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Editorial

A vitória da 1.359 

A  verdadeira  saga  do  factoring  no  Brasil  originou-se  quando,  ainda  fun-
cionário  do  BC,  detectamos,  no  balancete  de  maio  de  1968  de  um  banco  
de  investimentos,  a  rubrica  “financiamento  de  capital  de  giro”  rasurada  
datilograficamente  para  “factoring”.

A partir daí iniciamos estudos sobre esta matéria. No fôlder ilustrativo, nesta edi-
ção, sintetizamos a cronologia da atuação da ANFAC no período de 1982 a 1988.

Em 11 de fevereiro de 1982, já jubilado, ingressamos na iniciativa privada, fun-
dando a ANFAC.

Ainda na fase de implantação, em 16 de junho de 1982, fomos surpreendidos 
pela Circular 703, da Diretoria do BC.

Tal foi o impacto que decidimos lutar, sem tréguas, pela sua revogação. Foi 
a fase épica do factoring, para assegurar a sobrevivência do mecanismo que 
reputávamos necessário para suprir a lacuna na alavancagem dos negócios da 
pequena e média empresa.  

A vitória final sorriu com a almejada revogação da 703, quando a diretoria do 
BC, em sessão de 30 de setembro de 1988, editou a 1359.

 A Circular nº 1359 significou o reconhecimento de que o factoring é uma ativi-
dade comercial, não financeira. A autoridade monetária sinalizou a responsabi-
lidade da ANFAC para organizar a atividade como autorregulada, amparada em 
atos legislativos infraconstitucionais e em normativos infralegais da administra-
ção pública federal.

Nestes 37 anos, incontroverso se mostra o caráter representativo institucional 
da ANFAC, ao transformar desafios em oportunidades para inovar e moderni-
zar as estruturas operacionais e empresariais do fomento comercial – factoring, 
fundo de recebíveis, securitização e outras atividades afins de meios de paga-
mento, com vistas a otimizar o desempenho de sua relevante função mitigadora 
de riscos e de sua capilaridade, que atinge o enorme mercado de recebíveis, de 
dimensões oceânicas, nos mais remotos rincões de nosso País.

Tanto é que, nos momentos vividos pelo Brasil nos últimos anos, o fomento 
comercial erigiu-se em um valioso filtro de liquidez, mostrando seu papel como 
estrutura financeira capaz de se antecipar na solução do estresse para o ajuste 
de caixa de cadeias produtivas dos mais diversificados setores econômicos.

A Circular nº 1359 é, pois, inquestionavelmente a mais importante conquista da 
história do fomento comercial no Brasil.

Para orgulho de todos nós, é fato incontestável que a ANFAC é um arrojado 
projeto empresarial, que deu certo e não parou no tempo, acompanhando a 
desmaterialização da economia na busca constante de inovações que tanto in-
fluem na competitividade de nossas empresas. 

Nossos agradecimentos àqueles que conosco lutaram por esta conquista, e, em 
especial, nossa homenagem ao advogado gaúcho Sergio Leal Martinez pela sua 
atuação na área do Judiciário.

Parabéns a todos os empresários do fomento comercial pela excelência dos ser-
viços que vêm prestando ao crescimento do Brasil.
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11.02.1982 – Fundação da ANFAC com sua sede na Av. 
Rio Branco, 45 – 13º andar, no Rio de Janeiro até dezem-
bro de 1990, quando foi transferida para São Paulo.

14.04.1982 – Exposição na reunião da COBAN – Comissão 
Consultiva Bancária – CMN

16.06.1982 – Circular nº 703, da Diretoria do Banco Central.

25.08.1982 – Parecer jurídico do Dr. Wilson do Egito 
Coelho, ex-chefe do jurídico do Banco Central, contrata-
do pela ANFAC.

26.07.1982 – Estágio de duas semanas, em Chicago, na em-
presa Walter Heller.

25.08.1982 – Seminário realizado no Hotel Hilton, em 
São Paulo, com a palestra do Sr. Burton Abrahams, Pres-
idente da Walter Heller. 

31.08.1982 – Palestra na Federação das Indústrias de 
Pernambuco.

21.02.1983 – Seminário realizado no auditório do Banco 
Central – DF. 

Março/Julho de 1983 – 1º Curso de Agente de Fomento 
Comercial – RJ. 

Agosto/Outubro de 1983 – 2º Curso de Agente de Fo-
mento Comercial – SP.

18.08.1983 – Seminário no auditório do SENAC São Paulo.

24.02.1984 – I Simpósio Jurídico do Factoring, no Hotel 
Glória – RJ. 

Outubro/1984 – Seminário na Associação Comercial do 
Rio de Janeiro.

Outubro/Novembro de 1984 – 3º Curso de Agente de 
Fomento Comercial – RJ.

21.06.1985 – Almoço em homenagem ao Diretor do 
Banco Central, Roberto da Cunha Castello Branco – SP.

09.10.1985 – Palestra na reunião-almoço da Associação 
Comercial do Rio Grande do Sul – Porto Alegre.

10.11.1985 – Almoço em homenagem ao Diretor do Ban-
co Central, Luiz Carlos Mendonça de Barros – SP.

13.05.1986 – Decisão da 2ª Turma do Tribunal Federal de 
Recursos, contra o BC, no mandado de segurança impet-
rado pelo advogado gaúcho, Sérgio Leal Martinez.

04 a 07.05.1987 – Palestra no II Congreso de la Feder-
ación Ibero Americana de las Sociedades Financieras – 
FIBAFIN – Santiago, Chile.

12.05.1987 – Almoço em homenagem ao Presidente do 
CEBRAE, Paulo Lustosa, no Terraço Itália – São Paulo.

17 a 22.05.1987 – Participação no Annual Meeting do 
FCI – Nova Orleans, EUA.

02.09.1987 – Seminário “Alternativas de Crédito à PME” 
– Centro das Indústrias de São Paulo.

03.09.1987 – Palestra no Seminário promovido pelo Ce-
brae, no auditório do BC – DF.

02.10.1987 – Criação da ALAF, em Bogotá, eleito 
Secretário Geral.

24.11.1987 – Palestra no I Seminário sobre Factoring Ex-
portação, na CNC – RJ.

23.02.1988 – Reunião no Ministério das Relações Exteri-
ores, com representantes do Ministério da Fazenda, do 
MIC e BC para decidir a participação do Brasil na Con-
venção Diplomática de Ottawa, promovida pelo Uni-
droit, maio/1988. 

05 a 10.06.1988 – Participação no Annual Meeting do 
FCI – Ilha da Madeira, Portugal.

Maio/1986 a Setembro/1988 – A ANFAC intensificou sua 
ação junto ao Banco Central, para abreviar a revogação 
de direito da Circular BC nº 703, em sucessivas reuniões 
com o Chefe de Departamento de Normas – DENOC, 
Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, relatadas no OF.PRESI. 
nº 509, de 02.09.1988.

09.09.1988 – Após gestões pessoais junto ao Presiden-
te do BC, Elmo Camões, a diretoria decidiu revogar a 
Circular BC nº 703, editando a Circular BC nº 1359, em 
30.09.1988.

O custeio das atividades da ANFAC, nestes 6 anos – 
1982 a 1988, foi garantido pela contribuição de cerca 
de 200 empresas filiadas.

Cronologia da atuação da ANFAC de 1982 a 1988

Circular BC nº 1359
30 de setembro de 1988

30 ANOS de sucesso 
do Fomento Comercial

Circular BC nº 1359
30 de setembro de 1988

30 ANOS de sucesso 
do Fomento Comercial

“Vencer sem perigo é triunfar sem glória”
Corneille (1606-1684)

Em 11.02.1982, fundamos a ANFAC, com o objetivo de introduzir o factoring no Brasil. 
Em 16.06.1982, a diretoria do Banco Central editou a Circular nº 703.

Contratado pela ANFAC, o Dr. Wilson do Egito Coelho, ex-consultor jurídico do Banco Central, elaborou parecer com 
esta conclusão a respeito da Circular nº 703: 

“não é propriamente uma proibição à prática do fomento comercial, simplesmente adverte que a 
operação financeira é privativa de instituição financeira e... as hipóteses indicadas na Circular nº 703, 
nem de longe tipificam a atividade privativa de instituição financeira. Não tipificam, muito menos, as 
operações de factoring que as empresas de fomento comercial se propunham a praticar no Brasil”. 

É fato que a 703 não foi impedimento para a atividade da ANFAC, que, de 1982 a 1988, protagonizou uma luta 
pertinaz pela sua revogação (v. cronologia).
Em 13.05.1986, a Segunda Turma do então Tribunal Federal de Recursos prolatou uma decisão unânime e irrecorrível, 
resultado de um mandato de segurança, em boa hora, impetrado pelo advogado gaúcho, Sérgio Leal Martinez”, 
nestes termos:

“1. Não pode o Banco Central do Brasil interferir nas funções de registro comercial, reguladas pela 
Lei nº 4726/65. Estas funções competem às Juntas Comerciais, sob supervisão e orientação técnica do 
Departamento Nacional do Registro do Comércio. Não há confundir o registro comercial de formas com 
o seu funcionamento. Controle e fiscalização deste, quando implique atividades financeiras, é que cabe 
ao Banco Central.
2. Factoring ou “faturização”. Enquanto não regulada por lei a constituição ou registro de sociedade que 
se proponham ao exercício desse tipo de atividade comercial, não cabe às autoridades administrativas, 
com apoio em simples opiniões doutrinárias opor-lhes, a priori, restrições de qualquer natureza. Se, no 
exercício efetivo de suas atividades comerciais, se verificar que interferem em atividades financeiras não 
autorizadas, então, sim, caberá ao Banco Central agir na forma da lei.  

Brasília, 13 de maio de 1986 (data do julgamento).
Ministro Otto Rocha, Presidente

Ministro Costa Lima, Relator”

De maio de 1986 a setembro de 1988 a ANFAC intensificou sua ação junto ao Banco Central, para abreviar a 
revogação de direito, da Circular BC nº 703. Em sessão de 09.09.1988, a diretoria decidiu revogar a Circular 703, 
editando a circular nº 1359, em 30.09.1988, com base nos estudos técnicos do Banco Central, assim sintetizados:

“O certo é que o assunto, a nosso ver, está, de fato a merecer uma regulamentação, seja por lei, seja por 
resolução do CMN, por diversos motivos: primeiro, para evitar os constrangimentos causados pela Circular 
703, à luz da qual, como já afirmamos em outras oportunidades, o Banco Central não está municiado 
para adotar qualquer ação eficaz com relação às sociedades de factoring; segundo, porque a realidade 
mostra a existência de um grande número de empresas de factoring (estejam elas praticando, realmente, 
operações de factoring, ou não ), muitas delas, ao que parece, operando de fato; terceiro, porque o 
Brasil reconheceu, no plano internacional, o factoring tendo inclusive participado de recente conferencia 
diplomática sobre o assunto, representado por delegação oficial, que integramos, conforme relatório 
encaminhado à DIMEC, à DIREX e à Presidência desta Autarquia...”(sic);”

A Circular nº 1359 é inquestionavelmente a mais importante conquista da história do fomento comercial no Brasil. 
Parabéns a todos  os empresários do fomento comercial pela excelência dos serviços que vêm prestando ao 
desenvolvimento do nosso País.

São Paulo, 30 de setembro de 2018.

Luiz Lemos Leite
Presidente 

Memória / Circular 1359
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12
Setor / Artigo
Artigo de Giancarllo Melito e Mariana Prado Lisboa 
revela a relação existente entre os meios eletrônicos 
de pagamento e o mercado de factoring.

16
Setor 
/ Regional
Conheça a trajetória de sucesso 
de Divaldo Disposti, fundador 
do Grupo Centerpar, referência 
do fomento comercial no interior 
paulista, região de Bauru.

20
Saúde 
/ Cuidados com a próstata
Presidente da Sociedade 
Brasileira de Urologia, Roberto 
Vaz Juliano fala dos sinais de 
alerta e dos cuidados necessários 
para manter a saúde da próstata. 

22 /23/24
26/28/29
Acontece 

/ Curso
Em julho, a ANFAC promoveu 
mais um encontro para apresentar 
ao setor os processos básicos para 
operações de factoring com o cur-
so O Operador e seu Backoffice.

/ Reunião
A diretoria da ANFAC se reuniu 
com o Ministro da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, no Pa-
lácio do Planalto. Em pauta, a 
aprovação do PL nº 441/2017 – 
Cadastro Positivo.

/ Curso
Entre os dias 27 e 30 de agosto, 28 
profissionais fizeram uma imersão 
nos conceitos do factoring duran-
te a 180ª edição curso de Agente 
de Fomento Comercial.

/ Curso
O curso Crédito e Risco no Fo-
mento Comercial: factoring e se-
curitização é mais uma novidade 
oferecida pela ANFAC. A primeira 
turma se formou em setembro, 
em Cuiabá.

/ Encontro
Confira os destaques do Encontro 
Nacional promovido pela Asso-
ciação Nacional dos Participantes 
em Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios Multiceden-
tes e Multissacados (ANFIDC).

32
Indicadores
/ Fator ANFAC

30/31
Mensagens 
ao Presidente

06
Simpósio Curitiba 
Confira os principais destaques 
do Simpósio Jurídico Sul-Brasileiro, 
que discutiu a relação entre o 
factoring e a Justiça. O evento 
contou com a presença de 
ministros do STJ e do consultor 
jurídico da ANFAC, que assina 
artigo sobre o encontro.

MATÉRIA DE CAPA

10
Setor / Duplicatas
Saiba mais sobre o novo marco 
regulatório das duplicatas da 
Agenda BC+. Fernando Fontes, 
da Central de Recebíveis S.A, 
assina artigo sobre o assunto.
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Para o consultor jurídico da Anfac, José 
Luis Dias da Silva, esses entraves são fru-
to da desinformação de parte do Judi-
ciário, realidade que o setor tenta com-
bater com a realização de eventos como 
o simpósio ocorrido em Curitiba. “Como 
é uma atividade não regulada, fica sujei-
ta a muitas interpretações nem sempre 
muito adequadas e que, às vezes, não 
convergem com a dinâmica dos negó-
cios. É algo que necessita de maior com-
preensão. Esses eventos servem para 
mostrar o tamanho da atividade, como 
os negócios se desenvolvem e como é o 
equilíbrio das relações”, explica.

Ressaltar a importância do setor é uma 
das missões que a Anfac tem exercido de 
maneira obstinada, chamando a atenção, 
entre outros pontos, para os mais de R$ 
250 bilhões de giro em carteira movimen-
tados, anualmente, pela atividade. “Isso 
é muito mais do que as fintechs estão fa-
zendo”, argumenta o consultor. “Se você 
perguntar a um médio, pequeno ou mi-
croempresário quem supre suas necessida-
des de recursos, ele certamente dirá que 
são as empresas de factoring”, completa.

Para Dias, muitas decisões judiciais são 
tomadas como se o fomento fosse uma 
atividade simplória, quase artesanal, com 
desconhecimento de sua enorme estrutu-
ra que está presente, de forma regular, 
em 67 países, incluindo o Brasil. “Somente 
por aqui, gera mais de 250 mil empregos 
entre diretos e indiretos”, finaliza Dias. 

Confira, a seguir, o artigo assinado pelo 
consultor jurídico sobre outras importan-
tes questões apresentadas no simpósio. 

“TRATA-SE DE UMA 
INTERPRETAÇÃO QUE

 VEM SENDO ADOTADA
 POR PARTE DE UMA 

DAS TUR MAS DO STJ, 
OBJETO DE UM EMBARGO 

DE DIVERGÊNCIA E,
 EM BREVE, AS DUAS 

TURMAS VÃO SE REUNIR 
PARA DECIDIR O CASO”

Capa / Simpósio Curitiba

DISCUSSÕES 
JURÍDICAS 
SOBRE O FOMENTO 
COMERCIAL
A aplicação do direito cambiário aos instrumentos de crédito adquiridos 
pelas empresas de factoring foi uma das questões discutidas em evento 
ocorrido no Tribunal de Justiça do Paraná

A evolução constante das atividades do fomento 

comercial no Brasil nas últimas décadas tem mostra-

do a eficácia do relacionamento com o Poder Judi-

ciário num proveitoso intercâmbio de conhecimen-

tos e experiências. Foi justamente esse o objetivo 

do Simpósio Jurídico Sul-Brasileiro, que ocorreu em 

agosto, no Tribunal de Justiça do Paraná, em Curiti-

ba. O evento, que reuniu mais de 200 profissionais do 

setor, foi organizado pela Escola da Magistratura do 

Paraná (EMAP), com apoio da Associação Nacional de 

Fomento Comercial (ANFAC) e a Associação dos Ma-

gistrados do Paraná (AMAPAR).

O simpósio teve como tema “Fomento Comercial – 

Securitizadoras  e Fundos de Investimento de Direitos 

Creditórios na Visão do Poder Judiciário” e contou com 

a presença de Ministros do STJ, em particular, do Minis-

tro Humberto Martins, Corregedor Nacional da Justiça, 

de Desembargadores do TJPR e outros magistrados. 

“Eventos como este proporcionam aos profissionais 

que operam factorings e securitizadoras uma análise 

atualizada sobre o fomento comercial e os parâmetros 

jurídicos da atividade”, ressalta Lemos Leite, responsá-

vel pelo painel “O Fomento Comercial – Perspectivas”.

Um dos principais assuntos tratados no encontro foi 

a questão da aplicação do direito cambiário aos tí-

tulos de crédito adquiridos pelas empresas de facto-

ring, considerado um dos principais entraves jurídicos 

no setor. Para os profissionais do factoring, é preciso 

desburocratizar a atividade e, nesse sentido, a aplica-

ção do direito cambiário é fundamental para que o 

negócio do fomento se viabilize adequado a normas 

específicas, em obediência a toda uma sistematiza-

ção jurídica. “Trata-se de uma interpretação que vem 

sendo adotada por parte de uma das turmas do STJ, 

objeto de um embargo de divergência, e, em breve, 

as duas turmas vão se reunir para decidir o caso”, ex-

plica o Presidente da ANFAC. 

O Ministro do STJ, Ricardo Villas Bôas Cueva, que mi-

nistrou a palestra “O Endosso e o Fomento Comercial 

na Visão do Superior Tribunal de Justiça”, ofereceu 

um ponto de vista interessante em relação ao tema. 

“Já há um debate instigante, importante e substan-

cial no STJ que procura repor nos eixos a questão da 

aplicação do direito cambiário aos títulos de crédito 

adquiridos pelas empresas de factoring, que parece 

ser o caminho natural para que essa importante ativi-

dade possa continuar a ser desenvolvida plenamente 

com segurança e com a garantia plena da circulação 

dos direitos”, analisou. 

EVENTOS COMO ESTE PROPORCIONAM AOS 
PROFISSIONAIS QUE OPERAM FACTORINGS E 
SECURITIZADORAS UMA ANÁLISE ATUALIZADA 
SOBRE O FOMENTO COMERCIAL E OS 
PARÂMETROS JURÍDICOS DA ATIVIDADE

8
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REFLEXÕES SOBRE O EVENTO
O Simpósio Jurídico Sul-Brasileiro, rea-

lizado em Curitiba, nas instalações do 
Tribunal de Justiça do Paraná, é um mar-
co extremamente representativo para a 
comunidade jurídica que atua em defesa 
do Fomento Comercial.

Podemos afirmar, sem qualquer dúvi-
da, que o sucesso de tal evento foi resul-
tado do seminário “O Fomento Comer-
cial na Perspectiva do Superior Tribunal 
de Justiça”, realizado em março de 2017, 
no auditório do STJ, em Brasília, organi-
zado pela FGV PROJETOS, com o apoio 
da ANFAC, onde pela primeira vez o Fo-
mento Comercial foi tema de discussão 
no âmbito do Superior Tribunal de Justi-
ça, despertando o interesse do Judiciário 
em conhecer um pouco mais sobre o de-
senvolvimento de uma atividade econô-
mica tão relevante.

Assim sob inspiração do evento realizado 
em Brasília, o Poder Judiciário do Paraná 
abriu suas portas para conhecer um pouco 
mais sobre o Fomento Comercial, trazen-
do para o debate Ministros e Juristas de 
grande relevância no cenário nacional.

O prestígio alcançado pelo Fomento 
Comercial pode ser medido não só pela 
presença dos Ministros Palestrantes Luis 
Felipe Salomão e Villas Bôas Cueva, mas 
principalmente com o comparecimento do 
então Vice-Presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça e atual Corregedor Nacional 
de Justiça, Ministro Humberto Martins.

A forma como se desenvolveram as pa-
lestras do Simpósio não poderia ser mais 
didática e elucidativa e, tendo como pa-
lestrante de abertura o Presidente da 
ANFAC, Luiz Lemos Leite, sabidamente a 
maior autoridade sobre Fomento Comer-
cial e precursor da atividade no Brasil, 

Capa / Simpósio Curitiba

puderam os presentes ter um visão moderna e atual da atividade, 
pois o fomento comercial ocupa posição de destaque no forneci-
mento de recursos financeiros aos pequenos e médios empresários, 
atuando com três estruturas empresariais distintas: Factorings, Se-
cutizadoras e Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios.

A palestra de Lemos Leite permitiu uma percepção de que o seg-
mento não se enquadra mais como uma atividade quase indivi-
dual ou artesã, visão deturpada de muitos, e sim é um segmento 
pujante, gerador de milhares de empregos diretos e indiretos, 
devendo assim ser encarado pelo Poder Judiciário, cujas decisões 
não podem burocratizar ou emperrar uma atividade com tama-
nho alcance social e econômico.

Foi exatamente pelo viés de modernidade do setor, trazido pela 
palestra de Lemos Leite, que os Ministros Palestrantes Luis Felipe 
Salomão e Villas Bôas Cueva abordaram seus temas.

O Ministro Salomão, profundo conhecedor do Direito Comercial, 
brindou a atenta plateia com uma visão crítica de como alguns 
temas, sobre o Fomento Comercial, vêm sendo enfrentados pelo 
Superior Tribunal de Justiça, deixando claro que se avizinha uma 
guinada jurisprudencial, no sentido de abordar  o Fomento Co-
mercial como uma atividade importante e que se modernizou e 
cresceu, devendo receber do Poder Judiciário uma melhor com-
preensão da sua dinâmica negocial.

O CONTEÚDO DE 
TODAS AS PALESTRAS 
E PRINCIPALMENTE A 
FORMA COM QUE O 
FOMENTO COMERCIAL ESTÁ 
SENDO ENCARADO POR 
NOSSA MAIS ALTA CORTE 
INFRACONSTITUCIONAL 
INJETARAM OTIMISMO 
EM TODA A COMUNIDADE 
JURÍDICA

Entre os presentes, destaque para a professora e Jurista Ana Tereza 
Basílio, para os Ministros do Superior Tribunal de Justiça Luiz Felipe 

Salomão, Villas Bôas Cueva e o Vice-Presidente da corte e atual 
Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins.

Encontro reuniu Ministros do STJ, Desembargadores
 do TJPR e representantes da ANFAC

Nesse sentido, Salomão defendeu que a utiliza-
ção de regras gerais do chamado Direito Comer-
cial é aplicável ao Fomento Comercial, não exis-
tindo razão plausível para se impor restrições a 
tal aplicação baseadas unicamente na atividade 
empresarial das partes envolvidas no processo.

A palestra do Ministro Villas Bôas Cueva, que 
também se mostrou alinhada com o entendimen-
to do Ministro Salomão, acabou por surpreender 
muitos dos estudiosos do Fomento Comercial pre-
sentes, pois o Ministro com extrema humildade 
reconheceu que muitas de suas posições sobre a 
atividade foram adotadas desconhecendo a gran-
de evolução que o setor apresentou na última dé-
cada e que doravante encararia o segmento com 
um outro olhar, ciente dos reflexos econômicos 
que as decisões judiciais podem ter.

Villas Bôas Cueva não se esquivou de abordar a temática sobre a 
aplicação do Direito Cambiário ao Fomento Comercial valendo-se 
de inspiradora metáfora ao afirmar que não poderia o título de 
crédito sofrer uma alquimia transformadora apenas pelo fato de 
ter sido negociado para uma empresa de fomento comercial e 
que portanto esse tema em discussão hoje no Superior Tribunal 
de Justiça merece uma efetiva reflexão dos magistrados.

Coroando um evento que por todos 
os aspectos foi brilhante,  a palestra da 
Professora e Jurista Ana Tereza Basílio, 
que com clareza e objetividade pon-
tuou outros aspectos da atividade de 
Fomento Comercial, especificamente 
ligados à controvérsia da coobrigação 
,ou o chamado Direito de Regresso, po-
sicionando-se a favor de tais disposições 
que se encontram absolutamente con-
vergentes com a legislação Civil e Co-
mercial, finalizando sua apresentação 
com a conclusão de que a coobrigação 
do Cedente, prevista no Código Civil, e 
o Direito de Regresso previsto na legis-
lação cambiária, por sí só não eliminam 
o risco e nem desnaturam a atividade de 
Fomento Comercial.

O conteúdo de todas as palestras e prin-
cipalmente a forma com que o Fomento 
Comercial está sendo encarado por nossa 
mais alta corte infraconstitucional inje-
taram otimismo em toda a comunidade 
jurídica que milita no segmento, pois o 
longo período de incompreensão e des-
conhecimento sobre uma atividade eco-
nômica tão importante parece se apro-
ximar do fim  e,  sob  tal  prenúncio, as 
merecidas homenagens à ANFAC, deno-
dada entidade que nunca mediu esforços 
em aproximar o segmento por ela repre-
sentado ao Poder Judiciário, colecionan-
do eventos memoráveis, que foram pre-
ciosas sementes frutificadas no sucesso 
do Simpósio Jurídico Sul–Brasileiro.

José Luis Dias da Silva, 
Consultor Jurídico da ANFAC
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O novo marco regulatório 
das duplicatas da Agenda BC+: 
começa agora um novo ciclo 
no Fomento Comercial brasileiro
Autores: Fernando Marques de Marsillac Fontes e Marcelo Maziero 
(CERC Central de Recebíveis S.A.)

Setor / Duplicatas

Os desafios da história recente 
do Fomento Comercial

A atividade de Fomento Comercial 
(factoring) é praticada há milênios, mas 
nas últimas décadas vem enfrentando 
algumas dificuldades no Brasil.

Todos os segmentos de mercado são afe-
tados pelo mau desempenho da economia 
brasileira, pela redução do faturamento 
das empresas e pela deterioração da liqui-
dez. Mas cabe um destaque para os im-
pactos sofridos pelo Fomento Comercial.

 De um lado, temos os riscos decor-
rentes de duplicatas simuladas (“frias”), 
cedidas em duplicidade, ou que simples-
mente não performaram. Nestes casos, 
resta ao credor recorrer ao Judiciário, 
com enormes custos e incerteza quanto 
ao resultado e ao prazo para resolução 
da disputa. O número de processos judi-
ciais em andamento no Brasil cresceu de 
60 milhões em 2009 para 80 milhões em 
2016, elevando em 30% a taxa de con-
gestionamento dos tribunais brasileiros.

De outro lado, estamos diante de um 
número cada vez maior de empresas 
sacadas que não autorizam seus forne-
cedores a negociar suas duplicatas, não 
confirmam para terceiros e não pagam 
boletos bancários.

A boa notícia é que parece termos che-
gado ao ponto de virada nesta situação.

Agenda BC+: o novo marco 
legal da duplicata no Brasil

O Banco Central lançou, no início de 
2017, a Agenda BC+, com propostas 
regulatórias voltadas ao aumento de 
segurança nas operações de crédito, 
visando aumentar o volume de crédito 
concedido a empresas e pessoas. 

Um dos tópicos da Agenda BC+ refe-
re-se aos negócios com duplicatas, sen-
do composto por algumas leis e normas 
que, entre outros, permitem o registro 
de recebíveis em registradoras e criam a 
duplicata escritural.

Ao ser emitida em um ambiente digi-
tal centralizado, a Duplicata Escritural é 
única, e os negócios com tais duplicatas 
só têm eficácia quando devidamente 
registrados nas entidades autorizadas 
pelo Banco Central do Brasil, as registra-
doras. Com isso, resolvem-se os casos de 
cessão em duplicidade e a preferência 
para aquele que registrou a operação 
está garantida legalmente.

Além disso, a lei que cria a duplicata 
escritural assegura a sua livre utilização 
no crédito, ao impedir que o sacado crie 
dificuldades para que seu fornecedor 
negocie suas duplicatas e ao determinar 
que a prova de pagamento da duplicata 
seja apresentada ao sistema eletrônico 
autorizado pelo Banco Central.

  Ao mesmo tempo e em sintonia com 
esse novo marco regulatório, está sendo 
lançada pelas Fazendas Estaduais a Fatu-
ra Eletrônica (Fat-e), que contém infor-
mações sobre o negócio que deu origem 
à duplicata, incluindo a sua performance.

CERC - começa agora um novo 
ciclo do Fomento Comercial brasileiro

A CERC é a primeira - e por enquanto 
a única - entidade registradora de du-
plicatas autorizada pelo Banco Central 
do Brasil.

Também é pioneira na conexão de seus 
sistemas à plataforma da Fat-e, com 
acesso eficiente e seguro às informações 
da Fatura Eletrônica, para uso na ava-
liação e monitoramento de duplicatas, 
e permitindo também que os negócios 
registrados na CERC sejam refletidos nas 
notas fiscais eletrônicas. 

O Sistema CERC já está sendo utilizado 
por bancos de desenvolvimento, FIDCs 
e fintechs.

Para permitir que as factorings se be-
neficiem plenamente dos benefícios 
que essas inovações regulatórias e tec-
nológicas podem trazer ao fomento co-
mercial, CERC e ANFAC estão estudan-
do a possibilidade de um Protocolo de 
Intenções para viabilizar o acesso das 
factorings aos serviços da CERC em con-
dições especiais.

Se você atua no segmento de fomento 
comercial, não pode ficar de fora.

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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O sistema de meios eletrônicos de pagamento vem cres-
cendo no mercado financeiro do Brasil, tendo sido regulado 
em 2013, por meio da Lei 12.865, de 09 de outubro de 2013.

As instituições que integram o sistema eletrônico de pa-
gamento não podem ser confundidas com as instituições fi-
nanceiras e bancárias, sendo um mercado distinto, de acor-
do com os próprios enunciados normativos; não obstante a 
possibilidade de as instituições financeiras também pode-
rem atuar no segmento de meios eletrônicos de pagamento 
(por exemplo, na emissão de cartões de crédito e débito). 

A principal diferença consiste na impossibilidade de 
captação de recursos junto à população, para aplicação, 
e a limitação quanto à utilização dos recursos financeiros 
que lhes são confiados pelos seus clientes, tendo em vista 
que sua função é limitada apenas à gestão e custódia dos 
valores, diferentemente das instituições financeiras, que 
utilizam os recursos de seus clientes para suas atividades 
de empréstimos e financiamentos.

Ainda, as atividades de meios eletrônicos de pagamen-
to não se confundem com aquelas realizadas com cripto-
moedas, tais como as bitcoins. Diferentemente das crip-
tomoedas, as moedas eletrônicas possuem seu lastro na 
moeda oficial do Brasil. 

Além da Lei 12.865/2013, as principais regras do Banco 
Central do Brasil são as Circulares 3.680/2013 (que trata 
das e-wallets), 3.681/2013 (que trata dos critérios para a 
prevenção de riscos em geral), 3.682/2013 (que trata dos 
arranjos de pagamentos) e a 3.885/2018 (que trata das 
instituições de pagamento).

Em síntese, estas regras dividem os players atuantes nes-
te setor em Instituidores de arranjos de pagamento e ins-
tituições de pagamento, trazendo regras específicas para 
cada um destes atores.

Considera-se arranjo de pagamento “o conjunto de re-
gras e procedimentos que disciplina a prestação de de-
terminado serviço de pagamento ao público, aceito por 
mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuá-
rios finais, pagadores e recebedores”; ou seja, o modelo 
de negócio que viabiliza a transferência de recursos ou o 
pagamento de uma compra por meio eletrônico, fazendo 
com que o valor seja debitado na conta do seu pagador e 
transferido à conta do recebedor. Por sua vez, Instituidor 
do arranjo de pagamento é a pessoa jurídica que estrutu-
ra e coordena a atividade do arranjo de pagamento.

No modelo tradicional de transação por meio eletrônico 
de pagamento, os arranjos de pagamentos são também 
conhecidos como bandeiras (por exemplo, Visa e Master-
card), responsáveis pela integração da tecnologia necessá-
ria para a realização das transações, bem como pela cria-
ção das regras do negócio. 

Setor / Artigo
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Mariana Prado Lisboa é graduada em Direito 
pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (2010) e especialista em 
Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito 
(EPD) - 2013

concorrência no segmento, a desconcen-
tração do setor, o ingresso de novos players 
no mercado e o consequente aumento da 
“bancarização” no País.

Vários projetos em andamento no Banco 
Central do Brasil, incentivando o investi-
mento no setor, pretendem estabelecer re-
gras para que todos os pagamentos no Bra-
sil possam ser feitos de modo instantâneo, 
fazendo com que o País mantenha sua con-
dição como um dos sistemas de pagamen-
tos eletrônicos mais evoluídos do mundo.

Entre outros, merece destaque o registro, 
em entidade a ser autorizada pelo BC, das 
operações com cartões de crédito para que 
o estabelecimento comercial possa usá-lo, a 
sua livre escolha, podendo ceder os direitos 
creditórios para terceiros, como factorings 
e fundo de investimentos em direitos credi-
tórios (FIDC). Hoje, os recebíveis só podem 
ser cedidos mediante autorização das ad-
quirentes e/ou subadquirentes que efetua-
rão a liquidação da transação.

Além destas medidas governamentais, é 
dado como certo que o mercado de meios 
eletrônicos de pagamento ainda deve 
crescer muito, seja pela aproximação de suas 
atividades com outros segmentos, tais como 
os mercados de moedas virtuais e o mercado 
de loyalties, seja pela desmaterialização 
da moeda, face  à  crescente  demanda  da 
sociedade  por  dinamismo  e  segurança. 

O Banco Central do Brasil é responsável por regular a ativida-
de dos arranjos de pagamentos atuantes no Brasil.

Considera-se instituição de pagamento o player que “in-
tegrando um ou mais arranjos de pagamento, tenha como 
atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulati-
vamente: a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de 
recursos mantidos em conta de pagamento; b) executar ou 
facilitar a instrução de pagamento relacionada a determi-
nado serviço de pagamento, inclusive transferência origi-
nada de ou destinada a conta de pagamento; c) gerir con-
ta de pagamento; d) emitir instrumento de pagamento; e) 
credenciar a aceitação de instrumento de pagamento; f) 
executar remessa de fundos; g) converter moeda física ou 
escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciar 
a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica; e h) outras 
atividades relacionadas à prestação de serviço de paga-
mento, designadas pelo Banco Central do Brasil”.

É notório o crescimento do mercado de meios eletrôni-
cos de pagamento nos últimos anos, em especial após a 
edição da Lei 12.865/2013 e a atuação do Banco Central 
do Brasil, que vem agindo de modo muito positivo para 
a segurança e crescimento do mercado, o aumento da 

“A PRINCIPAL
 DIFERENÇA CONSISTE NA

 IMPOSSIBILIDADE DE 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

JUNTO À POPULAÇÃO, PARA 
APLICAÇÃO, E A LIMITAÇÃO 
QUANTO À UTILIZAÇÃO DOS 

RECURSOS FINANCEIROS 
QUE LHES SÃO CONFIADOS 

PELOS SEUS CLIENTES”

AUTORES
Giancarllo Melito 
Mariana Prado Lisboa 

Ambos são integrantes do escritório 
Barcellos Tucunduva Advogados

32
A Austin Rating é pioneira na classificação de 
risco de crédito no Brasil. Sua credibilidade foi 
construída ao longo de seus 32 anos de atuação 
com muito trabalho e dedicação. É a empresa 
mais solicitada pela mídia quando o assunto é 
bancos, mercado financeiro e macroeconomia. 
Detém o maior banco de dados privado do país 
com informações financeiras de empresas.

SÃO PAULO
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr. 110
7º Andar - Itaim Bibi 
CEP 04542-000 - Tel.: 11 3377-0707

BARUERI
Av. Andrômeda, 885 - Cj. 901/902
Alphaville -  Brascan Green Valley
CEP 06473-000 - Tel.: 11 3377-0707

RIO DE JANEIRO
Av. Presidente Wilson, 231
Grupo 502/503 - Parte Centro
Tel.: 21 2103-7680

WWW.AUSTIN.COM.BR

LÍDER EM RATINGS DE
GESTORAS DE RECURSOS

LÍDER EM RATINGS DE FIDCs

LÍDER EM RATINGS DE CRIs

PRIMEIRA AGÊNCIA
DE RATING DO
BRASIL



1918

Só quem tem a grandeza de 
dar um passo para trás, momen-
taneamente, tem a chance de 
saltar quilômetros mais adiante. 
A expressão resume a trajetória 
de Divaldo Disposti, coordena-
dor geral e um dos fundadores 
do Grupo Centerpar, sediado 
em Bauru, no interior de São 
Paulo. Quando deixou o Uni-
banco, em 1993, Divaldo ocupa-
va cargo de gerência e ganhava 
cerca de US$ 1,5 mil por mês. 
Com o dinheiro da indenização, 
por volta de US$ 17 mil, mais um 
valor adquirido com a venda de 
um telefone, produto bastante 
valioso à época, o então bancá-
rio resolveu investir em Fomen-
to Comercial. “Buscava novos 
desafios e vi no factoring uma 
oportunidade de mudança”, 

lembra.
  
Estabilizado economicamente enquanto trabalhou em banco, 

Divaldo passou por algum tempo se mantendo com apenas um 
terço do que ganhava. “Fui obrigado a fazer vários ajustes. O 
padrão de vida mudou muito”, recorda com certo saudosismo.

No mesmo ano em que saiu do banco, Divaldo se juntou ao 
sócio Nelson Sorroche Ramires e abriu sua primeira empresa, a 
Centercred, um embrião do Grupo Centerpar. O início não foi 
fácil. Sem experiência no negócio, os amigos sofreram até achar 
o caminho ideal. “O Fomento para muitos se assemelha a um 
banco, mas não é. Os métodos de avaliações exigem muito mais 
critérios. Nosso lastro está em cima do sacado e só fomos apren-
dendo isso com o tempo. Os recursos eram escassos e tivemos 
que contar com a ajuda dos bancos para crescer”, afirma.

 Para completar o quadro de sócios foi chamado mais um 
amigo: Ademir Lopes Correia. “Tivemos que suar sangue para 
chegar aqui. No início, a economia brasileira passava por um 
período de turbulência, com a inflação acima dos 80%. Tínha-
mos que fazer os cálculos para medir nossa eficiência em dó-
lar, pois a moeda daquela época não nos dava segurança para 

Centerpar: 
uma trajetória de sucesso 
que começou há 25 anos
Sediada em Bauru, no interior paulista, grupo de empresas fundado por Divaldo Disposti 
está em franca ascensão e estruturando a abertura de um FIDC

“O FOMENTO PARA MUITOS SE 
ASSEMELHA A UM BANCO, MAS NÃO É. 

OS MÉTODOS DE AVALIAÇÕES EXIGEM 
MUITO MAIS CRITÉRIOS. NOSSO 

LASTRO ESTÁ EM CIMA DO SACADO E 
SÓ FOMOS APRENDENDO ISSO COM O 

TEMPO. OS RECURSOS ERAM ESCASSOS 
E TIVEMOS QUE CONTAR COM A 

AJUDA DOS BANCOS PARA CRESCER”

Divaldo Disposti, coordenador 
geral e um dos fundadores do 
Grupo Centerpar

Setor / Regional

analisar o crescimento”, conta Divaldo.
Além da instabilidade econômica, surgiram outros proble-

mas. Nos primeiros quatro meses de atividade, um dos clientes 
não honrou seus títulos e comprometeu mais de 50% do ca-
pital da companhia. Diante de mais essa atribulação, Divaldo 
e Nelson chegaram a pensar que o negócio não daria certo.

 
A época de bonança, porém, não demorou a chegar. Após 

o primeiro ano na nova empreitada o negócio começou a ex-
pandir de forma exponencial e o grupo chegou a ser formado 
por 93 sócios. Atualmente, o Grupo Centerpar reúne oito em-
presas no estado de São Paulo, tendo como principal ativida-
de o Fomento Comercial. São, aproximadamente, 2 mil clien-
tes dos mais diversos setores, a maioria na indústria. Divaldo 
Disposti ressalta a importância das parcerias para o sucesso e 
a expansão do Grupo Centerpar: “Se não fossem as parcerias 
e o nosso lema de dividir para somar não estaríamos come-
morando mais de 25 anos de existência. É muito gratificante 
trabalhar com pessoas especiais como nossos sócios e também 
com um seleto quadro de funcionários”.

 
O Grupo Centerpar atribui grande parte de sua trajetória vi-

toriosa também à escolha do Fomento Comercial como sua 
principal área de atuação. “Para o empreendedor, um dos 
maiores obstáculos para o desenvolvimento do negócio é a 
captação de recursos. O factoring é uma excelente alternati-
va, principalmente para as pequenas empresas, e contribui de 
forma relevante para o desenvolvimento socioeconômico do 
Brasil, responsável por 2,5% do PIB”, enfatiza.

shutterstock
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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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MERCADO REGIONAL E FUTURO

O factoring no interior de São Paulo tem as suas peculiaridades, 
segundo Divaldo, tanto positivas quanto negativas. “A inadimplên-
cia está muito alta no interior e os golpes de papéis frios têm au-
mentado consideravelmente”, afirma. O Grupo Centerpar tomou 
conhecimento de empresas que, em conluio, montam operações 
com títulos combinados entre si. “Tivemos que redobrar nossa vi-
gilância e investigação”, garante o coordenador geral.

 
Por outro lado, o mercado de fomento tem salvado diversas em-

presas acometidas pela crise financeira no interior paulista. “Posso 
assegurar que, sem as factorings, muitas companhias teriam fecha-
do suas portas. Os bancos estão muito seletivos e é nessa brecha 
que nós atuamos“, assegura.

 
Mesmo consolidada no mercado e com muitos clientes do setor in-

dustrial, o Grupo Centerpar busca novas possibilidades. “O factoring 
cresceu demais nos últimos anos no interior de São Paulo, mas com 
a da queda dos juros para aplicações nos bancos, não temos conse-
guindo expandir como gostaríamos”, diz Divaldo.  

 
O Grupo está abrindo um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios), comprovando novamente que os sócios são movidos por 
novos desafios. O FIDC é um fundo em que um mínimo de 50% do 
patrimônio líquido dos cotistas é investido em Direitos Creditórios, 
formando uma espécie de união entre as partes. “Esse tipo de apli-
cação tem crescido muito. É uma nova aposta que estamos fazendo.”

 O Grupo Centerpar atua no Fomento Co-
mercial na compra de recebíveis (ativos cre-
ditórios, em geral cheques ou duplicatas, 
sempre provenientes de vendas mercantis 
e prestação de serviços); e na prestação de 
serviços, que inclui avaliação da contratan-
te, de seus devedores e fornecedores; acom-
panhamento de contas a receber e a pagar 
da contratante; e o fomento de processo 
produtivo e mercadológico da contratante.

 
“Estamos no ramo certo, que ocupa o lugar 

que nem sempre as instituições financeiras 
ocupam”, explicam Divaldo. “Trabalhamos 
sempre com seriedade e eficiência, o que 
nos permite ter clientes cativos, que estão 
conosco há mais de 20 anos. Com essa linha 
de atuação, conseguimos ficar entre as seis 
maiores empresas de factoring do Brasil e 
temos planos de continuar crescendo.”

 
Divaldo faz questão de salientar a impor-

tância da ANFAC para o grupo. “O Dr. Luiz é 
como um pai para nós, generoso e austero 
ao mesmo tempo.”

Setor / Regional
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É preciso estar atento. Os primeiros sinto-
mas, normalmente, são um leve ardor ao uri-
nar e a necessidade de levantar no meio da 
madrugada para ir ao banheiro. Em alguns 
casos, esses sinais podem vir acompanhados 
de redução de peso, perda de apetite e a 
ocorrência de fraturas ósseas. Além de in-
comodar, as situações acima podem revelar 
possíveis problemas de próstata, cuja inci-
dência aumenta em homens que já passaram 
dos 50 anos.  

Segundo o diretor da Sociedade Brasileira 
de Urologia de São Paulo, Roberto Vaz Julia-
no, a população brasileira está envelhecen-
do em um ritmo acima do esperado e, nos 
próximos anos, o número de pessoas com 
mais de 65 anos será superior ao de jovens 
com menos de 15 anos. “Esperava-se que isso 
só fosse acontecer em 2050, mas, nessa pró-
xima década, já estamos enxergando essa 
inversão da pirâmide. Por isso, a importân-
cia de, cada vez mais, dar atenção especial 
às enfermidades que atingem pessoas mais 
velhas”, ressalta.

Uma dessas doenças é a neoplasia maligna 
de próstata, mais conhecida como câncer 
de próstata. Dados do Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) apontam que esse tipo de tu-
mor é o segundo mais comum entre os ho-
mens, atrás apenas do câncer de pele não 
melanoma. Somente em 2018, foram estima-
dos 68,2 mil novos casos no País.

O que esses números não mostram, no en-
tanto, é que há uma série de hábitos que 
podem ser cultivados ao longo da vida para 
reduzir os riscos de uma doença na próstata. 
Para Roberto, o primeiro passo para a pre-
venção é procurar manter hábitos saudáveis. 
“Pode parecer clichê, mas vale para qualquer 
doença, inclusive para as que atingem a prós-
tata. É fundamental ter uma dieta balancea-
da, com frutas e verduras frescas e menos 
gordura, especialmente animal”, explica.

Prevenir é sempre 
o melhor remédio

Segundo o especialista, existem diversos estudos em andamento 
que discutem a capacidade de alguns alimentos de prevenir proble-
mas na próstata. Alguns deles seriam o tomate, a castanha-do-pará 
e as folhas verde-escuras, ricos em licopeno, selênio e sulforafano, 
respectivamente. Todos esses alimentos possuem efeito antioxi-
dante, responsável por estimular a morte programada de células, 
inibindo sua reprodução e precavendo sua multiplicação em tumo-
res. “A prática de exercícios físicos visando garantir a qualidade de 
vida e evitar a obesidade também é algo essencial na vida do ho-
mem”, completa.

Outro fator extremamente importante para garantir a saúde da 
próstata é fazer o acompanhamento constante de suas condições clí-
nicas. A recomendação é para que homens a partir de 50 anos come-
cem a prevenção. “Nós, da Sociedade Brasileira de Urologia, orienta-
mos pessoas que têm antecedentes de câncer de próstata na família 
a começarem a realização dos exames aos 45 anos ou menos.” 

O especialista argumenta que, do mesmo jeito que a mulher vai 
regularmente ao ginecologista, o homem também deve fazer o 
check-up anual. O principal método para isso é o exame digital – 
ou exame de toque, como é mais conhecido.  Além dele, há o PSA 
(Antígeno Prostático Específico) – feito por coleta de sangue –, in-
dicado para o levantamento de informações mais específicas sobre 
as células. Caso haja qualquer alteração, o paciente pode ser sub-
metido a exames complementares, como uma biopsia orientada 
por ultrassom, videolaparoscopia ou ressonância magnética. “Caso 
se descubra algum problema precocemente, as chances de cura são 
altas, podendo chegar a 90%”, finaliza o urologista. 

“NÓS, DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
UROLOGIA, ORIENTAMOS PESSOAS QUE TÊM 

ANTECEDENTES DE CÂNCER DE PRÓSTATA 
NA FAMÍLIA A COMEÇAREM A REALIZAÇÃO 

DOS EXAMES AOS 45 ANOS OU MENOS“

Manter hábitos saudáveis e fazer exames regularmente 
é fundamental para manter a saúde da próstata

Roberto Vaz Juliano, 
diretor da Sociedade 
Brasileira de Urologia

 de São Paulo
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Visando agilizar a aprovação do PL nº 
441/2017 – Cadastro Positivo, o Presiden-
te e o Diretor Administrativo e Financeiro 
da ANFAC, Luiz Lemos Leite e Luiz Napo-
leão Brito, respectivamente, participaram 
de reunião com o Ministro da Secretaria 
de Governo da Presidência da República, 
Carlos Marun, no Palácio do Planalto. 

O projeto já foi votado na Câmara dos 
Deputados, mas depende da discussão 
de alguns destaques para ser enviado 
novamente para o Senado Federal, sua 
casa de origem, antes de seguir para a 
sanção do Presidente da República. 

Em julho, a ANFAC promoveu em sua sede, em 
São Paulo, mais um encontro para apresentar ao 
setor os processos básicos para operações de fac-
toring com o curso O Operador e seu Backoffice. 
O encontro foi ministrado pelo empresário Or-
lando de Souza Santos.

Ao todo, 24 profissionais de estados como Mi-
nas Gerais, Paraná, Goiânia e São Paulo acompa-
nharam as explicações, divididas em três módu-
los: “Técnico-operacional”, “Receitas e Despesas 
do Factoring” e “Aspectos Práticos”. 

“Foram apresentados os processos e procedi-
mentos operacionais do dia a dia dos operadores 
e colaboradores do departamento de backoffice 
de uma empresa de Fomento Comercial. Além 
disso, desafiamos os alunos a compartilhar suas 

Acontece

Julho

Encontro apresenta 
processos básicos do factoring

Agosto

Presidente da ANFAC se reúne 
com Ministro Carlos Marun

experiências diárias para que, juntos, possamos 
encontrar soluções”, afirma Santos.

Além de todo o conteúdo teórico, os participan-
tes realizam exercícios práticos para aprimorar 
suas técnicas, visando melhorar a relação entre os 
operadores e os backoffices, levando em conside-
ração as normas aplicadas para o Fomento Comer-
cial.

“Esse curso, essencial para todos os profissio-
nais, traz uma base para operar o dia a dia. Posso 
dizer que o maior índice de erro dos profissio-
nais de Fomento Comercial que estão iniciando 
na carreira está nas questões operacionais, na 
formalização das operações. E essa experiência é 
adquirida se a pessoa passar por um treinamento 
adequado”, finaliza Orlando.

Estiveram presentes no encontro di-
versas entidades do setor que integram 
a Frente do Cadastro Positivo, para 
apresentar ao ministro manifesto de 
suas considerações com relação à lei de 
proteção de dados pessoais, que foi re-
centemente aprovada no Congresso Na-
cional. “A visão das entidades é de que 
essa iniciativa coloca o Brasil no rol dos 
países que investem na proteção de da-
dos dos seus cidadãos e que, portanto, 
está em consonância com a Lei do Ca-
dastro Positivo”, afirma o presidente da 
ANFAC, Luiz Lemos Leite. 

Em entrevista posterior ao evento, o 
Ministro Carlos Marun afirmou que “há 
interesse do governo na aprovação des-
se projeto”. Ele se propôs a trabalhar 
junto à Presidência da Câmara, com o 
objetivo de driblar alguns obstáculos 
que estão travando a aprovação do pro-
jeto. A ideia é abreviar uma solução que 
possa facilitar a sua tramitação final.
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pectos jurídicos do setor. O módulo foi dividido com o economista Clau-
diomar Damasceno, que levou aos alunos conceitos de securitização de 
crédito, como estruturas de capital, capital próprio e de terceiros, além 
de títulos mobiliários. 

O terceiro dia de curso foi dedicado aos aspectos tributários e con-
tábeis do Fomento Comercial, com palestras do consultor contábil da 
ANFAC, Gilon Santoleri, e do diretor da Efibrás Fomento e da EFB Fran-
chising, Domenico Di Bisceglie. Houve tempo ainda para aplicação de 
exercícios de matemática financeira e cálculos. 

Antes do encerramento, os alunos foram à prática. Depois de falar 
sobre crédito e os riscos nas operações do fomento, Domenico realizou 
simulações de operações do dia a dia. “Acredito que todos os partici-
pantes saíram do curso com gás para iniciar sua empresa”, avaliou.

Acontece

O principal curso promovido pela ANFAC, o de Agen-
te de Fomento Comercial, chega a uma marca históri-
ca: a 180ª edição. De 27 a 30 de agosto, alunos do Pa-
raná, Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, 
Pará, Mato Grosso do Sul e São Paulo participaram da 
aula, que ocorreu na sede da associação, em São Pau-
lo. Ao todo, 28 profissionais tiveram 32 horas de imer-
são nos conceitos do dia a dia do setor, conduzidas por 
cinco professores. 

Desde 1983, quando houve a primeira edição, até 
agora, mais de 8 mil alunos receberam a certificação 
da ANFAC para atuar nas áreas de Fomento Comercial, 
como factoring, FIDCs, securitização de crédito e ges-
tão de recebíveis.

“O objetivo do curso é disponibilizar importantes 
conhecimentos técnicos e processuais para profissio-
nais que desejam ingressar no setor”, ressaltou o pre-
sidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, durante a aula 
inaugural. O curso abordou também um tema novo: 
“Como se Tornar Empreendedor no Fomento Comer-
cial”, ministrado por Domenico Di Bisceglie, diretor da 
Efibrás Fomento e da EFB Franchising. 

O segundo dia foi marcado por palestra do consultor 
jurídico da ANFAC, José Luis Dias da Silva, sobre as-

Curso de Agente de Fomento Comercial chega à 180ª edição
Agosto

Em agosto, a ANFAC realizou o curso de Checagem Creditícia 
e Documental no Fomento Comercial. A aula, ministrada pelo 
consultor jurídico da associação, José Luis Dias da Silva, contou 
com a participação de 22 profissionais do setor.

A partir das normas que conduzem as atividades e com o ob-
jetivo de reciclar essas informações, as aulas ofereceram aos participantes a chance de avaliar dados originários de documentos 
digitais e, também, de rever procedimentos cotidianos realizados pelas empresas.

Novas soluções e tecnologias para o processo de análises das operações e prevenção de fraudes também foram abordadas pelo 
consultor, que proporcionou aos participantes um alerta dos riscos operacionais e de crédito dos negócios. 

Segundo o consultor, as informações compartilhadas na ocasião são de extrema importância para ajudar na rotina das pessoas 
que atuam no Fomento Comercial. “O objetivo do curso é orientar e atualizar os profissionais de Fomento Comercial sobre a 
checagem de crédito documental a fim de evitar fraudes e contribuir com o dia a dia do profissional”, avalia Silva.

Agosto

ANFAC promove curso 
de Checagem Creditícia 
e Documental

NOVA DATA
NOVA PROGRAMAÇÃO

SÃO PAULO
OUTUBRO DE 2019

PREPARE-SE

O maior encontro de profissionais do fomento 
comercial do Brasil será em São Paulo. 

Fique atento às novidades 
e inscreva-se em wwww.anfac.com.br

anfacbr@anfac_br

Outubro de 2019 • São Paulo

Brasileiro
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A ANFAC lançou, em setembro, mais 
uma novidade para o setor: o curso de 
Crédito e Risco no Fomento Comercial: 
Factoring e Securitização, que tem como 
objetivo valorizar o aspecto preventivo 
da análise como forma de mitigar os di-
versos riscos envolvidos nas operações 
de Fomento Comercial: de crédito, ope-
racionais, fiscais, de mercado, jurídicos, 
dentre outros aspectos. A primeira aula 
ocorreu em Cuiabá e a segunda em São 
Paulo, ministradas pelo empresário Or-
lando Souza Santos. 

O novo curso é composto por quatro 
módulos e suas aulas abordam temas 
que vão de noções básicas que configu-

Curso focado em Análise de Crédito 
e Risco é lançado em Cuiabá
Setembro

ram negócios de risco, identificação e 
mapeamento de exposição a situações 
suspeitas, perfil e foco da atuação da 
empresa cedente e cliente, além de apre-
sentar exemplos dos principais riscos nas 
operações de fomento. O curso também 
promove momentos de troca de expe-
riências sobre o meio corporativo, dicas 
e outros assuntos de interesse do setor.

“Estes são assuntos sempre atuais, 
porque em qualquer segmento do Fo-
mento Comercial o profissional tem que 
aprender a gerenciar riscos. O resulta-
do da empresa está relacionado a isso, 
e é bom que o empresário tenha esse 
entendimento”, esclarece Souza Santos.

O NOVO CURSO É 
COMPOSTO POR QUATRO 
MÓDULOS E SUAS AULAS 

ABORDAM  TEMAS QUE VÃO 
DE NOÇÕES BÁSICAS QUE  
CONFIGURAM NEGÓCIOS  

DE RISCO, IDENTIFICAÇÃO  
E MAPEAMENTO DE  

EXPOSIÇÃO A SITUAÇÕES  
SUSPEITAS, PERFIL E FOCO  

DA ATUAÇÃO DA EMPRESA  
CEDENTE E CLIENTE.
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AGENDA 

NA SEDE DA ANFAC
Endereço: Av. Angélica, 2.447 
11 º andar
Higienópolis – São Paulo/ SP
Inscrições no site www.anfac.com.br
(Para associados e não associados à ANFAC)

28 de novembro de 2018
Securitização no
Fomento Comercial
Das 9h às 18h
Inscrições até 27 de novembro

10 a 13 de dezembro
182º Curso de Agente 
de Fomento Comercial
Das 9h às 18h
Inscrições até 9 de dezembro

PALESTRA GIROFAC

28 de novembro de 2018
Hotel Transamérica
Prestige Internacional
Av. Boa Viagem, 420 
Boa Viagem - Recife/PE 
Das 15h às 17h

29 de novembro de 2018
Monte Pascoal Praia
Hotel Salvador 
Av. Oceânica, 591
Barra - Salvador/BA
Das 17h às 20h30

05 de dezembro
ACIB: Associação Comercial 
Industrial de Bauru
R. Bandeirantes, 78
Quadra 8, Centro – Bauru/SP
Das 10h às 12h30

07 de dezembro de 2018
San Diego Suítes Lourdes
Av. Álvares Cabral, 1181
Sala Diamond - Pilotis, 
Lourdes - Belo Horizonte/MG
Das 17h às 20h

*Programação sujeita a alteração*

Acompanhe a agenda mensal 
de cursos que a ANFAC oferece
pelo país, no site:

www.anfac.com.br 

Encontro nacional da ANFIDC 
recebe presidente da ANFAC
Setembro

O presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, esteve presente na terceira 
edição do Encontro Nacional promovido pela Associação Nacional dos 
Participantes em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multi-
cedentes e Multissacados (ANFIDC), no final de setembro.

Estiveram presentes o presidente da ANFIDC, Paulo Schonenberg, o re-
presentante do Banco Central Fabio Lacerda Carneiro, Chefe Adjunto de 
Unidade e da CVM, além de executivos da PVG Advogado, Bradesco Asset 
Management, Socopa, CERC, Valora e profissionais do mercado financeiro. 

O encontro tinha como objetivo o debate sobre os impactos da instru-
ção normativa CVM 356 e os avanços do mercado para mitigar os riscos 
e cursos nos FIDCs Multicedentes Multissacados. “Para a ANFAC, é mui-
to importante participar de um evento como esse, que visa apresentar 
uma visão geral da Instrução e que traz novidades importantes para o 
setor”, pontua o Presidente da associação, Luiz Lemos Leite. 

Curso de Técnicas de
Vendas no Fomento 
é lançado em SP
Setembro

A ANFAC lançou, em setembro, na sede da associação, 
em São Paulo, o curso Técnica de Vendas no Fomento 
Comercial. Com o objetivo de auxiliar as equipes co-
merciais de empresas de factoring, a primeira edição 
do curso atraiu 30 participantes de diferentes estados. 
O professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e dire-
tor das empresas Efibrás Fomento e da EFB Franchising, 
Domenico Di Bisceglie, foi quem conduziu as oito horas 
de aulas repletas de conceitos e exercícios simulados. 

“Apresentamos aos profissionais técnicas básicas de 
vendas, mas com foco no setor. Normalmente, cursos 
sobre técnicas falam, exclusivamente, de vendas; mas, 
aqui, incluímos ainda análises de crédito e do cliente”, 
explica o professor. O curso dedica-se, por enquanto, 
apenas à realidade das factorings.

Foram apresentadas técnicas de linguagem corpo-
ral para aperfeiçoar a comunicação entre agente e 
cliente, e dicas importantes para se aplicar antes do 
fechamento do contrato de venda, como análise da in-
fraestrutura da empresa cliente, documentação e re-
putação bancária. Di Bisceglie também discutiu com a 
turma a revisão de questões conceituais no factoring. 

A última parte da aula foi voltada para atividades, debates e análises, 
incluindo simulações de venda de produtos entre os próprios alunos.

Segundo o professor, a ANFAC deve expandir o curso de técnicas de 
vendas para outras segmentações do fomento comercial. “Existe uma 
grande demanda dos profissionais do setor, porque é recorrente a 
necessidade de se buscar clientes no mercado, já que, normalmente, 
ele não vem até o comercial das empresas”, explica.

Atualmente, a ANFAC oferece cursos relacionados à área de vendas, 
como o de Gestão da Área Comercial e o de Agente de Fomento Co-
mercial, que tem em um dos módulos a aula “Como se Tornar Em-
preendedor de Fomento Comercial”, também ministrada por Dome-
nico Di Bisceglie. As informações e agenda de cursos da associação são 
publicadas em www.anfac.com.br.

ANFAC realiza curso 
de Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro
Setembro

A ANFAC realizou em sua sede, em São Paulo, duran-
te o mês de setembro, mais um curso de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro no Fomento Comercial.  A aula 
foi ministrada pelo consultor jurídico da Associação, 
José Luis Dias da Silva, e foi prestigiada por empresá-
rios provenientes de diversos estados do País.

O curso abordou algumas questões conceituais e 
práticas. Entre elas, procurou definir o crime de la-
vagem de dinheiro, principalmente no setor de Fo-
mento Comercial. O consultor tratou também da classificação de riscos de clientes, de relatórios de controle e exercícios sobre a 
criação de balanços e políticas de prevenção, e das classificações de risco que envolvem as empresas e seus clientes. 

O curso é obrigatório para todos os profissionais que atuam ou querem ingressar no Fomento Comercial, conforme previsto 
na Resolução COAF nº 21. “Além do curso ser obrigatório, todo profissional do setor deve participar da aula, porque é aqui que 
apresentamos normas e legislações e debatemos a transparência das empresas de factoring”, pontua o consultor.
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Que privilégio deve ser poder participar 
de um evento onde o Dr. Luiz Lemos 
Leite é um dos palestrantes, devido 
ao seu grande e vasto conhecimento, 
desenvoltura e talento.
Jefferson Cristino (SP)
Diretor Comercial & Marketing 
da Empresa RPM Telas

Dr. Luiz, em 28 de setembro realizamos 
um evento e fizemos uma homenagem 

para o senhor, que é o criador desse 
gigantismo que é o setor de fomento 

comercial. Sem dúvida, a Circular 1359 
é uma das principais responsáveis pelo 
nosso crescimento, dentro do ambiente 

de autorregulamentação, possibilitando 
o livre exercício da nossa atividade. Uma 
data a ser comemorada como o primeiro 

dia do fomento comercial no Brasil. 
Hamilton de Brito Junior (SP)

Conselheiro da ANFAC

Como bem sabemos, a circular 1359 
do Bacen foi um divisor de águas 
na história do factoring no Brasil. E 
isso se deve, inquestionavelmente, 
ao esforço incansável e à capacidade 
de articulação do Sr. Luiz Lemos. 
Portanto, “honras a quem merece 
honras”. Parabéns, Dr. Luiz Lemos!
Orlando Souza Santos (GO)
Empresário do Fomento Comercial

Estimado Presidente Luiz Leite, após 
tantas e significativas manifestações 

resta-me a tarefa hercúlea de 
encontrar algo que ainda não foi dito 
para exaltar sua trajetória de grande 

líder do Fomento Comercial. No ensejo 
das comemorações de grandes feitos 

do passado permita-me destacar o seu 
perfil de empreendedor com olhos 

voltados para o futuro. Com efeito, 
embora pudesse usufruir dos louros 

de um passado de lutas e vitórias, 
mantém-se conectado com os desafios 

do futuro, contrariando as vozes 
agourentas que vaticinavam o fim 
do fomento e provando que nossa 

atividade pode se reinventar e se 
inserir num universo tecnológico e 

de modernidade. Desprendendo-se 
de velhos conceitos o senhor soube 
inovar e ousar com iniciativas como 

a recente plataforma eletrônica 
Girofac que reposiciona o Fomento 
Comercial e mostra que nosso líder 
não vive do passado, ao contrário, 

exorta as conquistas pretéritas, 
como combustível para os desafios 

vindouros. Parabéns e receba 
estas minhas palavras como uma 
merecida e singela homenagem.

José Luís Dias da Silva (SP)
Consultor Jurídico da ANFAC

Dr. Luiz Lemos Leite. Meu ícone, 
parabéns! Vou falar sobre você 
com frases de repercussão mundial. 
Assim estarei prestando uma 
homenagem à altura da sua 
importância para o Factoring 
no Brasil. “Certos homens têm 
entusiasmo por 30 minutos, outros 
por 30 dias, mas é o homem que 
tem entusiasmo por 30 anos 
que faz sua vida um sucesso”. 
“Sorte é o que acontece quando a 
preparação encontra oportunidade”.
 “Somos o que repetidamente 
fazemos, portanto, a excelência 
não é um feito, mas um hábito”. 
“O caminho está aberto a todos, 
e se uns vencem e alcançam o 
que almejam, não é porque sejam 
predestinados, senão porque 
forçaram os obstáculos com 
arrojo e tenacidade”. Vamos 
fomentar! Forte abraço.
José Armando Torres de Arruda (PA)
Presidente SINFAC-PA

Obrigado, Dr. Luiz Lemos Leite,
 por sua incansável luta

 pelo Fomento Comercial
  e Factoring no Brasil. 

Nilson Castro (GO)
Presidente SINFAC-GO/TO

Presidente e amigo Lemos Leite. 
Nesse momento em que a nossa 
nação presencia a escassez de líderes 
bem-intencionados, limpos e com 
ideias para melhorar, efetivamente, 
o bem-estar do nosso povo, dar 
empregos e fortalecer os pilares 
da respeitabilidade entre todos, 
sinto um grande orgulho em 
parabenizar você, nosso especial 
líder. Parabenizar pelo bem e para 
o bem, pois trouxe o Instituto do 
Fomento, que tanto contribuiu e 
contribui no desenvolvimento do 
Brasil. Essa data que certamente 
foi uma das maiores batalhas que 
ganhastes é emblemática e lhe 
deu toda a força para desenvolver 
esse negócio que hoje prospera 
com tantos outros produtos, nomes 
e modernismos necessários e com 
o seu atento e indispensável apoio. 
Meu grande abraço e conte 
comigo sempre. 
Carlos Alberto Gomes Silva (RJ)
Conselheiro da ANFAC

Dr. Luiz, parabéns!
 Nosso reconhecimento e 

agradecimento por sua constante 
dedicação ao nosso segmento. 

João Carlos Ribeiro Vargas (ES)
Conselheiro da ANFAC

Não podemos falar de Factoring 
no Brasil sem falar de Luiz Lemos 
Leite. Em todos os gabinetes da 
República, sejam eles do Executivo, 
do Legislativo ou do Judiciário, 
o factoring sempre se reporta 
e se reportará ao seu criador,  
Luiz Lemos Leite. Nesse 30 
de setembro, marco decisório 
para essa nossa atividade 
autorregulamentada, queremos 
prestar a nossa homenagem, não 
pelos 30 anos que comemoramos 
da edição da Circular 1.359, mas pelos 
36 anos do Fomento Comercial em 
nosso país Nossos agradecimentos 
pelo seu empreendedorismo e pela 
árdua luta, sobretudo, no difícil 
período em que a ANFAC foi 
fundada, em 1982, quando se 
operava com muitos entraves, 
até a expedição da Circular 1.359, 
que ora comemoramos. Parabéns 
pelo seu esforço, dedicação e, 
sobretudo, paixão que o senhor 
nutre por esse filho seu, que 
é o factoring. Deixo aqui 
nossos cumprimentos. 
Napoleão da Silva Brito (DF)
Diretor Adm. e Financeiro da ANFAC 

Parabéns, professor Luiz Lemos Leite.
 Obrigado por estar sempre

 lutando pelo nosso setor. 
Mario Ricardo F. Gomes (AM)

Presidente SINFAC-AM

Parabéns, Dr. Luiz, 
por uma vida dedicada ao nosso 
Fomento Comercial. Forte abraço.
Paulo Villas Boas (BA)
Presidente SINFAC-BA

Acuso o recebimento do gentil convite 
para o evento que celebrará os 30 anos 

da edição da Circular/BC 1.359/1988 a 
realizar-se no dia 19 de outubro em São 
Paulo. Desejo que o evento seja repleto 
de sucesso com a prestigiosa presença 
dos dirigentes nacionais e estaduais da 

instituição cuja importância tem sido 
reconhecida a cada dia pela sociedade 

brasileira, comunidade empresarial 
e autoridades de governo. Receba 
meu abraço com os cumprimentos 

pela iniciativa e vitoriosa trajetória. 
Digo e repito: a ANFAC é Luiz Lemos 
Leite, liderança inconteste do setor.

Desembargador Nelson Schaefer (SC)

Parabéns, Dr. Luiz. 
Obrigada pelo seu grande 
trabalho no Fomento Comercial. 
Patricia Borbon Neves (MT)
Presidente SINFAC-MT

CONHEÇA O GRUPO WBA

idtrust.com.br | +55 16 3106 9005wba.com.br | +55 11 2915 5067 | +47 3322 0076

INOVAÇÃO ESTÁ PRESENTE EM NOSSO DNA!
CONFIRA NOSSA LINHA DO TEMPO E VEJA O QUANTO O 
GRUPO WBA INOVA AO LONGO DOS ANOS
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20122012
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199919991999

BUSINESS INTELLIGENCEBUSINESS INTELLIGENCEBUSINESS INTELLIGENCE

BANCO DE DADOS

DUPLICATA DIGITALDUPLICATA DIGITALDUPLICATA DIGITAL

FORMAÇÃO DA IDTRUSTFORMAÇÃO DA IDTRUSTFORMAÇÃO DA IDTRUSTFORMAÇÃO DA IDTRUST

NOVOS TIPOS DE OPERAÇÃONOVOS TIPOS DE OPERAÇÃONOVOS TIPOS DE OPERAÇÃO

PLATAFORMA  - FINTECHSPLATAFORMA  - FINTECHSPLATAFORMA  - FINTECHSPLATAFORMA  - FINTECHS
- Nova Plataforma WBA com mobilidade e 
integrações.
- Operações Estruturadas.

- Antecipação de Cartão de Crédito e Operação 
com Sacado Âncora.

- Nova empresa do Grupo WBA: Fintech no 
Fomento Comercial.

- Lançamento na CIAB FEBRABAN no Espaço 
Inovação.

- Primeiro Sistema de Business Intelligence para o 
segmento.

- Primeiro Sistema Windows com banco de dados 
relacional do segmento.

20172017



34 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 4.24

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 4.22

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 4.22

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 4.17

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 4.15

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 4.14

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 Fator ANFAC sinaliza o preço de referência de compra de créditos para o mercado do fomento comercial (mero parâmetro).  
A composição do fator (referência de preço pelo qual são adquiridos os direitos creditórios originados de vendas mercantis) leva em 
conta os seguintes itens: custo-oportunidade do capital próprio, custos fixos e variáveis, impostos e expectativa de risco/lucro. No 
jargão do factoring, em geral, diz-se que o fator representa a precificação da compra de créditos e nele estão computados todos 
os itens de custeio de uma empresa de fomento comercial. Na composição do cálculo do fator, a ANFAC utiliza como indicativo do 
custo/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). 

21 a 23 de março de 2019
Royal Tulip Luxury Hotels, 
Brasília

INSCRIÇÕES ABERTAS Acesse:
www.anfac.com.br/congresso

XIV CONGRESSO BRASILEIRO
DE FOMENTO COMERCIALPara saber mais sobre nossos preços e vantagens,

entre em contato com nossos consultores ou acesse 
www.bancopaulista.com.br/travabancaria.

TRAVA, AGENDA E LIQUIDAÇÃO DE RECEBÍVEIS PARA 
ENTIDADES FINANCEIRAS

RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO

A Trava de Domicílio Bancário garante que a liquidação dos recebíveis de cartões de 
crédito seja realizada no BANCO PAULISTA, primeiro banco a oferecer este serviço 
para entidades �nanceiras.

EFETUANDO A TRAVA VOCÊ:

Adquire mais controle 
nas antecipações com 
os Estabelecimentos 

Comerciais

Tem isenção de tarifa de 
transferência entre contas 

do BANCO PAULISTA

Escolhe e visualiza os 
recebíveis que deseja 

antecipar

Tudo isso de forma simples, rápida e com total
segurança em suas operações. 

Av. Brig. Faria Lima, 1.355, 5º andar - Jd. Paulistano - São Paulo/SP
recebiveiscrt@bancopaulista.com.br   |   (11) 3299-2077

www.bancopaulista.com.br/travabancaria

Ouvidoria: 0800 772 6116
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Seus contratos ganharam 
mais agilidade, e sua empresa, 
menos burocracia.
Isso é Certificação Digital 
Serasa Experian.

Com o Certifi cado Digital Serasa Experian, além de cumprir 
obrigatoriedades do governo, você ganha mais agilidade 
para sua empresa. Com ele, sua assinatura digital ganha 
validade jurídica, e você pode assinar documentos e contratos 
sem precisar imprimi-los ou autenticá-los em cartório.
Faça certifi cação digital com quem mais entende do assunto. 
Adquira o Certifi cado Digital Serasa Experian.

Acesse serasa.certifi cadodigital.com.br e saiba mais.
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