Leite

A história do “factoring’ no Brasil começou em 

1968, com o resultado da primeira inspeção que o 

Banco Central efetuou em um banco de investimen-

to, ao constatar uma rasura no ativo do balancete 

de maio daquele ano, colocando, no lugar da ru-

brica “financiamento de capital de giro”, a palavra 

“factoring”. Ao examinar o relatório, funcionário 

dessa área do Banco Central, apurei que o banco co-

mercial daquele conglomerado financeiro, por não 

dispor de limite de alavancagem e para não perder 

clientes, repassava para o banco de investimento do 

grupo as duplicatas. 

Pela Resolução nº 18, do Conselho Monetário Na-

cional, que, então, disciplinava operações dos bancos 

de investimento era vedado, como ainda o é, descon-

tar duplicatas. Os bancos de investimento, criados 

com base na Lei nº 4728/1965, têm por escopo operar 

no financiamento de bens de capital, de longo pra-

zo, e negócios relacionados ao desenvolvimento de 

mercado de capitais.

A par desses aspectos, “factoring” não é negócio 

de banco e desconto de duplicatas é atividade priva-

tiva de banco comercial. A Inspetoria do Banco Cen-

tral determinou que o banco de investimento liqui-

dasse aquelas operações rotuladas de “factoring”, e 

pagasse o IOF, que não havia sido pago.

Na verdade, o expediente adotado foi uma auten-

tica operação revestida de todas as características de 

desconto bancário.

Daquele exame concluí: o étimo “factoring” tem 

origem latina, o “factor”, em Roma, era um agen-

te comercial. A operação de “factoring” consiste 

na compra de direitos creditórios, recebíveis, gera-

dos por vendas mercantis realizadas por empresas 

e assim se consagrou essa atividade com a denomi-

nação de “factoring”, em 1808, em Nova York, com 

negócios realizados por um consultor “factor” que 

prestava assistência para uma clientela de pequenas 

indústrias têxteis.

É oportuno informar que a filiação à ANFAC exige 

alguns pré-requisitos para preservar o fomento 

comercial de práticas heterodoxas e para mostrar os 

verdadeiros conceitos de um mecanismo que surgiu 

em 1908, em Nova Yorque, e que hoje é praticado 

em quase 70 países, na sua maioria, regido por 

normas e costumes vigentes naqueles países. Em 

volume de capital, de 2014 até o primeiro trimestre 

de 2018, o fechamento anual sempre foi entre 

R$ 160 e R$ 200 bilhões de negócios do factoring 

convencional. As transações dos FIDCs de empresas 

filiadas andaram em torno dos R$ 100 bilhões. 

A seguir, o direcionamento das operações 

realizadas filiadas à ANFAC:

O mercado alvo do factoring, historicamente, pe-

las suas origens e vocação, são as pequenas e medias 

empresas. E, no Brasil, não podia ser diferente. Ape-

nas, é de ressalvar que, malgrado 36 anos de intensa 

e profícua atividade no Brasil ainda se registra desin-

formação e um rançoso preconceito de desavisados 

que timbram em ignorar os verdadeiros conceitos e 

insistir em “fake news”

Capa / 36 anos 

DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES

INDÚSTRIA METAL MECÂNICA 25,50%

OUTRAS INDÚSTRIAS 17,00%

TÊXTIL E CONFECÇÃO 8,50%

QUÍMICA 5,00%

GRÁFICA 3,00%

TRANSPORTES 2,50%

SUCRE - ALCOOLIZO 4,50%

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15,50%

EMPRESAS COMERCIAIS 18,50%

*Calçadista, agronegócios, embalagens,  
moveleira e alimentícia
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PELO BRASIL

Depois da estreia emblemática do factoring no Brasil, 

em 1982, superados alguns obstáculos, em 30 de setembro 

de 1988, a diretoria do Banco Central editou a Circular nº 

1359, que seria a carta de alforria da atividade do fomento 

comercial no Brasil. “Na minha visão, é o documento mais 

importante da nossa história”, diz Lemos Leite. Aquela cir-

cular estabeleceu que o fomento comercial não pode fazer 

nada que um banco comercial faz. “Ótimo, era isso o que 

eu queria mesmo e até hoje quero, desenvolver o fomento 

comercial, atualmente em suas múltiplas modalidades, com 

base em normas emanadas de uma regulação proveniente 

da experiência da iniciativa privada”, completa.

O embrião, formado das primeiras parcerias e eventos, já 

podia se desenvolver. Em 1989, a ANFAC inovou, lançando o 

contrato de fomento comercial. Em 1991, foi realizado o pri-

meiro congresso nacional do setor, na capital paulista. Já os 

cursos de formação de agente comercial foram iniciados em 

1983, e hoje, já somam 178 edições. A representatividade e a 

autorregulação que regem as atividades profi ssionais do fo-

mento são o fruto de um trabalho que vem sendo incansavel-

mente realizado pela ANFAC por todo o território nacional.

Como atividade comercial, não fi nanceira, ao factoring é 

vedado operar com recursos de terceiros captados no mer-

cado. O fundeamento (funding) das empresas de fomento 

A partir daí, 1968, pus-me a aprofundar no exame 

do “factoring”. Em 1982, após trabalhar, desde 1951, 

no Banco do Brasil, na Presidência da República e no 

Banco Central, já na iniciativa privada, decidi que não 

fi caria em casa. Lancei-me então, em 1982, nesse me-

morável empreendimento que é o “factoring”.

São 36 anos de muitas lutas e conquistas que con-

solidaram o arrojado projeto empresarial que é a AN-

FAC, que não parou no tempo e que se desenvolveu, 

inovou e cresceu, porque soube enfrentar com bom 

senso, discernimento e interação, sucessivos e varia-

dos desafi os.

comercial, para movimento de sua carteira, é constituído 

de capital próprio – 80%, de mútuos de sócios – 12% e de 

linhas de crédito bancário – 8%. As empresas de fomento 

comercial são grandes clientes dos bancos e atuam como 

verdadeiros fi ltros de liquidez do sistema bancário.

FUTURO

Tendo em vista a expectativa de mais um ano positivo 

para o fomento comercial, a ANFAC mira ampliar seu es-

pectro operacional com a expansão do perímetro de 

negócios permitidos para suas empresas filiadas para 

que possam trabalhar com as modalidades em que se 

está segmentando o fomento comercial.

A desmaterialização dos títulos de crédito e tantos outros 

avanços das novas tecnologias estão no radar da ANFAC 

e fazem parte de todo o conjunto de treinamento que a 

entidade oferece a suas empresas filiadas. O presidente 

da Associação entende que a fonte de informações mais pró-

diga para a ANFAC, como centro nuclear e polarizador no 

Sistema Brasileiro do Fomento Comercial, são os fee-

dbacks de seus colaboradores e o rico acervo histórico que 

se encerra nos documentos produzidos nestes 36 anos, nos 

simpósios, seminários, workshops e nos 13 congressos bia-

nuais que vêm sendo promovidos nestes anos pela ANFAC. 

É o cerne da entidade: o estudo e o engajamento. 
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EM DEFESA DO
BOM DEBATE

Marcos Lisboa é Ph.D. em economia pela Universidade da Pensilvânia e está cada dia mais envolvido
com os temas fundamentais para a modernização do Brasil. Ex-secretário de Política Econômica do Ministério 
da Fazenda, ex-executivo de importantes instituições fi nanceiras, e ex-professor da FGV, ele, hoje, é presidente 

do Insper, cargo que divide com uma atuação profícua na arena de debates promovidos pela grande 
imprensa. Nesta entrevista à Fomento Comercial, discorre sobre os problemas que ainda afl igem e mantêm

o Brasil no mapa dos países pobres e faz considerações sobre o que precisamos fazer para resolvermos
nossos problemas internos e voltarmos a ocupar lugar de destaque no cenário internacional.

Entrevista / Marcos Lisboa



13

Fomento Comercial - A não aprovação 

da reforma da Previdência preocupa 

por conta da trajetória crescente da dí-

vida pública. Como o sr. avalia a situa-

ção do país, na questão fiscal, hoje e 

nos próximos anos?

Marcos Lisboa - Vai depender das es-

colhas que fizermos. Não é uma tran-

sição fácil. Temos realmente problemas 

severos nas contas públicas. O caminho 

aqui (para resolver) não é técnico, da 

economia. A técnica ajuda a (encontrar) 

possíveis caminhos, mas aqui o tema é 

da política. Eu fico preocupado quando 

vejo essa rejeição à política. É ela que 

pode mediar conflitos, construir as so-

luções, pois as soluções envolvem nego-

ciação entre os diversos atores sociais, 

fazer escolhas. Tentar vender (a ideia) 

que tem uma solução técnica é um 

equívoco; não tem. 

Fomento Comercial – Mas, então, a si-

tuação pode piorar?

Marcos Lisboa - Pode. Tivemos o re-

cente caso da Grécia. O Rio de Janeiro 

já quebrou nos anos 80. É óbvio que 

o país vai continuar existindo, mas as 

coisas podem dar muito errado. Temos 

uma breve janela de oportunidades, 

mas 2019 está perto e pode ser um ano 

difícil. A atual conjuntura política não 

parece permitir grandes reformas. Te-

remos que esperar o resultado da elei-

ção. Mas não devemos repetir os erros 

da Argentina. A aposta em uma saída 

gradualista, esperando que um cres-

cimento temporário resolva os nossos 

problemas, pode resultar em uma re-

tomada ainda muito mais severa da 

crise. A situação do país preocupa, e 

as propostas de alguns candidatos pa-

recem espalhar gasolina para apagar 

o incêndio.  

Fomento Comercial - Nessa janela, o 

sr. cita o acerto da equipe econômica, 

queda dos juros e da inflação. Esse alí-

vio pode ir até onde?

Marcos Lisboa - Em geral, a política 

monetária tem uma defasagem de um 

ano para ter todos os efeitos, um pou-

co mais, um pouco menos; então, tem 

muito chão pela frente. Os efeitos es-

tão sendo menores do que talvez se-

riam, normalmente, pelas incertezas 

que temos. O problema fiscal existe e 

não está claro como vai ser enfrentado. 

A recuperação está sendo menos robus-

ta do que seria em outras épocas, mas 

ela está vindo. O que fizermos em 2018 

vai definir os caminhos de 2019. Acho 

que podemos ter uma boa agenda para 

enfrentar os problemas, fazer o ajuste 

fiscal, cuidar do social fragilizado, me-

lhorar a qualidade da política pública.

Fomento Comercial – No caso das polí-

ticas públicas...

Marcos Lisboa - Quais são os instrumen-

tos para melhorar a qualidade do que 

o Estado entrega para a sociedade? 

Porque a gente paga caro pelo Estado 

brasileiro. Em todos os aspectos. O Ju-

diciário é muito caro, quando compara-

do com outros países; a educação gasta 

mais que os países parecidos com o Bra-

sil, mas só que nós entregamos menos. 

A boa notícia é que, ao enfrentar o pro-

blema fiscal, há condições de melho-

rar a gestão pública. O foco da gestão 

pública não pode ser o setor público. O 

foco é o cidadão. Ele que tem de ser a 

prioridade. O Estado é meio. A política 

pública é meio para melhorar a quali-

dade de vida, mas até agora ela tem 

sido ineficaz. Se nós enfrentamos isso 

e esses cartórios que foram criados no 

Brasil, as politicas de proteção setorial, 

as distorções tributárias, as discussões 

tarifárias e toda essa complexidade 

institucional do Brasil, se começamos a 

convergir para uma agenda mais repu-

blicana, de tratar os iguais como iguais, 

de reduzir essas distorções, o país tem 

um imenso potencial de crescimento. O 

Brasil é um país de renda baixa. Temos 

que acabar com esse mito. O Brasil é 

grande, tem muita gente, mas a nossa 

renda é entre um quarto e um quin-

to da americana. Nós somos mais po-

bres, bem mais pobres do que o Chile. 

Vários países estão se aproximando e 

passando o Brasil, como, por exemplo, 

a Colômbia. O Panamá já passou. Não 

somos extremamente pobres, como os 

países da África. Nós somos muito mais 

pobres do que os países mais pobres do 

sul da Europa. E não somos pobres à 

toa. É muita política equivocada, mui-

to erro repetido, muita sensibilidade 

a grupos de pressão; e achar que não 

custa nada essa meia entrada, esse meu 

crédito subsidiado, esse meu tributo 

distorcido...isso tudo deu no que deu.

“NÓS VIVEMOS UMA 
CRISE DE UM ESTADO QUE 
PROMETEU MAIS DO QUE 
TEM PARA ENTREGAR. VAI 
TER DE REVER ACORDOS. 
A GENTE NÃO CONSEGUE 
PAGAR A CONTA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, 
HOJE, SOBRETUDO 
ESTADOS E MUNICÍPIOS. 
É UM FLERTE COM O 
PRECIPÍCIO E UM DESCASO 
COM A SOCIEDADE QUE 
ESTÁ PAGANDO O PREÇO.“
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Fomento Comercial - Passado o 1o tri-

mestre, avaliando os indicadores eco-

nômicos, a projeção de crescimento do 

PIB em torno de 3% este ano está asse-

gurada ou podemos ter mais uma vez o 

famoso voo de galinha?

Marcos Lisboa - Essas coisas não são ex-

cludentes. Pode ter um ano de recupe-

ração, pode crescer um pouco mais. Mas 

se vai ser voo de galinha ou não vai, de-

pende do que a gente fizer. A gente deu 

um alivio à dor, o governo fez algumas 

coisas boas, mas ainda não o suficiente. 

Se parar a agenda, a doença volta.

Fomento Comercial - De que modo as 

incertezas políticas podem influir na 

economia, depois da forte recessão 

que o país enfrentou?

Marcos Lisboa - Eu tenho muito respei-

to pela política. Podemos, às vezes, nos 

decepcionar com alguns atores políti-

cos, mas temos de saber que estamos 

decepcionados com nós mesmos. A po-

lítica é o reflexo da sociedade. Como 

a sociedade, felizmente, tem mudado, 

práticas que eram aceitas há alguns 

anos não são mais, ficaram dissemina-

das e a gente está vendo isso agora. 

A sociedade está indignada e pede 

mudança, com razão, e a política vem 

mudando, com tudo o que aconteceu. 

O Congresso teve uma agenda dividida, 

decisões equivocadas (cita o Refis para 

empresas do simples, desonerações), 

muito ruim para o país. Mas também ti-

vemos uma agenda com várias medidas 

positivas aprovadas, como o marco re-

gulatório de óleo e gás, reforma traba-

lhista, o teto dos gastos públicos. Acho 

que isto é uma resposta a uma socieda-

de que está mudando.

Fomento Comercial - Analistas afirmam 

que o Brasil vive sua maior crise políti-

ca, com a desestruturação do sistema 

político. O sr. escreveu, em 2016, artigo 

no jornal O Estado de São Paulo (com 

o cientista político Carlos Melo e a eco-

nomista Zeina Latif) no qual questiona 

o bom funcionamento das instituições. 

O que está acontecendo com o Brasil?

Marcos Lisboa – O Brasil não desco-

nhece grandes crises políticas. Na Re-

pública tivemos tentativas de golpes e 

ditaduras. O Brasil não é exatamente 

um país de longas instituições está-

veis, mas acho que tivemos uma notá-

vel construção institucional de meados 

dos anos 80 para cá. O Brasil assistiu a 

uma construção institucional, que foi 

se consolidando ao longo dos anos 90: 

a estabilização da moeda, o funciona-

mento do Banco Central, criação de 

governança, procedimentos, agências 

(reguladoras), eleições democráticas, 

governo passando a Presidência para 

a oposição, expansão das políticas so-

ciais. A consolidação institucional tal-

vez seja o grande marco do governo 

FHC. É uma mudança na qualidade das 

instituições no Brasil. A transição para o 

1o governo Lula é um momento magní-

fico do país, pela maturidade, serenida-

de, e acho que o 1o governo Lula con-

tinuou essa agenda, com políticas que 

não mais eram de um governo A ou B, 

mas de Estado. Os ajustes do governo 

Lula em relação ao governo FHC eram 

marginais, com melhoras, incrementais. 

Como a gente vê no Chile hoje. Vem a 

esquerda muda um pouquinho para cá, 

vem a direita muda um pouquinho para 

lá; vão construindo, o país vai fazendo 

escolhas e com isso ele vai caminhando, 

vai se aperfeiçoando. A partir de mea-

dos do 2o governo Lula, a gente perdeu 

o pé e a desconstrução institucional foi 

severa. A fragilização das agências, as 

intervenções desastradas, o excesso 

de voluntarismo no momento que o 

país estava muito bem e ausência de 

governança básica da política pública. 

A mudança do marco regulatório da 

Petrobras da maneira que foi feita, a 

descaracterização das contas públicas 

como aconteceu, os critérios que foram 

sendo adotados, e, neste caso, as insti-

tuições não funcionaram.

Fomento Comercial – O sr. pode dar al-

guns exemplos?

Marcos Lisboa – As instituições de con-

trole. Como é que os tribunais de con-

tas não pegaram os problemas dos 

Estados? Como foi possível tamanho 

descontrole? Para que servem os tribu-

nais de contas, então? Temos de redis-

cutir o papel de algumas instituições. 

Será que não seria melhor substituir os 

tribunais de contas por auditorias pri-

vadas? Porque não funcionaram. É um 

fracasso muito grande, e o país paga 

um preço muito alto pelos controles 

não terem funcionado. Como foi possí-

Entrevista / Marcos Lisboa

“A POLÍTICA É O 
REFLEXO DA SOCIEDADE. 
COMO A SOCIEDADE, 
FELIZMENTE, TEM 
MUDADO, PRÁTICAS 
QUE ERAM ACEITAS HÁ 
ALGUNS ANOS NÃO 
SÃO MAIS, FICARAM 
DISSEMINADAS E A 
GENTE ESTÁ VENDO ISSO 
AGORA. A SOCIEDADE 
ESTÁ INDIGNADA E 
PEDE MUDANÇA, COM 
RAZÃO, E A POLÍTICA 
VEM MUDANDO, 
COM TUDO O QUE 
ACONTECEU. “
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vel o que aconteceu com as contas pú-

blicas federais, o descontrole de 2013 

e 2014. Uma sequência de fragilização, 

que também atingiu as agências. O país 

está no rescaldo dessa fragilização ins-

titucional que existiu. A jurisprudência 

tem sido muito errática. Há um debate 

importante a ser feito sob em que me-

dida não está ultrapassando o Congres-

so. Temos de delimitar adequadamen-

te, porque quem legisla é o Congresso. 

Como é que faz essa ponte, quais são os 

casos específicos que o Judiciário pode 

mudar ou criar norma. Um desafio de 

reconstruir, de resgatar a bela trajetó-

ria do governo FHC e o 1o governo Lula, 

que se perdeu depois de 2008.

Fomento Comercial - Numa entrevista, 

em 2007, o sr. fez análise crítica sobre 

a capacidade do país adotar medidas 

transformadoras para superar seus gra-

ves problemas. Falou sobre inseguran-

ça jurídica, da Previdência e do medo 

das privatizações. O Brasil parou no 

tempo, já que esses temas estão cada 

vez mais presentes no debate político e 

econômico que se trava hoje?

Marcos Lisboa - Não, o Brasil é assim: eu 

era feliz e não sabia. Piorou muito de 

2007 para cá. A piora foi acentuada na 

década que se seguiu. O que me torna 

menos pessimista é que o debate está 

acontecendo. Lembro que em 2012 e 

2013 você via o desastre chegando, via 

os erros sendo cometidos. Era preocu-

pante, vamos fazer tudo de novo? Va-

mos repetir os erros dos anos 80? Va-

mos repetir os erros dos anos 70, com 

Geisel?  O debate não tinha eco; hoje, 

tem. Hoje uma boa parte da sociedade 

reconhece que as intervenções fracas-

saram, que a democracia requer trans-

parência nas contas públicas, que várias 

medidas que prometiam desenvolvi-

mento entregaram um desastre. Aí está 

a relação entre os setores que o gover-

no tentou ajudar e os setores em graves 

dificuldades. É uma correlação imensa. 

Parece que onde a mão do governo to-

cou o resultado foi um desastre. Óleo 

e gás, estaleiros, indústria automobilís-

tica. O governo tentou fortalecer a Pe-

trobras, que quase foi ao chão.

Fomento Comercial - As privatizações 

prometem ser um dos destaques da 

campanha eleitoral. O senhor acredita 

que o tema terá um debate racional ou 

o candidato que levantar essa bandeira 

será demonizado?

Marcos Lisboa – A imprensa tem um pa-

pel a cumprir. Durante muitos anos no 

Brasil, o debate foi ligeiro: você é libe-

ral ou desenvolvimentistas? E o papel 

da imprensa era tentar descobrir que 

aquele candidato, que dizia que era 

desenvolvimentista, na verdade, era 

liberal. Esse debate superficial não dá 

mais. Nosso papel é cobrar mais infor-

mações. Não dá para alguém não en-

trar no tema da reforma da Previdên-

cia. Temos de saber como vai reformar, 

como é que vai tratar a Previdência dos 

servidores públicos. Sem reforma da 

Previdência, os Estados não têm saída. 

Como vai ser, vai subir alíquota, vai subir 

o tempo médio de contribuição, como 

ficarão os servidores públicos? Você 

defende abertura comercial, como vai 

fazer? E a politica social? Onde você vai 

cortar (os gastos públicos)? Tem de cor-

tar, porque a grave crise dos Estados se 

transformou em crise da segurança, da 

saúde, da educação, em infraestrutura 

deficiente. Não dá mais para ficar na 

bravata genérica. Vimos isso em 2014, 

e já não havia funcionado em 2010, pa-

recia tudo igual e acabou sendo a cons-

trução do desastre.

Fomento Comercial - A crise vai permi-

tir que grupos organizados da socieda-

de percebam possíveis saídas...

Marcos Lisboa - Nós vivemos uma crise 

de um Estado que prometeu mais do 

que tem para entregar. Vai ter de rever 

acordos. A gente não consegue pagar 

a conta dos servidores públicos, hoje, 

sobretudo Estados e municípios. É um 

flerte com o precipício e um descaso 

com a sociedade que está pagando o 

preço. A violência não está crescendo à 

toa, os hospitais não estão atendendo 

mal à toa, a infraestrutura urbana não 

está se deteriorando à toa. A irrespon-

sabilidade social da dificuldade em de-

bater com as corporações é muito séria. 

Quem está defendendo a população 

que está pagando o preço de hospital 

com leito fechado, da violência que au-

menta, da dificuldade de manutenção 

de carros de polícia? Esse é o custo de 

não fazer a reforma da Previdência, so-

bretudo nos estados e municípios.

“O BRASIL É ASSIM: EU 
ERA FELIZ E NÃO SABIA. 
PIOROU MUITO DE 2007 
PARA CÁ. O QUE ME 
TORNA MENOS PESSIMISTA
É QUE O DEBATE ESTÁ 
ACONTECENDO. HOJE 
UMA BOA PARTE DA 
SOCIEDADE RECONHECE 
QUE AS INTERVENÇÕES 
FRACASSARAM, QUE  
A DEMOCRACIA REQUER 
TRANSPARÊNCIA NAS 
CONTAS PÚBLICAS, 
QUE VÁRIAS MEDIDAS 
QUE  PROMETIAM 
DESENVOLVIMENTO 
ENTREGARAM  
UM DESASTRE. “
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Fomento Comercial – A tentativa de re-

formar a Previdência da cidade de São 

Paulo foi seguida por forte reação dos 

servidores...

Marcos Lisboa - A gente vai querer que 

a cidade de São Paulo vire um novo 

Rio de Janeiro? É isso que a sociedade 

quer? Isso pode acontecer. Eu assisti à 

decadência do Rio nos anos 80. É rápi-

do. Vamos querer isso ou enfrentar os 

problemas da Previdência de São Paulo, 

que são reais, severos e crescentes?

Fomento Comercial - O mundo está 

preocupado com ações do presidente 

dos Estados Unidos, Donald Trump, 

como as que elevaram as tarifas de im-

portação de aço e alumínio. Fala-se em 

guerra comercial, reação da China às 

medidas. Qual o cenário para a econo-

mia e comércio internacional em 2018? 

Ele é preocupante para o Brasil?

Marcos Lisboa – O que está acontecen-

do nos EUA em comparação com o que 

se fez no Brasil é motivo de reflexão. É 

uma marolinha com relação ao desastre 

que foi a política comercial brasileira da 

última década. Aquilo é inexpressivo 

frente ao que o Brasil aprontou no cená-

rio internacional nos últimos dez anos. 

É difícil descrever a quantidade de equí-

vocos, medidas distorcidas e a agenda 

que se perdeu. Enquanto os nossos vizi-

nhos aqui do Pacífico abriram suas eco-

nomias e fizeram acordos comerciais, o 

Brasil ficou para trás. Nós nos descola-

mos da América Latina a partir de 2010 

e do comércio exterior também. Vamos 

relativizar: não dá para comparar o que 

eu acho que são equívocos graves do 

governo Trump no comercio exterior, 

para os americanos, com a imensidão 

do desastre daqui. Dito isto, acho que o 

Brasil tem um dever de casa a fazer, que 

é olhar menos para fora e mais para 

dentro. Antes de pensar em acordo co-

mercial, há uma limpeza de casa imensa 

a fazer: as restrições não tarifárias que 

foram impostas, a complexidade dos 

sistemas tarifário e tributário. Tem de 

correr muito para pensar em de fato ter 

uma agenda organizada e começar a se 

preocupar com o mundo.

Fomento Comercial – O sr.  comanda o 

Insper há alguns anos. Como avalia a 

educação no Brasil?

Marcos Lisboa - Em primeiro lugar é 

mudar o foco. O foco tem de ser o 

aluno. O aprendizado do aluno. O ob-

jetivo da educação é formar cidadãos 

com capacidade de serem produtivos, 

reduzindo desigualdades. A educação 

é a política mais eficiente para reduzir 

desigualdades, é a melhor política de 

inclusão social e aumento da diversida-

de. Quando se analisam os dados, o que 

da educação mais importa? O que mais 

faz diferença, por incrível que pareça, 

é, prioritariamente, cuidar da primeira 

infância. Faz muita diferença o cuidado 

na primeira infância para a vida pos-

terior da criança e sua capacidade de 

aprendizado. Em segundo lugar, apren-

der português e matemática na idade 

certa fará grande diferença ao longo 

da vida do aluno. Essa pode ser a maior 

contribuição que podemos oferecer. 

Resolvido esse ponto, outros temas po-

dem ser adicionados e conseguiremos 

fazer uma diferença imensa. Primeiro, 

as crianças estudam mais tempo, pas-

sam mais tempo na escola, têm mais 

chance de obter emprego e um bom 

salário. Mas, é fundamental garantir 

que a criança chegue à escola. (Hoje 

isso é mais necessário) do que simples-

mente uma verba ou uma grande ideia. 

Existem lugares onde a criança tem di-

ficuldade para chegar à escola. Onde 

a escola não tem infraestrutura, nem 

os professores foram treinados para 

ensinar, ou simplesmente falta profes-

sor. Daí a aula começa tarde e termina 

cedo, numa evidente demonstração de 

falta de gestão do Poder Público.

Fomento Comercial - É possível fazer...

Marcos Lisboa – Sim. O interior do Ceará 

fez; o Piauí tem políticas sociais ótimas; 

o Espirito Santo está melhorando imen-

samente a educação; Pernambuco fez 

uma pequena revolução no ensino mé-

dio. Dá para fazer, é fundamental, mas 

para isso tem de avaliar o aprendizado. 

Se não avalio o aprendizado, como vou 

saber se o aluno aprendeu?; se não tem 

estrutura adequada de ensino, como 

garanto que o aluno aprendeu? Para 

tanto, exige-se uma gestão integrada 

para cuidar das crianças. De novo, a 

melhor forma de garantir inclusão so-

cial e aumento da diversidade, para que 

a próxima geração seja melhor do que 

a nossa, é cuidando da educação. E nós 

não temos feito um bom trabalho, com 

raras exceções.

Entrevista / Marcos Lisboa

“O  OBJETIVO  DA 
EDUCAÇÃO  É 
FORMAR CIDADÃOS 
COM  CAPACIDADE DE  
SEREM  PRODUTIVOS. 
A  EDUCAÇÃO  É  
A  POLÍTICA  MAIS  
EFICIENTE  PARA REDUZIR  
DESIGUALDADES. É  
A  MELHOR  POLÍTICA 
DE  INCLUSÃO  SOCIAL 
E DE  AUMENTO  DA 
DIVERSIDADE. POR ISSO, 
O  FOCO DA EDUCAÇÃO 
TEM  DE  SER  O ALUNO. 
O  APRENDIZADO 
DO  ALUNO.“
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Expectativa pela aprovação 
do Cadastro Positivo
Aprovação do projeto, em tramitação no Congresso, deverá impulsionar 
os principais números da economia nos próximos anos

Empresários, birôs e órgãos de análise 

de informações de crédito vivem a ex-

pectativa da aprovação de um projeto 

que promete impulsionar a economia 

brasileira. O PLP 441/2017, que imple-

menta alterações importantes nas re-

gras do Cadastro Positivo e que deve, 

fi nalmente, tirar o projeto do papel, 

está tramitando em regime de urgência 

na Câmara dos Deputados. Até o fecha-

mento desta edição, os parlamentares 

discutiam aspectos fi nais para a vota-

ção em plenário. Como estão sendo in-

cluídas modifi cações, o PLP voltará para 

o Senado. Somente depois de aprovado 

nas duas Casas, deverá ser sancionado 

pelo presidente Michel Temer. 

O texto tem passado por constantes 

revisões e vem recebendo contribui-

ções no sentido de trazer ainda mais 

segurança aos consumidores. O proje-

to cria condições para as pessoas que 

pagam suas contas em dia acessem 

linhas de crédito com taxas de juros 

mais baixas. O projeto é apoiado por 

deputados e representantes de entida-

des lideradas pela Associação Nacional 

dos Birôs de Crédito (ANBC), que tem 

se esforçado para demonstrar aos par-

lamentares a relevância da iniciativa. O 

presidente da ANBC, o empresário Elias 

Sfeir, está otimista em relação à apro-

vação da matéria. “Depois de aprovado 

pela Câmara, a passagem pelo senado 

deve ser mais rápida”. 

O Projeto de Lei Complementar - PLP 

nº 441/2017 visa alterar a Lei do Si-

gilo Bancário (Lei Complementar nº 

105/2001) e a lei do Cadastro Positivo 

(Lei nº 2414/2011), para estabelecer que 

o compartilhamento de informações 

de adimplemento e histórico de crédi-

to não constitui violação de sigilo pelas 

instituições fi nanceiras. Também busca 

defi nir que a inclusão de cadastro em 

banco de dados independe de autori-

zação prévia da pessoa física ou jurídica 

que será cadastrada. Esse é o principal 

ponto da nova lei: fará com que a inclu-

são dos nomes no cadastro seja auto-

mática, saindo de um regime de opt-in 

para opt-out. 

Ou seja, em vez de ser necessária a 

autorização individual de cada cida-

dão brasileiro para ter seu nome incluí-

do no cadastro, algo quase impossível 

operacionalmente, todos os brasileiros 

com CPF ativo farão parte do banco 

de dados, podendo solicitar a retirada 

a qualquer momento. Serão conside-

radas também informações de presta-

dores de serviços de água, eletricidade, 

gás e telecomunicações, que ajudarão 

a compor uma pontuação levando em 

conta o histórico de bom pagador de 

cada consumidor. 

A expectativa é que, dessa forma, pes-

soas com renda mais baixa e sem histó-

rico de operações de crédito, possam 

fazer parte do cadastro. “Isso possibi-

litará que a lei entre em operação de 

fato e que a gente fi que num patamar 

semelhante ao de outros países do 

mundo, que criaram o cadastro positi-

vo. Acreditamos que a lei ganhará mui-

to mais corpo em relação à questão de 

compartilhamento de dados”, explica 

o vice-presidente de informações so-

bre o consumidor da Serasa Experian, 

Vander Nagata, citando que, hoje, ape-

nas 8 milhões de consumidores fazem 

parte do banco de dados, número inci-

piente que impede que o sistema seja 

adotado de maneira abrangente.

As alterações no Cadastro Positivo são 

vistas como uma das principais medi-

das para viabilizar a expansão susten-

tável do crédito e a redução do spread 

bancário. A medida reduz a chamada 

“assimetria de informação” no merca-

do creditício, melhorando a qualidade 

na concessão de crédito.

Levantamento realizado pela ANBC 

aponta números bastante otimistas 

com relação ao impacto da aprovação 

do projeto de lei na economia. Serão 

mais 22 milhões de consumidores que 

ingressarão no mercado de crédito na-

cional. Em média, o acréscimo será de 
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Um importante produto para facilitar 

a antecipação de recebíveis às peque-

nas e médias empresas está no forno 

e, em breve, deverá ser disponibilizado 

aos associados da ANFAC. “As empresas 

estão cada vez mais diversificando suas 

atividades e evoluindo suas formas de 

negociar. Hoje, não existe mais cheque, 

as lojas não emitem mais duplicata, 

usam cartão de crédito, que é um mer-

cado que está se abrindo para o setor 

de fomento”, afirma o presidente da 

ANFAC, Luiz Lemos Leite. 

O projeto de antecipação de recebí-

veis por meio de cartão de crédito é vol-

tado aos pequenos e médios varejistas 

que têm dificuldade de esperar 30 dias 

para receber das empresas de cartões. 

O novo produto vai suprir essa lacuna 

comprando os direitos dessas vendas 

feitas com o cartão e minimizando as 

dificuldades que esses empresários têm 

de conseguir recursos. “Nossa busca 

está sendo por criar uma mecânica bem 

regulamentada, que tenha um custo 

aceitável e atenda aos interesses dos 

associados”. Três empresas trabalham 

no desenvolvimento dessa mecânica: a 

consultoria de meios de pagamento e 

automação Techpay, o Banco Paulista, e 

o banco digital Pinbank. Elas obedece-

rão ao fundamento básico de viabilizar 

a antecipação dos recebíveis do cartão, 

mas estarão livres para oferecer suas 

vantagens exclusivas.

O projeto é estimulado pelo Banco 

Central e deverá apenas obedecer aos 

princípios legais que regem a atividade 

do fomento. 

AMADURECIMENTO

A antecipação de recebíveis de cartão 

de crédito é consequência do trabalho 

da ANFAC em busca de diversificar e 

manter cada vez mais atualizados os 

produtos que oferece às empresas asso-

ciadas. Desde 2000, depois da aprova-

Setor

cerca de 10% da população de cada estado. O novo formato 

do Cadastro Positivo deve gerar um crescimento esperado do 

PIB de 0,54% ao ano, um impacto na ordem de R$ 1,1 trilhão, 

a médio e longo prazos, gerando, consequentemente, mais 

emprego e aumento de renda. 

ção dos FIDC (Fundos de Investimentos 

em Direitos Creditórios) pelo Conselho 

Monetário Nacional e de sua regula-

mentação pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), os meios de paga-

mento evoluíram de maneira bastante 

acentuada. “Juntamente com toda essa 

mudança veio o avanço da tecnologia, 

que está eliminando papel e transfor-

mando tudo de maneira rápida e inten-

sa. Temos de acompanhar esse proces-

so”, explica Luiz Lemos, que ressalta os 

esforços da associação para oferecer, 

em parceria com o BNDES, algum tipo 

de serviço de intermediação junto à pe-

quena e média empresa, usando a capi-

laridade do fomento comercial.

+EMPREGO
+RENDA

22 milhões
DE CONSUMIDORES NO 
MERCADO DE CRÉDITO

Mais

TRILHÃO
INJEÇÃO DE MAIS DE 

DE REAIS

0,54% 
AO ANO
AUMENTO DO PIB 

IMPACTO NA ECONOMIA

Cartão de crédito vai antecipar recebíveis
Novo produto da ANFAC, que deve estimular o setor, está com desenvolvimento bastante adiantado 
e é novidade prevista para 2018

Depois que o PLP nº 441/2017 for sancionado pela Presidên-

cia da República, a expectativa das principais entidades de 

crédito do país é de que, entre um ano e um ano e meio, a 

economia passe a sentir os benefícios do Cadastro Positivo.
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Um treinamento focado no esclarecimento de 

dúvidas contábeis de empresas do fomento co-

mercial foi um dos destaques do mês de maio na 

programação da ANFAC. Trata-se do curso “As no-

vas regras contábeis do IFRS aplicáveis às empre-

sas de fomento comercial”. 

O objetivo do curso é, em linhas gerais, ajudar 

os profissionais a superar a dificuldade de aplicar 

corretamente as normas contábeis. “No aspecto 

tributário, o curso ajuda também a verificar se as 

empresas estão em conformidade com as regras 

aplicadas para o segmento, além de verificar opor-

tunidades, tanto na questão do regime do PIS/CO-

FINS e no aproveitamento de crédito de maneira 

correta, quanto para evitar multas e autuações”, 

explica o professor Tiago Nascimento Borges Sla-

vov, do Centro Universitário Fecap.

Atuando na área contábil e fiscal como consultor 

e pesquisador, ele fala com propriedade sobre o 

tema e explica que há pouco material voltado es-

pecificamente às empresas de factoring. Segundo 

ele, grande parte da literatura e dos treinamentos 

realizados abordam a contabilidade aplicada aos 

segmentos industrial e de serviços, de forma ge-

neralista. “As empresas de factoring, porém, têm 

uma particularidade grande em termos de negó-

cios. A atividade se assemelha a um banco, mas 

não é um banco. Se assemelha a um prestador de 

serviço, mas não é um prestador de serviço co-

mum. Temos poucas referências para quem atua 

no segmento”, explica. 

O ineditismo do tema ajuda a explicar a grande 

procura pelo curso, teve todas as vagas preenchi-

das. Foram dois dias de teoria baseada em estudo 

de casos práticos. Tiago Slavov conta que as re-

gras contábeis têm passado por um processo de 

transformação nos últimos 10 anos. “O problema, 

na minha percepção, é que as empresas do seg-

mento não têm adequação das normas contábeis, 

basicamente porque não são obrigadas a publicar 

balanços”, finaliza.

Contabilidade voltada 
para o setor de fomento
Curso oferecido pela ANFAC e ministrado pelo professor da Fecap, Tiago Nascimento 
Borges Slavov, ajuda empresários a identificar oportunidades

Professor da FECAP mostra novidades do setor 
contábil no fomento comercial 

“No aspecto tributário, o curso ajuda 
também a verificar se as empresas estão 
em conformidade com as regras aplicadas 
para o segmento, além de verificar 
oportunidades, tanto na questão do 
regime do PIS/COFINS e no aproveitamento 
de crédito de maneira correta, quanto 
para evitar multas e autuações“
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Seja no futebol com os amigos ou na corrida no 

parque, para compensar o estresse do trabalho, é 

preciso ter cuidado para não deixar que os praze-

rosos momentos de atividade física se transformem 

em pesadelo com lesões que poderiam ser evitadas.

Os atletas de fim de semana, perfil comum en-

tre profissionais cada vez mais atarefados, preci-

sam estar atentos à necessidade de alongamento 

e também de conter um pouco a empolgação. A 

orientação é do professor de educação física e 

criador do quadro Medida Certa, do Fantástico 

(TV Globo), Marcio Atalla. “A principal dica é não 

exagerar na intensidade ou no tempo de duração 

do exercício. Normalmente, se quer tirar o atra-

so da semana inteira em apenas um dia. Isso não 

é bom”, explica o especialista, que alerta para o 

risco ainda mais elevado de contusões em modali-

dades como futebol, no qual o praticante se sente 

mais motivado pela dinâmica do jogo e acaba exa-

gerando nos movimentos.

Segundo ele, esse controle é fundamental para evitar torções, 

distensões e até problemas mais sérios. “Não é à toa que diver-

sas pesquisas apontam a segunda-feira como o dia em que mais 

se vende analgésicos no país”, completa.

Atalla garante que, se a prática de uma atividade física  

apenas uma vez por semana não é o ideal, é bem melhor  

Nada de ficar parado
Marcio Atalla, criador do quadro Medida Certa, do Fantástico, 
ensina a aproveitar os benefícios da atividade física

Marcio Atalla, é educador físico, especialista em Treinamento 
de Alto Rendimento, e pós-gradudo em Nutrição, pela USP. 
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do que o sedentarismo. “Há inúmeros 

benefícios, sobretudo, se for feito com 

cuidado. Se você não tem tempo para 

se exercitar com regularidade, procure 

tornar seus dias mais ativos: tente fi-

car mais tempo em pé, fazer pequenas 

caminhadas, evitar o carro e preferir 

escadas normais, em vez das rolantes e 

do elevador”, ensina. 

Outra dica importante é moderar o 

consumo de álcool depois dessas ativi-

dades de fim de semana, já que a bebi-

da faz com que a pessoa demore mais 

para se recuperar e não obtenha todos 

os ganhos da prática esportiva.

MUDANÇA DE HÁBITO

No entanto, se está nos seus planos deixar de se dedicar apenas às peladas de 

domingo e encarar uma prática esportiva com mais regularidade, Atalla con-

ta o que considera o primeiro e mais importante passo nesse sentido. “Opte 

por algo que consiga fazer sempre, ainda que por apenas 15 minutos diários. 

Não escolha algo porque disseram que queima mais calorias, por exemplo. 

Essa preocupação será fundamental para você adquirir o hábito, ter prazer 

e, consequentemente, sair do sedentarismo”.

Por último, o professor recomenda paciência e sugere deixar para lá a preo-

cupação com resultados rápidos. “Para uma mudança de hábito, pense em 

três meses. É muito importante não desistir antes desse tempo”, finaliza.

“HÁ INÚMEROS BENEFÍCIOS, SOBRETUDO SE FOR FEITO COM CUIDADO. SE VOCÊ NÃO 
TEM TEMPO PARA SE EXERCITAR COM REGULARIDADE, PROCURE TORNAR SEUS DIAS 
MAIS ATIVOS: TENTE FICAR MAIS TEMPO EM PÉ, FAZER PEQUENAS CAMINHADAS, EVITAR 
O CARRO E PREFERIR ESCADAS NORMAIS, EM VEZ DAS ROLANTES E DO ELEVADOR”

15 
MINUTOS
POR DIA

EVITE
USAR MUITO SEU CARRO

CAMINHE
SEMPRE QUE FOR POSSÍVEL

3 meses
PARA MUDANÇA 

DE HÁBITOS

+tempo
EM PÉ

PREFIRA A ESCADA

NORMAL
EVITE

O ÁLCOOL APÓS
PRÁTICAS ESPORTIVAS

CUIDADO
COM O FUTEBOLZINHO 
DO FINAL DE SEMANA

SE ALONGUE
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A ANFAC realizou, nos meses de fe-

vereiro e março, duas importantes ati-

vidades de formação, na sua sede, em 

São Paulo. Na primeira delas, 22 alunos 

de diferentes áreas de atuação, vindos 

de diversos Estados do país, participa-

ram da 178º edição do curso de Agente 

de Fomento Comercial. Nos quatro dias 

de aulas em período integral, entre 26 

de fevereiro e 1º de março, os partici-

pantes receberam informações técnicas 

ligadas ao dia a dia corporativo, aos de-

safios jurídicos e às inovações da tecno-

logia para o setor. 

Entre as principais novidades da nova 

estrutura do curso, estão as aulas de Se-

curitização, ministrada por Claudiomar 

Cursos formam 
agentes e apresentam 
oportunidades do setor
Fevereiro e março

Alunos do primeiro 
Curso de Agente 
de Fomento Comercial 
de 2018, na sede da 
ANFAC, em São Paulo.

Incentivar a troca de informação e formação 
nas tendências de mercado do factoring é um 
dos compromissos da ANFAC, não só com seus 
associados, mas com os profissionais de todo o Brasil. 

Damasceno, da EJS Informática, e de 

“Workshop Operacional”, comandada 

pelo diretor do Grupo RM3 e diretor 

administrativo e financeiro da ANFAC, 

Marcio Lima Gonçalves, que apresen-

tou dicas para identificar manobras e 

riscos que podem atingir empresas de 

fomento. Desde que foi criado, há 36 

anos, o curso já contribuiu com a for-

mação de 8.255 profissionais.

No dia 13 de março, a entidade pro-

moveu o treinamento sobre Plano de 

Negócios nas Empresas de Fomento 

Comercial, ministrado por Domenico 

Di Bisceglie, administrador de empre-

sas, com MBA em Gestão Financeira, 

Controladoria e Auditoria pela FGV-SP, 

e diretor da Efibrás Fomento Mercan-

til. Com duração de oito horas, o curso 

ajuda a minimizar os riscos inerentes ao 

setor e dá dicas sobre como tornar os 

negócios em fomento mais lucrativos. 

Fique atento à programação de cur-

sos da ANFAC, disponibilizada no site 

www.ANFAC.com.br.
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ANFAC e Banco Central 
discutem estímulo ao 
fomento comercial
Março

Um encontro entre o presidente da ANFAC, Luiz Lemos Lei-

te, o conselheiro da associação Luiz Napoleão da Silva Brito 

e o diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, 

abordou a importância de produtos destinados a estimular 

o crescimento e a estabilidade da economia brasileira. Na 

ocasião, os representantes da ANFAC traçaram um panora-

ma sobre a atuação do mercado do fomento comercial, com 

as suas variadas modalidades empresariais. 

Luiz Lemos Leite informou que há forte expectativa dos 

empresários do setor para a implementação de produtos 

que significam atividade complementar e sinérgica do fo-

mento comercial. Nesse sentido, revelou que a entidade 

espera para breve a aprovação, pelo Conselho Monetário 

Nacional, e que o BC possa colocar em atividade a Socie-

dade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Emprés-

timo entre Pessoas (SEP), duas alternativas para ampliar 

a plataforma eletrônica para a realização de negócios no 

mercado financeiro.

Nadir Baruzzi, advogado e ex-assessor, Luiz Lemos Leite, 
presidente da ANFAC, Otavio Damaso, Diretor de Regulação 
do BC, e Luiz Brito, conselheiro da ANFAC.

Março

Um importante encontro entre represen-

tantes da Associação Nacional de Fomento 

Comercial (ANFAC) e do Banco Mundial, reali-

zado no início de março, ajudará a instituição 

financeira internacional a traçar um cenário 

pormenorizado do setor de fomento comer-

cial brasileiro. A reunião contou com as pre-

senças do presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, e da assessora comercial da Associação, Clari Puntel, que apresentaram 

uma análise detalhada do desenvolvimento das modalidades operacionais do setor. 

O Banco Mundial, representado por sua senior economist em Washington, Tatiana Didier, e por sua especialista sênior de se-

tor financeiro no Brasil, Bujana Perolli, está reunindo todas essas informações para uma pesquisa, atualizada a cada quatro anos 

e que abrange todos os setores do sistema financeiro brasileiro. O resultado do encontro será divulgado no segundo semestre.

Reunião com Banco 
Mundial apresenta 

realidade do fomento
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Curso de formação em Agente 
de Fomento Comercial
Data: 11 a 14 de junho - 11/06, das 10h às 
18h; 12 a 14/06, das 8h30 às 18h
Local: Sede da ANFAC, em São Paulo
Av. Angélica, 2447 - 11º Andar
Higienópolis - São Paulo/SP
Informações e inscrições até: 10/06 em
www.anfac.com.br 
(Para associados e não associados da ANFAC)

Treinamento essencial para todo profi ssional 
interessado em ingressar no setor mercantil ou 
atualizar-se sobre o tema. É um dos mais procu-
rados na ANFAC e está na 179ª edição. Entre os 
temas programados estão “Aspectos Jurídicos 
da Operação de Fomento Comercial”, no pri-
meiro dia; “Estrutura do Contrato de Fomento 
Comercial Convencional” e “Securitização de 
Créditos”, em 12/06; “Aspectos Tributários e 
Contábeis de Fomento Comercial” e um “Wor-
kshop Operacional”, no dia 13/06; “Visão do 
Empresário”, “Crédito e Riscos no Fomento Co-
mercial” e “Noções de Matemática Financeira e 
cálculo do Fator de Compra”, no encerramento. 
Na abertura do curso ainda está prevista uma 
aula magna inaugural com o presidente da AN-
FAC, Luiz Lemos Leite. 

Curso de Estratégias de Negociação
Data: 19 de junho – das 09h às 18h
Local: Sede da ANFAC, em São Paulo
Avenida Angélica, 2447, 11º andar
Higienópolis – São Paulo/ SP
Informações e inscrições até: 18 de junho 
em www.anfac.com.br
(Para associados e não associados da ANFAC)

Curso aborda a defi nição de conceitos, estraté-
gias e táticas de negociação, considerando as 
etapas do processo, explorando as principais 
técnicas a serem aplicadas para negociações 
efi cientes e efi cazes. O treinamento é destina-
do a empresários, gestores e profi ssionais que 
atuam nas áreas de vendas, relacionamento com 
o cliente, cobrança, compra e recursos humanos 
no setor de Fomento Comercial. A aula será mi-
nistrada por Domenico Di Bisceglie, perito admi-
nistrador judicial, palestrante do Núcleo Evolve e 
professor no curso de pós-graduação de Admi-
nistração, da FVG. 

AGENDA

Acompanhe a agenda mensal de cursos, 
que a ANFAC oferece pelo país, 

no site 

www.anfac.com.br 

Encontro das Empresas de 
Fomento Comercial de Brasília

Curso de Plano de Negócios nas 
Empresas de Fomento Comercial

Março

Março

A diretoria do SINFAC-DF promoveu encontro com empresários de fomento 

comercial que atuam na região de Taguatinga (DF), no último dia 13, para 

discutir assuntos relativos às perspectivas de mercado, arrecadação da Con-

tribuição Sindical e o XIV Congresso Brasileiro de Fomento Comercial, que 

acontecerá nos dias 21 a 23 de março de 2019, em Brasília. Contamos com a 

especial participação do presidente da ANFAC e da FEBRAF, Luiz Lemos Leite, 

que ministrou brilhante palestra sobre o fomento comercial no Brasil, pers-

pectivas de novos negócios decorrentes das inovações tecnológicas.

A agenda de cursos do primeiro trimestre da ANFAC foi agitada. Em março, a 

entidade promoveu treinamento sobre Plano de Negócios nas Empresas de 

Fomento Comercial, ministrado por Domenico Di Bisceglie, administrador de 

empresas formado pela PUC/SP, com MBA em Gestão Financeira, Controlado-

ria e Auditoria pela FGV-SP, e diretor da Efi brás Fomento Mercantil, em sua 

sede, em São Paulo. O curso, de oito horas, reuniu empresários e gestores com 

o objetivo de ensinar técnicas para minimizar os riscos inerentes ao setor e dar 

dicas sobre como tornar os negócios em fomento mais lucrativos.
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shutterstock

CONTATO
Diogo Cavalheiro
email: diogo.cavalheiro@ouropretoconsultoria.com.br
tel: (11) 3080-8191
cel.: (11) 99990-9597

FAÇA O SEU FIDC COM QUEM 
FEZ OS PRIMEIROS E MAIORES 

FUNDOS DO NOSSO SETOR.

Conheça todas as alterrnativas e 
oportunidades do FIDC. Não fique fora do 
mercado. Fale com os nossos especialistas.

A Ouro Preto Capital Consultoria 
é uma das maiores especialistas em FIDC: 
mais de 100 fundos estruturados.
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ACOMPANHE A NOVA 
DIRETORIA DOS SINDICATOS

Presidente
Paulo Villas Boas

Bahia
2017/2021

Presidente
José Geldo

Ceará
2017/2021

Paulo Villas Boas é o novo 
presidente do SINFAC-BA

O SINFAC-Bahia já tem novo comando: 

Paulo Villas Boas assume a presidência 

do sindicato para o triênio 2017/2020.

Nova diretoria do sindicato:

Paulo Villas Boas

Presidente 

Jose Luis Sousa Almeida

Vice-presidente 

Mauricio Amoedo Stern

Diretor Administrativo

 

Lairson Barreto de Melo

Diretor Técnico 

José Geldo é o novo 
presidente da SINFAC-CE

A SINFAC-Ceará tem novo comando des-

de o início deste ano. José Geldo Ma-

chado de Oliveira assumiu a presidência 

do sindicato com o compromisso de dar 

sustentabilidade ao trabalho desenvol-

vido pelas gestões anteriores.

Nova diretoria do sindicato:

Geldo Machado 

Presidente

Marcelo Gentil 

Vice-presidente

Ivan Rocha 

2º Vice-presidente

Edvaldo de Matos Bomfi m

Diretor do Interior 

CONSELHO FISCAL – PRESIDENTE 

Marco Antônio Silva Santos 

Ruy Aliomar Matos Dantas 

Vitor de Santana Almeida 

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES

Daniel Amoedo Stern 

Dario Lisboa Paixão 

Luiz Américo Ribeiro de Goes 

Sammares Sabino

1º Tesoureiro

Max Bezerra

2º Tesoureiro

Heron Jatay

1º Secretário

Marcus Medeiros

2º Secretário

CONSELHO FISCAL – PRESIDENTE

Francisco Gomes Coelho

Ludwig Bezerra

Suiane Coelho
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Presidente
Nilson Castro Marinho

Goiás/Tocantins
2017/2021

Nilson Castro Marinho 
assume o SINFAC-GO/TO

Nilson Castro Marinho, um dos dire-

tores da área administrativa e jurídica 

da KF Factoring, foi eleito presidente 

do SINFAC-GO/TO para o quadriênio 

2018/2022.

Nova diretoria do sindicato:

Nilson Castro Marinho

Presidente

Orlando de Souza Santos 

Vice-presidente

Thanira Brasseiro Moreira 

Diretor Financeiro

Carlos Humberto da Silva 

Diretor Administrativo

Telmo Cruvinel dos Santos

Diretor Técnico

CONSELHO FISCAL – PRESIDENTE 

Sergio Luiz Krticka Sant’Anna

Jorge Augusto Borges

Hideraldo Caixeta de Paulo

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES 

João Divid Barros Mendanha 

Ailton Santana Galvão Viana 

Eraldo Benedetti



30 Mensagens ao Presidente

Prezado Dr. Luiz,
Ser associado à ANFAC e, 

por conseguinte, contar com 
o suporte que me foi dado 
pela Clari, é um privilégio 
e oportunidade. Agradeço 
e, de verdade, coloco-me 
à disposição quanto aos 

benefícios, estes e muitos 
outros, de ser fi liado à ANFAC

Alexandre Bento 
Diretor Comercial da Moeda 

Fomento e Serviços

Tenho a satisfação de registrar 
o recebimento e agradecer 
a gentil remessa do livro 

“Memória, Visão e Esperança”. 
Aproveito a oportunidade para 

externar meus protestos de 
elevada estima e consideração.

Gen. Eduardo Dias 
da Costa Villas Boas

Comandante do Exército

Muito obrigado, Dr. Luiz Lemos. 
Nessa nova diretoria, como já lhe informei, estarei fi gurando 
como Vice-Presidente. Todavia, não pouparei esforços para 

continuar contribuindo e somando para o bom desempenho 
do Factoring em nossa região e quiçá no Brasil.

Continuaremos dependendo e contanto 
com vosso inestimável apoio.

Cordial abraço!

ORLANDO DE SOUZA SANTOS
Vice-Presidente SINFAC-GO/TO

Presidente Luiz Lemos Leite,
Fiquei muito feliz de conhecê-lo 
e mais ainda quando soube que 
o senhor conheceu o meu pai. Li 
(“devorando”) o seu livro, é uma 
aula de vida. Mostra uma família 
maravilhosa, de várias gerações, a 

importância de uma sólida educação, 
a inquietude positiva de quem tinha 
e tem muito a realizar e o resultado 

com o sucesso alcançado. 
Muito obrigado por esta aula e, 

certamente contarei a sua história, 
como exemplo, para muitos 

interlocutores. Um forte abraço.

José Roberto Mauro
Banco Boa Vista SCPC
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CONHEÇA O DIFACT:

COMPLETO SISTEMA
de GESTÃO de FACTORING

do PAÍS.

O MELHOR E MAIS

A Decisão Sistemas tem 29 anos de existência e é referência
de mercado.  Possuímos uma ferramenta estável e com suporte
técnico ági l ,  pronta para lhe auxi l iar.

VOCÊ PODE CONFIAR.

•  Operações convencionais e carteira
•  Comissões, cobrança e conciliação bancária
•  Contas a pagar e receber e mala direta
•  Fundeamento
•  Trustee e fomento à produção
•  Securitização
•  FIDC
•  Consulta da situação da Nfe na SEFAZ
•  Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
•  Dicont (contabilidade)
•  DifactWeb

Possuímos software específico para Assessorias de cobranças – DICOBWEB.Possuímos software específico para Assessorias de cobranças – DICOBWEB.Possuímos software específico para Assessorias de cobranças – DICOBWEB.

contato@decisaosistemas.com.br

Entre em contato para maiores informações:

Tel.: 62 4013.9300
SP: 11 9 9240.3341 MT: 65 9 9227.5789
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32 Indicadores / Fator ANFAC

Série Histórica do Fator ANFAC / Média Mensal

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

JAN 30.67 8.36 6.64 4.55 4.79 4.52 4.20 3.80 3.89 4.42 4.24 4.55 4.52 3.96 3.96 4.03 3.76 3.80 3.86 3.56 3.82 3.96 4.64 4.51 4.33

FEV 32.96 8.32 6.73 4.43 4.75 4.85 4.16 3.77 3.88 4.40 4.40 4.57 4.51 3.95 3.95 4.01 3.77 3.89 3.77 3.58 3.83 3.98 4.62 4.49 4.30

MAR 34.56 8.90 6.61 4.28 4.64 5.10 4.12 3.83 3.82 4.40 4.40 4.60 4.51 3.94 3.95 3.99 3.81 3.86 3.73 3.60 3.86 4.02 4.65 4.50 4.26

ABR 36.80 9.29 6.51 4.25 4.55 4.92 4.01 3.89 3.83 4.40 4.39 4.62 4.42 3.92 3.98 3.97 3.80 3.93 3.71 3.62 3.87 4.04 4.64 4.47

MAI 35.30 9.07 6.23 4.24 4.50 4.82 3.99 3.89 3.81 4.43 4.41 4.63 4.35 3.91 3.99 3.92 3.90 3.92 3.68 3.61 3.92 4.29 4.59 4.47

JUN 35.40 9.00 5.89 4.20 4.42 4.79 3.97 3.93 4.10 4.39 4.40 4.64 4.31 3.90 4.01 3.85 3.92 3.93 3.71 3.63 3.92 4.40 4.59 4.47

JUL 9.85 9.02 5.60 4.20 4.33 4.75 3.91 4.10 4.04 4.36 4.42 4.63 4.29 3.90 4.02 3.83 3.92 3.94 3.67 3.65 3.93 4.44 4.59 4.44

AGO 10.40 8.49 5.44 4.15 4.20 4.70 3.88 4.04 4.04 4.34 4.43 4.63 4.24 3.91 4.03 3.77 3.88 3.95 3.61 3.72 3.93 4.48 4.58 4.41

SET 8.58 8.11 5.25 4.13 4.50 4.56 3.87 4.03 4.01 4.33 4.45 4.62 4.13 3.92 4.00 3.76 3.89 3.93 3.60 3.74 3.92 4.52 4.57 4.41

OUT 8.46 7.85 5.02 4.10 4.55 4.40 3.85 3.97 4.25 4.28 4.46 4.61 4.06 3.93 4.07 3.75 3.91 3.92 3.59 3.78 3.92 4.57 4.56 4.39

NOV 8.71 7.72 4.78 4.96 4.50 4.39 3.87 3.95 4.37 4.25 4.49 4.58 3.99 3.94 4.07 3.75 3.88 3.91 3.59 3.80 3.95 4.62 4.55 4.41

DEZ 8.36 7.28 4.70 4.80 4.49 4.35 3.83 3.90 4.38 4.24 4.51 4.55 3.96 3.96 4.07 3.75 3.90 3.89 3.56 3.80 3.95 4.62 4.57 4.37

O Fato 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 fi xos e variáveis, impostos e expectativa de risco/lucro. No 
jargão do factoring, em geral, diz-se que o fator representa a precifi cação 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/oportunidade a taxa do Certifi cado de Depósito Bancário-CDB (título emitido por instituição fi nanceira de primeira linha, 
com taxa de juro prefi xada por períodos de 30 dias). 


