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Jubileu de Prata da ANFAC
Comemoração exalta os 25 anos de lutas
e realizações do sistema

bom combate produziu os frutos merecidos, ou seja, o reco-
nhecimento pelo esforço e dedicação à causa do fomento mer-

cantil no Brasil. História que começou com a criação da ANFAC-
Associação das Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring, em 11
de fevereiro de 1982, dando início a uma trajetória que sofreu seus
primeiros percalços, em junho do mesmo ano, quando o Banco Cen-
tral baixou a Circular 703, dificultando as operações de factoring no
País. A partir daquele momento, iniciou-se a luta travada por Luiz
Lemos Leite, pela regulamentação do fomento mercantil. Um sonho
transformado em realidade, o ideal de vida de um homem que soube
sonhar, acreditar e concretizar o seu sonho.

No Jubileu de Prata da Entidade comemorado no último dia 30
de março, nos salões do restaurante Baiúca, em São Paulo, a emoção
tomou os mais de 500 presentes, entre autoridades políticas, jurídi-
cas e empresariais do segmento de factoring e de outros setores, bem
como seus parentes e familiares.

Logo no início da solenidade, o presidente da ANFAC, Luiz Le-
mos Leite, homenageou todas as empresas de factoring no País, ou-
torgando-lhes o troféu ANFAC 25 Anos. “Tantas lutas e vitórias
constituem um legado precioso, fruto da colaboração mútua de nos-
sas empresas associadas, representadas pelo Sistema integrado pela
ANFAC e pelos Sinfac’s, regionalmente.”

A seguir quatro empresas de fomento mercantil que atuam há
mais de 20 anos no setor foram homenageadas, com o troféu
ANFAC 25 Anos por sua contribuição ao desenvolvimento do fo-
mento mercantil no Brasil.

A primeira empresa homenageada foi a RML Fomento Mercan-

til Ltda, cujo diretor-presidente, Luiz Lemos Leite, recebeu o troféu
das mãos de Olívia Fortuna, com as seguintes palavras: “ Luiz, para
quem sonha com afinco, todos os sonhos são possíveis. E você é um
exemplo vivo disso, com a sua perseverança, mesmo quando a vida
parecia lhe dizer não, você prosseguiu firmemente na sua caminha-
da. O brilho dos seus olhos é testemunha da sua felicidade, você
desejou, planejou, trabalhou e viu nascer uma realidade tão sonha-
da, você saltou sobre as dificuldades, desviou-se das barreiras e ou-
viu as ordens do seu coração”.

Na seqüência a empresa SSF Fomento Comercial Ltda foi ho-
menageada na pessoa de seu representante Cláudio Bacarat Sauda;
depois, a empresa Constec Mercantil de Fomento Ltda , na pessoa
do diretor João Amado Rechia, que expressou seu reconhecimento
no ato das homenagens: “ Dr. Luiz, o senhor nos convidou a todos
para a festa e todos viemos abraçá-lo. O senhor criou no Brasil uma
nova profissão, criou o factoring. O senhor é um pioneiro, um lí-
der, e nós do factoring temos muito orgulho da sua liderança”.

O diretor da empresa Santa Cruz Fomento Mercantil Ltda,
Gastão Fráguas, recebeu o troféu  com as seguintes palavras: “Essa
homenagem é uma grande alegria, a ANFAC completou 25 anos
em 12 de fevereiro, e a Santa Cruz fez 25 anos, um mês depois,
em 12 de março”.

Amigo e companheiro do presidente da ANFAC, Gastão Fráguas
contou a todos que a Santa Cruz só não foi fundada no mesmo dia da
ANFAC, porque o registro não conseguiu ser feito na Junta Comer-
cial, e sim no Cartório. “Luiz, você é o nosso líder inconteste e gran-
de amigo, é isso que posso dizer, muito obrigado”.
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Manifestações de autoridades e amigos
Por conta das suas atividades profissionais, o co-fundador da

ANFAC, Atila Martins, hoje, mora nos Estados Unidos, mesmo as-
sim enfrentou 9 horas de viagem entre Atlanta e São Paulo para
participar das comemorações. “Conheci o dr. Luiz Lemos Leite quando
trabalhava no mercado financeiro, por meio de um dos sócios da
Companhia de Navegação Marítima de Alto Mar. Ao almoçarmos
juntos tive a grata surpresa de conhecer um homem que comungava
os mesmos ideais de implantarmos o factoring no Brasil”.

Antes desse primeiro encontro, há vários anos, Atila Martins
havia comentado sobre o factoring com um então diretor do
Chase Manhattan que havia dito a ele que o factoring não fun-
cionaria no Brasil. Essa declaração o deixou impressionado. “Por
isso o dia de hoje é uma grande vitória. O dr. Luiz Lemos Leite
é o Dom Quixote da era moderna, perseverante, sonhador, e
conseguiu fazer da sua persistência o que poucos homens fize-
ram por meio de seus descendentes.”

Outras pessoas altamente capazes, acessíveis e com um potencial
transformador muito grande também foram homenageadas. Algu-
mas se manifestaram de improviso, outras agradeceram emociona-
das mas, de modo geral, a tônica da noite foi o reconhecimento.

RML Fomento Mercantil Ltda

SSF Fomento Comercial Ltda

Santa Cruz Fomento Mercantil Ltda

Constec Mercantil de Fomento Ltda

SSF Fomento Comercial Ltda
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Para a deputada estadual e advogada
Célia Leão (PSDB-SP)

“ a emoção e a alegria de compartilhar desse momento único
ficarão guardadas para sempre em minhas memórias com  muito
carinho, afinal 25 anos não são 25 dias. Para que os fatos aconteçam
é preciso que  Deus abençoe, mas as coisas só  acontecem pela ação
da mão humana, e quero dizer que os senhores  fizeram muito e vão
continuar fazendo. Esse novo modelo de trabalho, de geração de
emprego e de renda precisa de gente com competência e, sobretudo,
sensibilidade e responsabilidade, portanto, parabéns a todos”.

O deputado federal (PTB-SP),
Arnaldo Faria de Sá

 homenageado por sua contribuição para aprovar a lei de fo-
mento mercantil, sentenciou: “quem merece essa homenagem são
vocês. Quando defendemos no Congresso Nacional  a luta da re-
gulamentação do factoring, alguns parlamentares disseram não
entender o que era o factoring, alguns argumentaram  que estáva-
mos defendendo a agiotagem. Disse aos colegas que não era verda-
de. O factoring é justamente a regulamentação do fomento mer-
cantil, um instrumento que pode  ajudar a indústria, o comércio e
a economia brasileira como um todo. Lembro-me que o dr. Luiz
Lemos Leite corria pelos corredores em Brasília, e muitas vezes lhe
batiam as portas, não entendiam essa luta, mas ele foi persistente,
pertinaz, e conseguiu que a Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) aprovasse definitivamente o projeto”, contou.

Também o deputado federal
José Eduardo Cardozo (PT-SP)

que  muito contribuiu para a  regulamentação do factoring
comentou:  “essa homenagem ocupa um lugar especial em minha
vida, simbólico, porque como  todos sabem é muito difícil vencer
de forma séria, honesta e criativa tanto no meio empresarial quan-
to  na política brasileira.  Tenho absoluta certeza, Luiz, de que o
nosso encontro foi o encontro da ética. O senhores querem uma
regulamentação que permita  o exercício de uma atividade econô-
mica importante e que possibilite que os não sérios sejam afasta-
dos e deixem de contaminar  uma atividade produtiva tão impor-
tante. Oxalá que empresários e políticos sérios continuem dando
as mãos para que  possamos ter um País justo e  fraterno, que se
sobreponha aos  interesses ilegítimos”.

Fogaça, papel decisivo no desenvolvimento do Fomento Mercantil

O prefeito de Porto Alegre (RS), José Fogaça, quando senador da República, abraçou a luta do fomento mercantil, e teve papel
decisivo para sua regulamentação e aprovação nas Casas Legislativas. Impossibilitado de comparecer à festa de 25 anos da ANFAC
enviou sua mensagem que foi exibida em telão:

“Dr. Luiz Lemos Leite, o senhor criou a ANFAC há 25 anos, iniciou um trabalho de arregimentação para que houvesse uma
legislação adequada ao funcionamento deste setor. Hoje, o Brasil deve muito ao factoring. Muitas pequenas empresas, médias e até
grandes empresas foram salvas pelo factoring. Portanto, se o Brasil deve ao factoring, também deve ao senhor. E eu quero aqui em nome
da minha família, em nome também da minha cidade, agradecer por tanto que tem sido feito e dar os cumprimentos a todos os
empresários de factoring, mas sobretudo meus cumprimentos à ANFAC e a seu presidente Luiz Lemos Leite pelo extraordinário
trabalho realizado em prol do crescimento das pequenas e médias empresas e em prol do desenvolvimento e da grandeza de nosso País.”
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Homenagens
O fundador e presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, rece-

beu homenagens de colaboradores, diretores, vice-presidentes e
presidentes dos Sindicatos filiados. Muitas delas feitas com a voz
embargada, pessoalmente ou em vídeo e áudio, trazendo recor-
dações, estórias e brincadeiras que calaram fundo no coração dos
presentes, como o carinho da filha Patrícia Leite, da irmã Maria
Eugênia Leite, do amigo Mauro Motta entre outras.

O filho Gabriel Lemos Leite disse emocionado: “Pai, o seu ca-
minhar é feito com muita honestidade. O sucesso do fomento mer-
cantil no País só é superado pela nobreza do seu espírito empreen-
dedor, sua sinceridade, carisma e amor pelo que faz. Te amo, pai.”

Um dos companheiros do tempo de seminário,Antonio
Resende da Costa em depoimento em vídeo, lembrou uma fra-
se do apóstolo São Paulo, muito apropriada ao momento, ao
refletir sobre a importância da implantação do factoring no
Brasil. “Luiz, você combateu o bom combate, você lutou a boa
luta, e agora está recebendo a coroa que lhe é dada por justiça,
Deus o conserve“.

G a l e r i a  d e  F o t o s
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    RML Fomento Mercantil
Para fundar a ANFAC era necessário criar uma empresa de fo-

mento mercantil, por isso o presidente da ANFAC, Luiz Lemos Lei-
te, registrou a RML Fomento Mercantil  na Junta Comercial do Rio
de Janeiro, em fevereiro de 1982, onde residia na ocasião, e o regis-
tro  nº 001 foi oficializado na Associação Nacional das Empresas de
Fomento Comercial, o primeiro nome da Entidade.

Em 1991, com a mudança para São Paulo, a RML passou a
funcionar na região central da cidade.

Como as atividades à frente da ANFAC consumiam pratica-
mente todo o seu tempo, o presidente nomeou um gerente que
supervisiona diretamente os negócios da RML, apesar de se manter
no controle do negócio. “A RML tem um acordo operacional
com uma outra empresa, e prestamos aos nossos clientes- gráfi-
cas, empresas de imóveis e pequenas fundições -  suporte de in-
formações, como avaliação de mercado, análise de risco e da con-
juntura. Essa é a nossa commoditie, informações estratégicas”,
declarou Luiz Lemos Leite.

     A Constec Mercantil de Fomento Ltda
A empresa de propriedade de João Amado Réquia,  foi fundada em

23 de junho de 1983, em Porto Alegre (RS), onde funciona até hoje.
Trata-se de um negócio familiar, como muitas das empresas de

fomento mercantil no País. “Praticamente começamos o factoring
no Brasil”. Antes de abrir a Constec há quase 24 anos, Réquia tinha
uma Financeira. “A regulamentação do fomento mercantil é impor-
tante, pois a concorrência das empresas marginais é muito grande”.
       O empresário lembra que se inspirou no exemplo de Luiz Le-
mos Leite, responsável pela implantação do factoring no Brasil, e
também no ex-ministro do Planejamento, Mário Henrique Simonsen
que tinha empresa de factoring à época. “O fomento mercantil deve
crescer, sou um entusiasta dessa idéia e sempre acompanho as orien-
tações da ANFAC,” afirma Réquia.  A Constec compra ativos e presta
serviços para os segmentos de comércio, metalurgia, transporte e
confecções.  Grande parte dos clientes está localizada no  Rio Gran-
de do Sul e  alguns em São Paulo e em outras localidades.

    A Santa Cruz Fomento Mercantil Ltda
A empresa foi fundada, exatamente, um mês depois da criação

da ANFAC, em 12 de março de 1982 e até hoje mantém seu foco de
atuação  nas   pessoas jurídicas, prestando serviços de análise e estu-
do de mercado, principalmente em análise de crédito em São Paulo
e no interior do Estado.  O diretor da Santa Cruz, Gastão Fráguas,
acredita que se não fosse o apoio da ANFAC muitas pequenas e
médias empresas brasileiras já não estariam no mercado. Ele atribui
a evolução do factoring no Brasil à persistência do presidente da
Entidade, Luiz Lemos Leite, que batalhou todos esses anos para con-
solidar o fomento mercantil no País.

     A SSF Fomento Comercial
Criada em 16 de abril de 1982,  SSF Fomento Comercial,

faz parte do banco Panamericano, a divisão financeira do Grupo Sil-
vio Santos, e está localizada no bairro de Cerqueira César, em São
Paulo. Os sócios são a Silvio Santos Participações, com 46,92% de
participação; BF Utilidades Domésticas, com 52,61% e Henrique
Abravanel, com 0,47% das ações.  Durante a festa de comemorações
dos 25 Anos da ANFAC, Claudio Baracat Sauda recebeu o troféu
ANFAC 25 anos, como representante da empresa.

Pioneiras do factoring no Brasil
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