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na América Central e 12 na América do 
Sul.

Apesar das profundas desigual-
dades sociais, esses países possuem 
grande e variado potencial de recur-
sos humanos e naturais, além de for-
tes laços culturais e históricos.

A maioria dos países latino-
americanos sobrevive basicamente da 
agricultura e do turismo.

A indústria ainda é incipiente 
nesses países, sendo que o Brasil é re-
presentado por mais de 70% da pro-
dução industrial sul-americana.

o objetivo principal da FELAFAC 
é desenvolver o intercâmbio comer-
cial e financeiro como instrumento 
de uma efetiva integração econômica 
latino-americana.

E o factoring, pelas suas múl-
tiplas funções e atividades, erige-se 
como alternativa capaz de oferecer os 
meios de alavancar o desenvolvimen-
to das economias latino-americanas.

A atividade de factoring no con-
tinente americano e, de modo parti-
cular, na região ocupada pelos países 
latinos ainda tem um amplo espaço a 
explorar.

Pelos dados atualmente dis-
poníveis, ainda referentes a 2008, as 
operações de factoring realizadas na 
América Latina totalizaram €55 bi-
lhões, destacando-se o Brasil com €25 
bilhões, Chile com €15,8, México com 
€9,5 e Colômbia com €2,1, aí incluídos 

os negócios de factoring internacio-
nal, ainda inexpressivos, realizados 
principalmente pelo Chile – €800 mi-
lhões e México – €550 milhões.

A FELAFAC, entidade de âmbito 
internacional com a atual estrutura de 
reunião de associações, tem a respon-
sabilidade e a força de viabilizar os 
negócios das empresas de factoring 
latino-americanas que se devem em-
penhar em prestar assistência a milha-
res de pequenas e médias empresas 
que necessitam de uma oportunidade 
para organizar-se e vender seus pro-
dutos, de tal forma que possam agre-
gar valores à economia desses países.

A ideia de se criar uma entida-
de de âmbito continental que con-
gregasse os interesses do mercado de 
factoring na América Latina surgiu em 
outubro de 1987, na cidade de Bogo-
tá, capital da Colômbia, quando lá se 
reuniram representantes de empresas 
de factoring do Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, Venezuela e República Domi-
nicana fundaram a ALAF – Associação 
Latino-Americana de Factoring, com 
sede no Rio de Janeiro.

Por motivos diversos, a ALAF 
não teve condições de sobreviver.

Entretanto, graças à iniciativa 
de Associação Chilena do Factoring, 
em reunião realizada em 27 de novem-
bro, em Santiago do Chile, foi possível 
resgatar uma entidade que pudesse 
representar efetivamente os mercados 
de factoring da América Latina.

Como se tratava das associações 
representativas do Brasil, Chile, Peru, 
Argentina e Colômbia (a do México, 
embora inscrita, não pôde participar), 
por proposta da ANFAC, entendemos 
mais adequada e compatível a consti-
tuição de uma Federação.

E assim foi deliberado com a 
criação da FELAFAC – Federação Lati-
no-Americana de Factoring, com sede 
em Santiago do Chile.

os países latino-americanos 
distribuem-se pelas três regiões geo-
gráficas do continente americano – o 
México na América do Norte, 20 deles 

Luiz Lemos Leite
Presidente da ANFAC

INTEGRACÃO
SUL-AMERICANA
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Sensibilizada, agradeço a gentileza 

de enviar-me as matérias divulgadas nas re-

vistas “Consulex e Mensário do Contabilista”.

Por oportuno, expresso meus sinceros 

cumprimentos pela profícua e valorosa ges-

tão exercida por Vossa Excelência à frente da 

Associação Nacional das Sociedades de Fo-

mento Mercantil.

Ministra do Superior Tribunal de Justiça

Nancy Andrighi

Cumprimentando-o, apresento 

meus agradecimentos pelo envio do exem-

plar da “Revista Fomento Mercantil - Fac-

toring: Da Europa para o Mundo - nº 75”, 

desta Associação Nacional das Sociedades 

de Fomento Mercantil.

Ministro e Presidente do

Supremo Tribunal Federal

Gilmar Mendes

Fiquei honrado pela deferência de 

Vossa Senhoria em remeter-me o exemplar 

nº 75 da Revista Fomento Mercantil, edita-

da por esta Associação.

Felicito-o pela realização de um tra-

balho que serve de fonte de pesquisa para 

este Gabinete e  peço-lhe que transmita 

meus cumprimentos a todos os responsá-

veis por sua editoração.

Senador da República

Marcelo Crivella

ESPAÇO DO LEITOR



segmento de recuperação de empresas 
e reestruturação financeira. Felsberg 
também é o único brasileiro membro do 
American College of Bankruptcy, além 
de ser filiado ao Conselho Jurídico da Fe-
deração das Indústrias do Estado de São 
Paulo e membro de câmaras de arbitra-
gem e medição.

Após a experiência de mais de 
quatro anos, já é possível observar os 
efeitos positivos. “A eficácia da nova lei 
pode ser medida porque várias empre-
sas usaram dela para se recuperar. os 
grandes escritórios de advocacia, tam-
bém, não tinham áreas de insolvências, 
e hoje têm. Isto mostra que a norma teve 
resultado”, argumenta o advogado.

A principal vantagem do novo 
procedimento é proporcionar ao deve-
dor a oportunidade de negociação e da 
instituição de um plano de recuperação, 
plausível de ser cumprido e que evite a 
falência. “Quem decide o que deve ser 
feito é a maioria dos credores”, acrescen-
ta Felsberg.

FACTORING: FONTE DE AJUDA PARA 

A RECUPERAçãO

A recuperação judicial pode ser 
empreendida por quaisquer empresas, 
independentemente do porte. Entretan-
to, o advogado concorda que, pela nova 
regulamentação, os médios e grandes 
empreendimentos acabam sendo priori-
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mento previsto na antiga legislação, e 
que tinha apenas caráter preventivo ou 
suspensivo. No sistema antigo, caso al-
gum credor entrasse na Justiça contra a 
empresa devedora, ela deveria quitar a 
dívida em até 24 horas, sob pena de ser 
aberto o processo de falência. Hoje, com 

a nova Lei – e com o novo nome –, há um 
prazo de até cinco dias para apresenta-
ção de defesa ou do pedido de recupe-
ração.

A lei veio a dar as diretrizes sobre 
como tratar o assunto. “No Brasil, nos de-
mos ao luxo de viver [antes da 11.101] 
sem ter uma legislação eficaz na área 
de insolvências”, comenta o advogado 
Thomas Benes Felsberg, especialista no 

o Brasil sentiu, com a crise finan-
ceira mundial, os drásticos efeitos da re-
cessão. Apesar da retomada econômica 
do país, engrenada a partir da metade 
de 2009, os índices de empresas que 
buscaram auxílio em juízo para evitar a 
falência cresceu em comparação com 
2008. De acordo com os 
indicadores do Serasa 
Experian, apenas no mês 
de novembro, 48 empre-
sas – sendo 28 de micro 
e pequeno portes, 18 
médias e dois de gran-
des empreendimentos 
– solicitaram a interven-
ção da justiça para po-
der saldar dívidas.

Entretanto, esse 
cenário talvez fosse di-
ferente – para pior – não 
fosse a possibilidade da 
recuperação judicial, 
instituída no pacote de 
inovações da nova Lei 
de Falências – a nº 11.101, em vigor des-
de 2005 e que substituiu o antigo De-
creto-lei 7.661. A recuperação judicial é 
uma medida legal cujo objetivo é evitar 
o processo de falência, de forma a pos-
sibilitar ao empresário devedor apresen-
tar aos seus credores, em juízo, formas 
para quitação do débito.

Este mecanismo parte de uma 
remodelação da concordata – procedi-

RECUPERAÇÃO jUDICIAL
muda o cenário a favor das empresas

Thomas Benes Felsberg
advogado
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zados. “A lei exige certa sofisticação, que 
as pequenas empresas não estão aptas a 
atender”, complementa.

Isto implica, para uma empresa de 
grande porte, a contratação de advogado 
e consultoria, para entrar com processo 
na Justiça e fazer um plano de reestrutu-
ração, num prazo de 60 dias. Já os micro e 
pequenos empreendedores ficam dispen-

sados do projeto, necessitando apenas do 

representante jurídico. Ainda para esse 

segmento, é permitido o pagamento do 

débito em 36 parcelas mensais consecuti-

vas com carência de 180 dias – período no 

qual são suspensas as ações judiciais.

E, para uma empresa que esteja 

nesta situação, o factoring pode ter algu-

ma contribuição, de forma a evitar a falên-

cia e ser um aliado na recuperação? “Sem 

dúvida” garante o advogado. “o grande 

desafio na insolvência é que se perde 

crédito, e o capital de giro seca.” Felsberg 

destaca que a atividade pode se constituir 

numa importante fonte de recursos finan-

ceiros para as instituições em crise. “As 

empresas de fomento mercantil têm im-

portância vital, pois elas servem para dar 

liquidez a estes empreendimentos”, frisa.

“A lei exige certa 

sofisticação, que as 

pequenas empresas 

não estão aptas a 

atender”.



Vários fatores contribuem para o 

sucesso de uma empresa de Fomento. 

Entretanto, um desses fatores se isola-

damente for um fracasso, tem um peso 

grande que pode inviabilizar a continui-

dade da empresa: a capacidade de com-

bate à fraude.

Existem várias formas de a em-

presa de Fomento se preparar para com-

bater as fraudes:

•	 Definição	 de	 uma	 política	 de	

crédito sólida como limites para sacados 

e cedentes;

•	 Treinamento	específico	na	con-

cessão do crédito;

•	 Recursos	tecnológicos	(sistema)	

que dão agilidade e segurança à tomada 

de decisões;

•	 Apoio	Jurídico;

•	 Dedicação	dos	sócios	ou	direto-

res ao dia a dia da empresa;

•	 Dose	de	“feeling”	e	subjetivida-

de na concessão do crédito;

•	 Reserva	para	PDD	 (provisão	de	

devedores duvidosos);

•	 União	de	empresários	e	parcei-

ros.

A maior contribuição deste artigo 

será falar sobre as ameaças embutidas 

nos assuntos acima, para que os em-

presários que o leem fiquem ainda mais 

atentos a elas.

COMbATE à FRAUDE
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Começando com a definição da 

política de crédito, os erros mais come-

tidos em empresas de Fomento que per-

deram o foco na concessão de crédito 

são cometidos quando elas ferem a sua 

própria política de crédito aprovada em 

comitê ou, numa empresa menor, unila-

teralmente pelo próprio sócio. Ao longo 

desses anos todos trabalhando no ramo, 

percebemos vários casos de descumpri-

mento de uma das regras mais básicas 

no crédito: operar acima do limite do 

cliente e/ou concentrando nele um per-

centual muito alto do patrimônio da fac-

toring. Flexibilidade é importante, mas 

também há limite para isso.

Quanto ao treinamento nas em-

presas de fomento, este se faz neces-

sário com o envolvimento de todos os 

participantes do processo de análise, se-

leção e liberação das operações. Histori-

camente vimos vários ex-diretores e ex-

gerentes de bancos, saindo com a sua 

aposentadoria após uma longa carreira, 

cometerem erros básicos para a realida-

de de uma Factoring. Esse profissional 

deve entender que é uma nova fase em 

sua vida profissional e ter a humildade 

de aprender as especificidades do setor.

os recursos tecnológicos vão pro-

ver agilidade e segurança aos profissio-

nais que julgam e decidem as operações.

Quanto mais integrado o sistema 

for com fontes externas de informações 

e quanto mais informação interna for 

dada (risco, liquidez, críticas diversas, 

etc.) de uma forma bem rápida e precisa, 

maior será a qualidade de avaliação do 

risco. 

um exemplo fundamental para 

combate à fraude é a possibilidade de o 

sistema cruzar informações de bancos e 

agências onde uma duplicata foi paga. 

Alguns bancos informam, no arquivo re-

torno (CNAB), o banco e a agência onde 

o título foi pago. Com isso, e de posse 

de informações de bancos, agências e 

praças de todo o Brasil, pode-se cruzar 

diversas situações de risco, como, por 

exemplo, quando um título é pago na 

praça do Cedente e não na do Sacado, 

ou quando o banco e agência de paga-
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mento coincidem com o banco e agên-

cia da empresa-cliente.

outra ameaça é a falta ou defi-

ciência de apoio jurídico. Nas praças 

importantes do país onde se pratica o 

Factoring, há renomados advogados 

especializados e familiarizados com o 

ramo, conhecedores da atuação do ju-

diciário local junto às Factorings – juris-

prudência. De forma pre-

ventiva, esses profissionais 

realizam uma bela amarra-

ção da parte documental 

da Factoring com relação 

ao dia a dia (contrato-mãe, 

aditivo, etc.) bem como 

quanto às questões polê-

micas (c/c cliente, recom-

pra, etc.). É bom frisar que 

o entendimento do Judici-

ário quanto ao assunto Fac-

toring difere de um Estado 

para outro.

outro risco no com-

bate à fraude ocorre quan-

do há um distanciamento 

da cúpula da empresa em 

relação aos operadores. A Factoring não 

comporta um modelo no qual o sócio 

passa periodicamente na empresa para 

supervisionar o andamento dos seus 

negócios. Há a necessidade de um exe-

cutivo capacitado, que garanta o cum-

primento das diretrizes estabelecidas e 

acompanhe o dia a dia da empresa.

Ao falar de “feeling” e subjetivi-

dade, faço uma analogia à área médica. 

Quando os médicos descobrem uma 

cura para doenças antigas, surgem no-

vas doenças. Assim ocorre também na 

área de informática, quando as empre-

sas de antivírus criam a vacina e para-

lelamente os desalmados criam novos 

vírus. 

Pois bem, o golpista tem uma 

mente fértil para bolar um novo truque. 

o importante é que o empresário do 

ramo acumule experiência e atente a 

todo o momento para os golpes já co-

nhecidos. As situações objetivas podem 

ser incorporadas aos sistemas de deci-

são de crédito, o que é improvável no 

caso das subjetivas.

Por mais que se tenha experiên-

cia e se tomem todas as precauções, 

toda Factoring deve reservar, no estudo 

de viabilidade e projeções da empresa, 

um percentual para títulos vencidos e 

não pagos, especificamente aqueles 

que nunca serão pagos. os títulos que 

vencem e são pagos posteriormente po-

dem até compensar financeiramente, à 

medida que os juros de mora e multa fo-

rem maiores que o custo dinheiro – des-

considerando os custos de manutenção 

de um título vencido em carteira. Mas 

há que se reservar um percentual para 

aqueles que nunca serão pagos e que 

normalmente são frutos de fraudes.

Por último, a união dos empre-

sários, entidades e parceiros do ramo 

pode garantir uma excelente ferramenta 

de combate à fraude: algumas empresas 

de informação como EQuIFAX, SERASA, 

CDL, etc., já trabalham reunindo infor-

mações do segmento, mas 

a participação das empre-

sas precisa aumentar mui-

to para que elas próprias 

possam se proteger mais. 

Muitas vezes um CEDENTE 

negocia com algumas em-

presas de Factoring simul-

taneamente, não raramen-

te até fazendo “leilão”. A 

possibilidade técnica de se 

montar um banco de dados 

acessível via web, ampara-

do tecnologicamente pelas 

grandes software-houses de 

Factoring do país, minimi-

zaria os riscos de fraude, na 

medida em que se compar-

tilham as informações críticas de forma 

on-line.

Essa seria apenas uma iniciativa 

que prova que a união dos que traba-

lham no setor contribuirá de maneira 

expressiva para o crescimento de todos.

Ricardo Gruber Bernstein, 

sócio-diretor da RGBsys Consultoria 

de Informática, empresa especializa-

da há 15 anos em Desenvolvimento

de Sistemas e Consultoria para

Factoring e FIDC.
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EMPRESáRIOS DE
FOMENTO MERCANTIL

o auditório da Serasa Experian, 

em São Paulo, foi palco da Reunião Téc-

nica de Fomento Mercantil, organizada 

pela ANFAC, com apoio do Sindicato das 

Sociedades de Fomento Mercantil do 

Estado de São Paulo (SINFAC/SP), da As-

sociação Brasileira dos Advogados das 

Empresas de Fomento Mercantil (ABA-

EF) e do Instituto Brasileiro de Fomento 

Mercantil (IBFM). o evento, realizado em 

novembro, contou com a presença de 

cerca de 100 empresários de factorings. 

A Reunião Técnica foi aberta com 

a palestra “A Conjuntura Econômica Atu-

al para o Fomento Mercantil”, ministrada 

pelo presidente da ANFAC, Luiz Lemos 

Leite. o dirigente destacou o papel do 

fomento mercantil durante a crise eco-

nômica mundial, desempenhando um 

importante papel para as pequenas e 

médias empresas, alertando-as através 

de circulares, e mostrando previsões do 

que poderia acontecer com o mercado 

durante a crise. Além de possíveis me-

didas e providências a serem tomadas 

para diminuir os efeitos da crise econô-

mica em seus negócios. 

“Essa é nossa função, já que as 

empresas que recorrem ao fomento 

mercantil possuem a necessidade de ge-

rir profissionalmente seus negócios, seja 

nas áreas administrativa, mercadológica 

ou financeira”, comentou Leite. o pre-

sidente da ANFAC acrescentou, ainda, 

que é incontestável a função socioeco-

nômica exercida pelas empresas asso-

ciadas, que garantiram ao mercado mão 

de obra, gerando mais de 2 milhões de 

empregos. o presidente informou que a 

ANFAC vem pleiteando junto à Receita 

Federal reformular todo o quadro fiscal 

das empresas de factorings. 

o ciclo foi seguido pela palestra 

“Antijuridicidade da Recusa ao Paga-

mento para Terceiros”, ministrada pelo 

assessor da presidência da ANFAC, José 

Luis Dias da Silva, que abordou a impor-

tância dos títulos de crédito, o crédito de 

natureza civil e comercial, a prevalência 

da lei especial sobre a geral, as possíveis 

causas da recusa do pagamento a tercei-

ros e apresentou algumas possíveis so-

se reúnem para discutir e analisar
questões econômicas e jurídicas ligadas ao setor
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Elias katudjian (advogado), oscarlino Moëller (desembargador do TJ de São Paulo)
e Luiz Lemos Leite
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luções para tais problemas, ressaltando 

a importante função social dos títulos de 

crédito.

o evento também contou com a 

palestra “Recuperação Judicial das Em-

presas – Lei 11.101/2005”, ministrada 

pelo advogado e especialista no tema, 

Thomas Felsberg, que alertou para a 

diferença entre recuperação judicial e 

extrajudicial. “Na recuperação judicial, 

a empresa devedora apresenta um pla-

no ao juiz, se aprovado, o plano de re-

cuperação é passado aos credores. Já 

na extrajudicial o caminho é inverso, a 

empresa primeiro faz o acordo com seus 

credores e depois o plano é apresentado 

à Justiça”, explicou Felsberg.

A palestra, que encerrou a reu-

nião, foi do desembargador do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, oscarlino Moël-

ler, que abordou sobre o tema “Aval nas 

operações de Fomento Mercantil”. Ele 

tratou sobre a diferença entre aval e 

fiança, uma vez que muitos acreditam 

que os dois são semelhantes. Segundo 

“Vamos ser 

empresários 

competitivos para 

mostrar nossa 

competência e 

passar mais 

confiança 

às nossas 

empresas-clientes.”

ele, o Código Civil informou, erronea-

mente, a mesma solução para duas re-

alidades completamente opostas. Para 

o desembargador, é uma falha técnica, 

jurídico e formal. o jurista explicou que 

a fiança não tem autonomia, pois está 

sempre vinculada a um contrato funda-

mental. “o que acontecer com esse con-

trato repercutirá na fiança, prejudican-

do inclusive sua execução. Já o aval é o 

oposto, ele se independetiza e cria uma 

obrigação isolada. Por isso,  pode ser 

exigido mesmo que o título seja nulo. 

No aval não existe benefício de ordem, 

ele é absolutamente autônomo, estan-

do apenas sobre a responsabilidade do 

avalista.”

Em seguida, o presidente do SIN-

FAC/SP, Pio Daniele, agradeceu a inicia-

tiva de Luiz Lemos Leite em realizar essa 

discussão enriquecedora aos empresá-

rios presentes e à Serasa Experian, por 

sempre apoiar os trabalhos do fomento 

mercantil. Daniele ressaltou que “os em-

presários de fomento mercantil devem 
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lutar para alcançar os direitos do setor, 

e coloco o SINFAC de São Paulo à dispo-

sição para ajudar e apoiá-los nessa luta”.

Luiz Lemos Leite encerrou o even-

to pedindo aos presentes que honrem o 

serviço de factoring e aumentem sua 

credibilidade. “Vamos ser empresários 

competitivos para mostrar nossa com-

petência e passar mais confiança às 

nossas empresas-clientes”, completou o 

presidente da ANFAC.

Lemos Leite e Thomas Felsberg
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ANFAC É DESTAQUE 

A Reunião-Almoço do Sindicato 

das Sociedades de Fomento Mercantil – 

Factoring do Rio Grande do Sul (SINFAC/

RS) realizada dia 27 de novembro teve 

como palestrante o presidente da AN-

FAC, Luiz Lemos Leite, que trouxe notí-

cias sobre o andamento dos projetos de 

lei de regulamentação da atividade de 

fomento mercantil, e sobre tributação. 

Ele falou para uma plateia lotada, o que 

mostrou o interesse das empresas gaú-

chas sobre o assunto. 

A expectativa, segundo Leite, é 

que o PLC nº 13/2007 seja votado o mais 

rápido possível para atender aos anseios 

dos empresários do fomento mercantil e 

da sociedade em geral. Em abril de 2008, 

foi aprovado na CCJ do Senado o voto 

da senadora Serys Slhessarenko.

o presidente da ANFAC enfati-

zou que a oferta de serviços deve ser o 

grande foco do segmento. “É a garantia 

do futuro da atividade. Atualmente no 

Brasil, 30% do faturamento é com pres-

tação de serviço e 70% pela compra de 

direitos creditórios. Na Europa e ásia, a 

proporção é de 90% em serviços e 10% 

em compra. Mas no Brasil já foi pior: até 

1994 nossa proporção era de 10% de 

prestação de serviço e 90% de aquisição 

de direitos creditórios.” Ele lembrou que 

mundialmente a atividade de factoring 

em Reunião-Almoço do SINFAC/RS

José Góes (presidente do SINFAC/PR), Luiz Lemos Leite, olmar Pletsch (presidente do SINFAC/RS)
e Márcio Aguilar (vice-presidente do SINFAC/RS e ANFAC)
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só foi uniformizada a partir de 1988, com 

a convenção de ottawa (Canadá).

Para Leite, a Itália é um excelente 

paradigma de como a atividade pode 

se desenvolver bem. E ele acredita que 

será o mesmo caminho do Brasil. “Ain-

da temos grandes empecilhos a vencer, 

como a taxa Selic, por exemplo. Na Itá-

lia, o fator seria de 0,088% ao mês, para 

uma comissão de serviço cobrada “ad 

valorem” em média de 1%. Para nós, 

ainda é impossível devido ao custo do 

dinheiro por aqui.” o presidente prevê 

que, com a regulamentação específica, 

será possível a emissão do certificado 

de crédito de fomento mercantil. “É pre-

ciso ter bem em mente que não somos 

concorrentes dos bancos, somos seus 

clientes preferenciais.”

A atividade do fomento mercan-

til tem características próprias, muito 

específicas, que não se confundem 

com as de instituição financeira nem 

a elas se assimilam. E continuou Leite, 

um dos pontos na linha divisória entre 

estas atividades é a origem dos recur-

sos: instituição financeira trabalha com 

recursos coletados da poupança públi-

ca. Vai ao mercado buscar estes recur-

sos. Já a empresa de fomento mercantil 

só pode operar com os seus recursos. 

Sem recursos captados diretamente do 

mercado.

Quanto à alta carga tributária 

que incide no setor, Leite explicou que, 

em meados de outubro, houve uma 

reunião na RFB (Receita Federal do 

Brasil) com representantes da ANFAC, 

e que lá foi analisado e reconhecido o 

excesso de tributação. A ANFAC está 

reivindicando que a tributação deixe 

de ser pelo lucro real e que volte a ser 

pelo lucro presumido (em alíquota de 

32%). Caso isso não fosse aceito, que o 

recolhimento de PIS/CoFINS passasse a 

ser de 3,25%, ao invés de 9,25%, ou ter a 

possibilidade de tomada de crédito dos 

recebíveis. 

“Minha luta, neste apostolado 

de 28 anos, é ver o setor forte e unido. 

Fico muito feliz de vir transmitir minha 

mensagem aqui no Rio Grande do Sul. 

E, particularmente, me sinto muito 

honrado pela homenagem que me fi-

zeram”, afirmou Lemos Leite, que veio, 

nesta ocasião, acompanhado do presi-

dente do Sindicato das Sociedades de 

Fomento Mercantil - Factoring do Pa-

raná (SINFAC/PR), José Góes.
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A Factors Chain International (FCI) 

marcou presença na sede da ANFAC no 

dia 9 de dezembro. o secretário-geral 

da entidade internacional de factoring, 

Jeroen kohnstamm, se reuniu com o pre-

sidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, com 

o propósito de reforçar a aliança de coo-

peração técnica entre as duas entidades. 

Estabelecida desde a década de 80, a 

Factors Chain International é a entidade 

que congrega o maior número de em-

presas dedicadas à operação de factoring 

internacional. Hoje, são 242 empresas 

que operam em 65 países, compondo a 

cadeia de factorings associadas à FCI. 

Para kohnstamm, o Brasil tem 

muito a contribuir com o segmento das 

pequenas e médias empresas exporta-

doras, nas operações de factoring inter-

nacional. Atualmente, apenas duas em-

presas locais são membros da FCI, uma 

em São Paulo e outra no Rio Grande do 

Sul. o secretário também lembrou da sua 

participação no 2º Congresso Brasileiro 

de Factoring, promovido pela ANFAC, na 

cidade de Fortaleza, no Ceará, em 1992.

Durante encontro, o presidente da 

ANFAC, Luiz Lemos Leite, informou que o 

atual PLC 13/2007 – Lei de Factoring – em 

tramitação no Senado Federal, contem-

ANFAC EM AÇÃO

pla as operações de factoring internacio-

nais e, em breve, facilitará a entrada das 

empresas de fomento mercantil brasilei-

ras neste seleto mercado. kohnstamm 

elogiou o pragmatismo e o trabalho 

profissional desenvolvido pela ANFAC, 

ao longo desses 27 anos, em prol da ativi-

dade no Brasil, destacando a importância 

de sua presença na recém constituída FE-

LAFAC - Federación Latino-Americana de 

Factoring. 

Dados da Factors Chain Interna-

tional indicam que o volume mundial 

total para o factoring cresceu próximo 

de 2% no ano de 2008. Já o volume total 

mundial atingiu € 1, 325.111 trilhão. Para 

2009, a expectativa de crescimento é da 

ordem de 10% sobre o volume do ano 

anterior. Segundo ele, os países emer-

gentes que compõem a base denomina-

da BRICs (Building Better Global Economic 

Prics) –  Brasil, Rússia, índia e China – vêm 

apresentando um desempenho extra-

ordinário com reflexos positivos para as 

operações de factoring. o destaque é da 

China, que conta com nove empresas as-

sociadas ao FCI. Participaram do encontro 

os assessores da presidência da ANFAC e 

o representante da Redfactor Factoring 

(São Paulo), Fernando Silva.

FACTORS ChAIN
INTERNATIONAL 
destaca o trabalho realizado pela ANFAC

Luiz Lemos Leite e
Jeroen kohnstamm (secretário-geral da FCI)
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A ANFAC marcou presença em 

mais um evento do Sindicato das So-

ciedades de Fomento Mercantil – Fac-

toring do Rio Grande do Sul (SINFAC/

RS). A entidade participou da Carava-

na do Fomento realizada na cidade de 

Passo Fundo, interior do Estado, no dia 

27 de novembro. o assessor da presi-

dência, Dorival Maso, palestrou sobre 

aspectos tributários e  a recente deci-

são sobre a Contribuição para o Finan-

o presidente da ANFAC, Luiz Le-

mos Leite, foi agraciado como primeiro 

sócio-honorário do Sindicato das Socie-

dades de Fomento Mercantil – Factoring 

do Rio Grande do Sul (SINFAC/RS), além 

de receber uma placa em homenagem 

aos seus 28 anos de dedicação e traba-

lho ao segmento. A entrega foi realizada 

durante a Festa de Confraternização da 

entidade, no dia 18 de dezembro, em 

Porto Alegre. Por indicação do primeiro 

presidente do SINFAC/RS, João Amado 

Réquia, recebeu a gratificação de sócio- 

honorário. “É uma honra e alegria rece-

ciamento da Seguridade Social (Co-

fins). o evento também contou com 

a palestra do Consultor Jurídico da 

Associação, José Luis Dias da Silva, que 

tratou sobre a ilegalidade dos sacados 

em vetar a circulação de duplicatas, e 

relatou sobre o resultado da audiên-

cia pública do Banco Central, sobre as 

novas regras do cheque enviado pelo 

correio e o prazo de validade da folha 

de cheque.

ber este trofeu, compar-

tilhando com todos esta 

homenagem à ANFAC, que 

comemorará 28 anos, em 

fevereiro de 2010. Partimos 

do zero, e conseguimos 

com a colaboração de to-

dos os empresários chegar 

ao fortalecimento do fo-

mento mercantil.” o even-

to também contou com a 

presença do assessor da 

presidência da ANFAC, Do-

rival Maso.

A Caravana do Fomento reuniu 

cerca de 30 empresários, advogados e 

contadores de Passo Fundo e Região. 

o presidente do SINFAC/RS, olmar 

Pletsch, destacou sobre a importância 

da interiorização do Sindicato, promo-

vendo eventos em municípios e cida-

des do interior gaúcho. Ele agradeceu 

o empenho da diretoria do Sindicato, 

que tem demonstrado desprendimen-

to nas suas atividades profissionais.

RIO GRANDE DO SUL

PRIMEIRO SÓCIO-hONORáRIO
DO SINFAC/RS

ANFAC participa da Caravana do Fomento Mercantil no

Luiz Lemos Leite

Márcio Aguilar, Luiz Lemos Leite e olmar Pletsch

15



16

ATIVIDADE INSTITUCIONAL

ENCONTRO COM O GAFI
ANFAC MARCA PRESENÇA EM

ANFAC, a convite do CoAF – 

Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras, participou da série de en-

trevistas com autoridades brasileiras, 

realizada por representantes do Grupo 

de Ação Financeira contra a Lavagem 

de Dinheiro e o Financiamento do Ter-

rorismo (GAFI), para compor um relató-

rio de avaliação do combate ao crime 

no Brasil. 

A equipe do GAFI, órgão de âm-

bito internacional, com sede em Paris, 

que reúne 34 países comprometidos 

com o combate à lavagem de dinhei-

ro, era composta por especialistas da 

Alemanha, Estados unidos, Argentina, 

México e Portugal. Instalado na sede 

do CoAF, o grupo iniciou em outubro 

entrevistas com autoridades envolvidas 

no combate à lavagem – como juízes 

federais das varas especializadas, poli-

ciais federais, representantes de órgãos 

como o Banco Central, a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) e a Superin-

tendência de Seguros Privados (Susep) 

e de bancos oficiais e privados, como 

Itaú, Bradesco e HSBC, sendo que no 

dia 3 de novembro, foi ouvida a equipe 

de representantes da ANFAC, composta 

pelo presidente da ANFAC, Luiz Lemos 

Leite, pelo presidente do Sindicato das 

Sociedades de Fomento Mercantil do 

Distrito Federal (SINFAC/DF), Luiz Na-

poleão da Silva Brito, e pelos assessores 

da presidência da Associação, Nadir Ba-

ruzzi e José Luis Dias da Silva.

Durante a entrevista foram abor-

dados vários temas envolvendo o fo-

mento mercantil e a sua participação 

no combate aos crimes de lavagem 

de dinheiro, tendo sido ressaltado in-

clusive pelo presidente da ANFAC que 

o setor ocupa, ao lado das instituições 

financeiras, a primazia no envio de in-

formações sobre operações atípicas ao 

CoAF, sendo portanto uma das ativida-

des mais cooperantes aos ilícitos com-

batidos pelo GAFI e CoAF.

o convite realizado pelo GAFI e 

CoAF atesta a importância institucional 

da ANFAC junto àqueles órgãos, sendo 

mais uma demonstração do reconheci-

mento da entidade como órgão repre-

sentativo nacional do setor.
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uma nova entidade com mais de 

300 associados, entre bancos comerciais, 

de investimentos, além de administrado-

res de carteiras, corretoras e distribuidoras 

de valores mobiliários e outras instituições 

com atuação nos mercado financeiro e de 

capitais é fundada em São Paulo. É a Anbi-

ma – Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiro e de Capitais –, 

fundada em outubro, através da fusão en-

tre as Associações Nacional dos Bancos de 

Investimento (Anbid) e Nacional das Insti-

tuições do Mercado Financeiro (Andima). “A 

Anbima herda a tradição de duas Associa-

ções que têm contribuído de forma ativa, 

nas últimas quatro décadas, para o cresci-

mento e aprimoramento desses mercados”, 

afirma o presidente da nova Associação, 

Marcelo Giufrida. 

A Anbima passará a exercer todas as 

atividades das duas Associações, represen-

tando, promovendo as atividades de autor-

regulação, elaborando e supervisionando 

o cumprimento de Códigos de Regulação 

e Melhores Práticas. Com a criação da nova 

entidade, as instituições que atuam nos 

mercados financeiro e de capitais passam 

a contar com um fórum integrado para sua 

atuação. Através da Associação, será forta-

lecida tanto a interação entre os agentes 

do setor privado como a interlocução com 

o setor público. 

Com o objetivo de celebrar a aliança 

comercial entre as duas Associações Anbid 

e Andima, foi promovido, no dia 9 de no-

vembro, um Almoço de Confraternização, 

que contou com a presença do presiden-

te da ANFAC, Luiz Lemos Leite. No evento, 

Lemos foi recebido com destaque na com-

posição da mesa destinada às entidades de 

classe do mercado financeiro e de capitais. 

A Anbima exercerá o papel de pro-

dutora e provedora de informações, da-

dos, estatísticas, estudos e pesquisas para 

os mercados financeiro e de capitais, bem 

como, investindo na educação e certifica-

ção dos profissionais de mercado.

Associação das Entidades dos Mercados

Financeiro e de Capitais é INAUGURADA



Em 27 de novembro de 2009 

reuniram-se em Santiago do Chile pre-

sidentes de associações e alguns em-

presários representantes do Factoring 

na América Latina. Seu objetivo prin-

cipal foi encontrar instrumentos de 

promoção de intercâmbio comercial 

e financeiro e uma efetiva integração 

econômica latino-americana do setor, 

buscando, principalmente, o desenvol-

vimento das operações de factoring 

como alternativa de suporte de gestão 

e de recursos para o segmento das pe-

quenas e médias empresas dessa imen-

sa região. 

os fundadores da FELAFAC – Fe-

deración Latino-Americana de Facto-

ring – acordaram, então, em constituir 

a entidade, tendo sede em Santiago do 

Chile. Ela se destina a reunir e congregar 

a associação de factoring de cada país-

membro, de acordo com a proposta do 

presidente da ANFAC, Luiz Lemos Lei-

te. os membros-fundadores decidiram 

constituí-la sob a modalidade de fede-

ração, para desenvolver mais adequa-

damente suas ações, sendo regida pela 

Ata de Constituição, assinada naquela 

data, e pelo estatuto a ser aprovado na 

próxima Assembléia dos seus membros. 

A FELAFAC terá por finalidade: 

a) Fomentar e difundir a utiliza-

ção do factoring como mecanismo de 

apoio e de liquidez a cadeias produtivas; 

b) unificar as disposições norma-

tivas do factoring na América Latina; 

c) Realizar estudos técnicos e ju-

rídicos para o melhor conhecimento e 

utilização do factoring; 

ANFAC participa
da criação da

“A FELAFAC será 

regida pela Ata de 

Constituição, assinada 

naquela data, e pelo 

estatuto a ser 

aprovado na próxima 

Assembléia dos 

seus membros. ”

18
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FELAFAC
Federação Latino-Americana de Factoring

d) Prestar assistência a seus 

membros em matéria de organizaçção 

e desenvolvimento do factoring ; 

e) Representar as associações 

latino-americanas de factoring e as em-

presas de factoring a elas associadas, 

como membro observador em con-

gressos, conferências, organismos in-

ternacionais ou nacionais e instituições 

privadas; 

f ) Desenvolver outras atividades 

que, por conveniência ou necessidade, 

possam contribuir para o aprimora-

mento das operações do Factoring. 

A Ata Constitutiva da fundação 

da FELAFAC foi assinada pela ordem :

•	 Luiz	 Lemos	 Leite	 –	 presidente	

da ANFAC (Associação Nacional das So-

ciedades de Fomento Mercantil Facto-

ring – Brasil); 

•	 Germán	 Acevedo	 Campos	 –	

presidente da Associação Chilena de 

Factoring; 

•	Cláudio	Martinez	Figueroa	–	vi-

ce-presidente da Associação Chilena de 

Factoring; 

•	Rodrigo	Carvallo	Portales	–	ge-

rente geral da Associação Chilena de 

Factoring; 

•	Maria	Camila	Muñoz	–	vice-pre-

CAPA

Luiz Lemos Leite, Rodrigo Carvallo Portales (gerente geral da Associação Chilena de Factoring)
e Alan Lolic zárate (secretário-geral da FELAFAC)
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sidente de Factoring Bancolombia; 

•	Gonzalo	Alvarez	Calderón	–	ge-

rente internacional do BCP (Banco de 

Crédito do Peru – Peru); 

•	Fancisco	Paz	–	gerente	de	facto-

ring do BCP (Peru); 

•	Alan	Lolic	Zárate	–	ex-presiden-

te da Associação Chilena de Factoring; 

•	Alberto	Widerka	–	representan-

te do Factors Chain International (Ar-

gentina).

Será administrada por um Co-

mitê Executivo integrado nesta gestão 

pelos seguintes membros: presiden-

te - Germán Acevedo Campos; vice-

presidente - Luiz Lemos Leite; diretor 

- Francisco Paz; diretora - Maria Camila 

Muñoz.	 O	 Comitê	 Executivo	 designou	

ainda como secretário-geral, Alan Lolic 

zárate.

_________________________________

Ao anunciar a formação da nova 

organização o presidente da ANFAC, 

Luiz Lemos Leite, considera importan-

te fazer um registro histórico relativo 

à criação da ALAF – Asociacion Latino-

Americana de Factoring – fundada em 

Bogotá em 5 de outubro de 1987, com 

sede no Rio de Janeiro.

“À época, tivemos a ideia de 

constituir um organismo latino-ameri-

cano e, para isso, contamos com apoio 

de representantes da Colômbia, Vene-

zuela, Equador, Chile e Republica Domi-

nicana”, conta Leite. Naquela oportuni-

dade, o objetivo da ALAF era o de reunir 

empresas de factoring e desenvolver 

a atividade do fomento mercantil na 

América Latina. 

No entanto, o porte de tal pro-

jeto (ALAF) exigia, além de recursos 

financeiros e tecnológicos, dedicação 

pessoal e estrutura organizacional 

compatíveis.Hoje, dentro do modelo 

de uma federação da qual participará 

exclusivamente associaçao represen-

tativa dos países-membros. A FELAFAC 

mostra-se viável, segundo Leite, sob 

CAPA

Luiz Lemos Leite, Alan Lolic zárate (secretário-geral da FELAFAC)
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Francisco Paz (gerente de factoring do BCP – Banco de Crédito do Peru)
e Luiz Lemos Leite



os aspectos que anteriormente impe-

diram a concretização do plano inicial, 

em 1987.

“Essa longa trajetória por nós 

percorrida é uma demonstração de 

que a dedicação, o pragmatismo e o 

profissionalismo são o caminho mais 

adequado e que as melhores práticas 

devem permear os nossos objetivos e 

projetos no curto, médio e longo prazo.” 

A atividade de fomento mercantil bra-

sileira é vitoriosa e irreversível, destaca 

Leite, graças ao privilégio de a ANFAC 

ter conquistado credibilidade e respei-

tabilidade no seu mercado e também 

no contexto econômico nacional. 

No âmbito internacional, consi-

derando as operações realizadas nos 

últimos anos, o Brasil se destaca em 

número de empresas e no volume de 

negócios, motivo pelo qual a ANFAC 

não pode deixar de participar decisiva-

mente de eventos como o da constitui-

ção da FELAFAC. “Com o mesmo vigor 

e determinação com que trabalhamos 

há 28 anos pelo segmento, garantimos 

prosseguir na luta para obter novas 

conquistas, que redundem em aumen-

tar os ganhos de liquidez e rentabilida-

de para as nossas empresas de fomento 

mercantil e, de um modo especial, a 

sanção de nossa lei, que será a mate-

rialização de um sonho que se tornou 

realidade no mecanismo, de inestimá-

vel valia econômica, de solução para os 

problemas das pequenas e médias em-

presas brasileiras”, garante o presidente 

da ANFAC. “Podem contar conosco, ser-

vidores do fomento mercantil.”

CAPA
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INFORME

3. promover o intercambio de in-

formações de natureza técnica;

4. agregar maiores conhecimen-

tos sobre as atividades de factoring no 

mundo.

o IFG promoverá, no Rio de Janei-

ro, nos dias 28 a 30 do próximo mês de 

março, evento internacional com a parti-

cipação de seus países membros e inte-

ressados em conhecer o factoring.

Como a ANFAC é considerada a 

Associação representativa do fomento 

mercantil no Brasil,  o IFG está propon-

do um acordo de cooperação mediante 

sistema on-line entre as duas organiza-

ções, permitindo: 

1. divulgar os eventos em seus 

respectivos meios eletrônicos;

2. prestar assistência na orga-

nização de seminários/workshops de 

factoring; 

A IFGroup worlwide é uma Asso-

ciação com sede em Bruxelas (Bélgica), 

com mais de 160 membros e parceiros 

em 50 países, onde se pratica o facto-

ring. o IFG interessado em expandir sua 

atuação, por intermédio de seminários e 

workshops sobre gestão de ativos,  tem 

mantido contatos com entidades de 

classes e instituições financeiras em vá-

rios países para desenvolver seu progra-

ma de eventos. 

O IFGroup PROMOVE
SEMINáRIO NO RIO DE jANEIRO
Acordo de Cooperação ANFAC e IFGroup
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FACTORINGS
ESPALhADAS PELO bRASIL

A Revista do Fomento Mercantil percorre o Brasil de norte a sul para mostrar aos seus leitores as empresas de factorings que 

existem no país e a sua importância para o desenvolvimento da economia brasileira. Então, não deixe de conferir as organi-

zações de fomento mercantil que já divulgaram a sua história e trajetória no Perfil Factoring.

ABC Fomento Mercantil,
em Manaus – AM Mult Cred Factoring Fomento Mercantil, 

em Tomé-Açu – PA

Alca Factoring Fomento Mercantil,
em Cáceres – MT

Capital Mercantil,
em São Gabriel do Oeste – MS

Labasky Invest Fomento Mercantil,
em Dionísio Cerqueira – SC

Dunas Fomento Mercantil,
em Cabo Frio – RJ

Pontual Factoring,
em Boa Vista – RR

AS Factoring,
em Natal – RN

Norfac Factoring Fomento Mercantil,
em Belém do Pará – PA

Denárius Fomento Mercantil,
em Cataguases – MG

Sistema Factoring Fomento Mercantil,
em Rondônia (Região Leste) – RO
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Este relatório dá uma ampla visão da intensa atividade institucional da ANFAC em 2009, no apoio e orientação a suas empre-

sas associadas e também à demanda do mercado em busca de informações sobre o fomento mercantil.



Por que anunciar na
revista fomento mercantil?

A Revista Fomento Mercantil é distribuída em todo 

o território nacional para os mais diversos profissionais, 

empresários e interessados no setor de Factoring – todos 

formadores de opinião.

os serviços e produtos de sua empresa ganharão 

mais visibilidade em meio a matérias, entrevistas e artigos 

com conteúdos bem elaborados e pertinentes para seus 

leitores qualificados.

Contato pelo e-mail revista.anfac@francke.com.br

NOTÍCIAS ANFAC
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PRIMEIRO ENCONTRO
jURíDICO ALAGOANO

Discutir a importância do fomento 

mercantil e seu relacionamento com o Ju-

diciário e a sociedade brasileira foi o tema 

do Primeiro Fórum Jurídico Alagoano de 

Fomento Mercantil, promovido pela AN-

FAC e pelo Sindicato das Sociedades de 

Fomento Mercantil Factoring dos Estados 

de Alagoas e Sergipe (SINFAC-AL/SE), em 

parceria com a Escola Superior da Ma-

gistratura de Alagoas (Esmal). o evento, 

realizado no dia 11 de dezembro, reuniu 

magistrados, advogados, economistas, 

empresários e jornalistas. 

 A abertura do evento ficou a car-

go da presidente do Tribunal de Justiça 

de Alagoas (TJ/AL), desembargadora Eli-

sabeth Carvalho Nascimento, que des-

tacou a importância da iniciativa para 

a compreensão da atividade mercantil 

entre os magistrados e para o desenvol-

vimento das micro e pequenas empresas 

do Estado. “Muitas vezes o ser humano 

cria resistência àquilo que desconhece, 

e o Fomento Mercantil, por ser um tema 

recente, enfrenta essa resistência. Encon-

tros dessa natureza permitem-nos olhar 

o fomento mercantil como uma forma de 

colaborar na formação social e econômi-

ca desse país. Creio que esse evento será 

capaz de permitir uma melhor compre-

ensão de uma atividade importantíssima 

para a economia do Brasil”, afirmou. 

Durante a palestra, o presidente 

da ANFAC, Luiz Lemos Leite, falou da sa-

tisfação em estar no Estado mostrando o 

progresso do fomento mercantil no Bra-

sil. “A ANFAC veio para Alagoas prestigiar 

e tornar visível uma atividade que pros-

pera há 28 anos. É com prazer que mos-

traremos como o fomento mercantil atua 

nos setores da economia do país.” 

Para o ministro do Superior Tribu-

nal de Justiça (STJ), Massami uyeda, é im-

portante a inclusão dos profissionais do 

Direito na discussão do tema. “É válido 

reconhecer a valorização dos membros 

que formam a Justiça do país, sobre esse 

assunto. o Fomento Mercantil hoje é res-

ponsável por grande parte da economia 

do país, e isso atinge diretamente a socie-

dade brasileira.”

A solenidade contou com a pre-

sença de várias autoridades, como os 

desembargadores oscarlinno Moeller, 

do Tribunal de Justiça de São Paulo; e 

Bartolomeu Bueno Freitas Morais, vice-

presidente do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, além de representantes da 

ordem dos Advogados do Brasil de Ala-

goas (oAB/AL) e do Ministério Público 

também alagoense.

Durante o simpósio, a presiden-

supera as expectativas 

Luiz Alberto Villar (presidente do SINFAC de Alagoas), Lemos Leite, 
e Massami uyeda (ministro do STJ)
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te do TJ/AL, desembargadora Elisabeth 

Carvalho Nascimento, recebeu o troféu 

Guerreiros de Alagoas, em reconheci-

mento ao apoio para a realização da ini-

ciativa no Estado. Também receberam a 

premiação o coordenador de cursos da 

Esmal, o juiz João Dirceu Soares Moraes; 

o juiz auxiliar da presidência do TJ/AL, Al-

berto Jorge Correia Barros Lima; o presi-

dente em exercício da Associação Alago-

ana de Magistrados (Almagis), juiz Pedro 

Ivens Simões de França; e o pioneiro do 

factoring em Alagoas, empresário Arione 

Cândido Lima. 

Também estiveram presentes ao 

evento os ministros do Superior Tribunal 

de Justiça, Humberto Martins e Mauro 

Campbell, além do corregedor-geral de 

Justiça do TJ/AL, José Carlos Malta Mar-

ques. uma expressiva delegação do Judi-

ciário de Pernambuco também compare-

ceu ao encontro jurídico, tendo à frente 

o presidente do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, desembargador Jones Fi-

gueiredo.

os magistrados e demais partici-

pantes foram unânimes em reconhecer a 

importância do encontro que conseguiu 

reunir não só membros do Poder Judici-

ário, mas também do Ministério Público, 

da advocacia, da imprensa, além de mui-

tos empresários do segmento.

A sinergia e a união existentes en-

tre ANFAC e SINFAC – AL/SE foram decisi-

vas para o sucesso do I Encontro Jurídico, 

cumprindo, tais entidades, a sua função 

institucional de divulgação do fomento 

mercantil.

o evento foi dividido em duas eta-

pas, com palestras na parte da manhã, se-

guido de almoço oferecido pelo SINFAC-

AL/SE, tendo continuidade no período da 

os dias atuais, mostrando a abrangência 

da atividade e sua relevante função eco-

nômica. Já o desembargador oscarlino 

Moeller apresentou um pormenorizado 

estudo do Contrato de Fomento Mer-

cantil, destacando a sua função social, 

como característica indissociável da ati-

vidade.

No período da tarde, o ministro 

do STJ, Massami uyeda, destacou os 

reflexos das decisões judiciais na eco-

nomia, tendo pontuado sua palestra 

pela surpresa em conhecer um setor 

que desenvolve uma atividade econo-

micamente importante e que até então 

lhe era desconhecido em sua plenitude. 

o ministro ressaltou o salutar contato 

com empresários do segmento, comen-

tando exemplos dos serviços prestados 

pelas empresas de fomento mercantil 

na orientação ao pequeno e médio em-

tarde, encerrando-se com um coquetel.

Abrindo o ciclo de palestras, o 

presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, 

apresentou a evolução do Fomento Mer-

cantil no Brasil, desde a sua origem até 

“A ANFAC veio

para Alagoas

prestigiar e tornar 

visível uma

atividade que 

prospera há

28 anos.” 

Luiz Alberto Villar e Humberto Martins (ministro do STJ)

Elisabeth Carvalho Nascimento (presidente do TJ de Alagoas)



passa a respeitá-la pela sua importante 

missão de auxiliar milhares de pequenas 

e médias empresas. Enfatizou a urgência 

e a necessidade de uma lei. Não via ra-

zões para a procrastinação da aprovação 

do PLC nº 13/2007.

Após a última palestra, todos os 

presentes confraternizaram em um co-

quetel, registrando-se que o evento ga-

nhou grande repercussão na mídia ala-

goana, como um dos mais importantes 

encontros realizados no Estado.
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presários. “um segmento tão pujante 

necessita estar mais unido em torno de 

uma entidade representativa forte, para 

que seus pleitos ganhem maior relevân-

cia em Brasília”, comentou uyeda.

Após a palestra do ministro Mas-

sami uyeda, o advogado e assessor da 

presidência da ANFAC, José Luis Dias 

da Silva, discorreu sobre as característi-

cas do Fomento Mercantil, comparado 

com outras atividades assemelhadas, de 

modo a ficar clara a natureza jurídica da 

atividade.

Destaca-se que não só de juristas 

se restringiu o evento, pois o empresário 

e presidente do Sindicato das Socieda-

des de Fomento Mercantil - Factoring 

(SINFAC/PE), Alcidésio Sabino Maciel, 

elucidou aos presentes o exemplo ci-

tado pelo ministro Massami uyeda de 

como as empresas de fomento mercantil 

exercem a função de prestar orientação 

e assessoria mercadológica aos empre-

sários, pois o exemplo citado decorria de 

uma conversa travada com o ministro, 

pouco antes do início de sua palestra.

o encerramento desse vitorioso 

simpósio ficou a cargo do desembarga-

dor Bartolomeu Bueno, que exortou os 

magistrados a conhecerem o fomento 

mercantil, que é uma atividade séria, 

praticada por pessoas sérias; em sua opi-

nião, os preconceitos existentes no Judi-

ciário decorrem do desconhecimento 

que os magistrados possuem sobre a ati-

vidade, pois quem conhece a atividade 
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Nome: Divaldo Disposti (Grupo 

Centerpar)

Mensagem: Prezado Dr. Luiz Le-

mos Leite. É com grande alegria que 

nós, do Grupo Centerpar, recebemos 

a notícia da criação da FELAFAC - Fe-

deración Latino-Americana de Fac-

toring, mais uma vez quem ganha 

é o  empresário de fomento, que a 

cada dia está mais fortalecido, gra-

ças a pessoas como o senhor, que 

ama o que faz. Parabéns!

Nome: Vivian Rocha Hanai kozlowski

Mensagem: Caro Dr. Luiz, agra-

deço o envio do convite para par-

ticipar da Reunião Técnica ANFAC/ 

SERASA. Lembro-me do Simpósio 

e dos cursos realizados pela ANFAC 

com muita estima e com a sensação 

de muito valor agregado ao tempo. 

Cordialmente, Vivian R. H. kozlowski.

FAToR ANFAC
o Fator ANFAC traz uma série de vantagens que constitui em um preço de mera referência para o mercado e para as empresas de factoring nas 

suas relações com as empresas-clientes. Na constituição do fator (preço pelo qual são negociados os direitos creditórios resultantes das vendas mercan-

tis) são levados em conta sete itens: custo-oportunidade do capital próprio; custo do financiamento (hipótese de suprir-se com crédito bancário); custos 

fixos; custos variáveis; impostos; despesas de cobranças e expectativa de lucro. o Fator ANFAC divulgado na mídia é apenas um indicador para o mercado. 

Cada empresa de fomento mercantil deve calcular diariamente seu fator em função dos seus custos financeiros e operacionais.

Fonte: ANFAC

FALE COM O PRESIDENTE
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MEIO AMBIENTE

A ANFAC esteve presente no lan-
çamento de um produto pioneiro da Se-
rasa Experian chamado “Conformidade 
Ambiental”, resultante de uma tecnolo-
gia desenvolvida para o tratamento di-
ferenciado de informações de natureza 
ambiental, sobre empresas e produtores 
rurais. A relevância da sustentabilidade 
nas estratégias de negócios e o pioneiris-
mo do produto trouxeram para o evento 
de lançamento, realizado em outubro, 
em São Paulo, a senadora e ex-ministra 
do Meio Ambiente, Marina Silva. “Essa 
iniciativa vai permitir uma sé-
rie de avanços, e avanços que 
são sinérgicos, porque se trata 
de uma ação que envolve toda 
a sociedade”, afirmou a sena-
dora. o novo produto permite 
que as instituições avaliem o 
cumprimento à legislação am-
biental por parte das organiza-
ções causadoras de impactos 
ao meio ambiente e dos pro-
dutores rurais. o produto, em 
conjunto com os Relatórios de 
Responsabilidades Social, Am-
biental e Relatório Econômico-Financei-
ro, consolida a solução para a Gestão da 
Sustentabilidade.

“o produto Conformidade Am-
biental está perfeitamente alinhado às po-
líticas de sustentabilidade da Serasa, em 
relação a seus produtos e serviços, esta-
belecendo soluções que contribuem para 
o aprimoramento do processo de tomada 

de decisão de negócios dos nossos clien-
tes, de forma a gerar valor sustentável”, 
afirmou o presidente da Serasa Experian, 
Francisco Valim. Segundo o dirigente, o 
produto está em harmonia com os pres-
supostos da Agenda 21 da Assembleia 
Geral das Nações unidas, que preconiza 
as informações para o desenvolvimento 
sustentável. “o desenvolvimento susten-
tável só será atingido se os processos de 
tomada de decisões forem baseados no 
provimento de informações consistentes 
e confiáveis por aqueles que as detêm.”

Ao disponibilizar, de forma estru-
turada, diversas informações ambientais 
de extrema relevância, a Solução Serasa 
Experian para a Gestão da Sustentabilida-
de também possibilita que as instituições 
cumpram a sua obrigação social e legal 
de não incentivar, ainda que indireta-
mente, impactos negativos ao meio am-
biente. Entre as informações que o Con-

formidade Ambiental compreende, estão 
licenciamentos, outorgas, atendimento 
ao Código Florestal e autorizações; infra-
ções, autuações, sanções e acordos con-
ciliatórios; Certificados de Regularidade e 
SICAFI – Sistema de Cadastro, Arrecada-
ção e Fiscalização; áreas contaminadas; 
áreas embargadas ou interditadas; e in-
formações sobre trabalho escravo.

o conhecimento da conformidade 
ambiental das empresas causadoras de 
impacto ao meio ambiente e dos produ-
tores rurais é fundamental para as insti-

tuições que adotam o conceito de 
finanças sustentáveis. É importan-
te também para as empresas que 
incorporam em seus processos 
de tomada de decisão as dimen-
sões de risco ambiental e social, 
cobrando de seus fornecedores e 
prestadores de serviços compro-
missos de responsabilidade socio-
ambiental. 

o poder público também 
passa a dispor de um instrumento 
efetivo para adotar critérios socio-
ambientais em seus processos de 

licitação. Esse produto ainda é de grande 
utilidade para as seguradoras que estipu-
lam o valor dos prêmios de seus segura-
dos com base em critérios socioambien-
tais e para os fundos de investimento que 
selecionam as ações das empresas que 
compõem os seus portfólios alinhados 
ao conceito de ISR - Investimento Social-
mente Responsável.

CONFORMIDADE AMbIENTAL
consolida Solução para Gestão da Sustentabilidade

Marina Silva, senadora
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“Ao oferecer ao mercado a Solu-

ção para a Gestão da Sustentabilidade, 

contribuímos, de forma direta e eficaz, 

em favor da sociedade”, afirmou o pre-

sidente da unidade de Negócios Pessoa 

Jurídica da Serasa Experian, Laércio de 

oliveira. Ele acrescentou que a difusão da 

informação ambiental também propicia 

a conscientização pública e se constitui 

em instrumento valioso para defender e 

preservar o meio ambiente. “Nesse sen-

tido, esta solução permite aos agentes 

econômicos tomar posição em relação à 

sustentabilidade e facilita o cumprimen-

to da legislação ambiental.” 

SERASA EXPERIAN: UMA EMPRESA 

PARCEIRA DA ANFAC

A Serasa Experian, empresa par-

ceira da ANFAC, é líder na América Lati-

na em sistemas e serviços de informa-

ções para apoio na tomada de decisões 

das empresas. No Brasil, é sinônimo de 

solução para todas as etapas do ciclo 

de negócios, desde a prospecção até a 

cobrança, oferecendo às organizações 

as melhores ferramentas. Agora passa a 

disponibilizar a Solução para Gestão da 

Sustentabilidade agregando produtos de 

elevado valor (Relatórios Econômico-Fi-

nanceiros, Relatório de Responsabilidade 

Ambiental e Relatório de Responsabilida-

de Social e o Conformidade Ambiental). 

Com profundo conhecimento do merca-

do brasileiro, conjuga a força e a tradição 
do nome Serasa com a liderança mundial 
da Experian. 

Criada em 1968, uniu-se à Expe-
rian Company em 2007, responde on-
line/real-time a 4 milhões de consultas 
por dia que auxiliam 400 mil clientes 
diretos e indiretos a tomar a melhor de-
cisão em qualquer etapa de negócio. É a 
maior Autoridade Certificadora do Brasil, 
provendo todos os tipos de certificados 
digitais e soluções customizadas para 
utilização da tecnologia de certificação 
digital e de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-
e), tornando os negócios mais seguros, 
ágeis e rentáveis.

Constantemente orientada para 
soluções inovadoras em informações 
para crédito, marketing e negócios, vem 
contribuindo para a transformação do 
mercado de soluções de informação, com 
a incorporação contínua dos mais avan-
çados recursos de inteligência e tecnolo-
gia, para atender todos os tipos de clien-
tes, preocupados com diferentes riscos, 
inclusive os ambientais e sociais.

MEIO AMBIENTE

“Ao oferecer

ao mercado a

Solução para a Gestão 

da Sustentabilidade, 

contribuímos, de

forma direta e eficaz, 

em favor da

sociedade.”
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PARTICIPAÇÃO FEMININA
na gestão do fomento ainda se conta nos dedos

Elas ainda são minoria em car-

gos de comando, mas aos poucos o 

segmento de fomento mercantil vai 

ganhando a presença feminina à frente 

das empresas. No país inteiro, as fac-

torings contam com um considerável 

contingente de mulheres nos quadros 

funcionais, talvez até em maior número 

do que os homens, mas poucas estão na 

ponta decisória. Ainda hoje as áreas fi-

nanceiras em geral não contam com o 

desempenho maior das mulheres em 

seus postos-chave. Ainda é um universo 

masculino em sua grande maioria.

Em São Paulo, Cleonice Maria 

Arantes de Cicco, da Four Consulto-

ria, em Gaurulhos (SP), carrega em seu 

currículo o pioneirismo de integrar a 

diretoria da ANFAC, como uma de seus 

vice-presidentes. Atuando hoje na área 

de cobrança – reduto ainda mais mas-

culino –, Cleonice disse que, ao longo 

dos anos, nunca encontrou obstáculos 

para exercer sua função. “Não tenho a 

sensação de preconceito. As mulheres 

conquistaram seu espaço pelo seu tra-

balho. Neste segmento, as mulheres 

que se destacam o fazem pela sua dedi-

cação e capacidade, e ganham respeito 

por isso.”

Psicóloga por formação, ela in-

gressou no setor de fomento em 1997, 

depois de trabalhar anos em sua pro-

fissão, a convite de amigos. Começou 

cuidando de uma carteira de clientes. 

“Tudo foi muito natural. o que não co-

nhecia na área, fui aprendendo através 

de participação em cursos organizados 

pela ANFAC, além da experiência que se 

adquire no dia a dia dos negócios”, ex-

plica. 

Hoje, Cleonice cuida da parte de 

negociação e pós-operação em sua em-

presa. “Tenho a sensação de que os ho-

mens têm receio de dizer que não que-

rem pagar, claro, a não ser que a coisa 

seja de má-fé, aí não depende de sexo”, 

avalia. Para ela, as mulheres têm como 

trunfo tratar desde o início as pessoas 

com delicadeza. Além disso, segundo a 

empresária, elas têm um feeling do mau 

negócio, o que se deve principalmente 

Cleonice Arantes de Cicco (Four Consultoria)

Maria Terezinha Grando (Somma Fomento Mercantil)
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por ser mais ponderada, diferente do 

homem, que é mais arrojado. “Melhor, 

às vezes, perder o negócio, do que se 

atirar”, garante ela.

Cleonice lembra ainda que na 

atualidade existe uma busca de mu-

lheres para atuar no setor de decisão 

e financeiro, pelo seu poder de gestão. 

Em sua atuação na diretoria da ANFAC, 

ela também sentiu um ambiente de cor-

dialidade, amizade e respeito. “Há uma 

tendência em contratar gerentes de ne-

gócios mulheres.”

Maria Terezinha Grando é ainda 

mais precursora no setor. Abriu a Som-

ma Fomento Mercantil em Passo Fundo 

(RS) há mais de 20 anos, quando tudo 

era mais difícil, inclusive liberar o con-

trato social na Junta Comercial, tal o 

setor ser novidade. Seu maior obstá-

culo, garante, foi difundir uma ativida-

de muito desconhecida e peregrinar 

explicando como funcionava. Foi um 

curso sobre cheques pré-datados em 

um banco que lhe forneceu a bagagem 

para enfrentar o desafio. Apesar de já 

ter experiência profissional no sistema 

financeiro. “o unibanco foi o primeiro 

a trabalhar com cheque pré-datado. 

Quando isso aconteceu, foi-se abrindo 

o entendimento do mercado. Mas ain-

da demorei cinco a seis anos para en-

contrar compreensão sobre a dinâmica 

da operação de factoring”, conta ela.

No núcleo SINFAC/RS de sua re-

gião, Terezinha ainda é a única voz fe-

minina entre seus pares, que se reúnem 

em geral uma vez por mês para discutir 

assuntos de interesse comum. “Existe 

um grande respeito, inclusive por ser 

a mais antiga.” Em sua empresa, hoje 

com filiais em Erexim (RS) e Brusque 

(SC), a gestão é praticamente das mu-

lheres. “Nunca encontrei por esta razão 

dificuldade de atuação na empresa de 

fomento devido à capacidade que elas 

possuem.” Na atualidade, ela já prepara 

a filha, formada em Direito, para a su-

cessão. “Ela já atua comigo há alguns 

anos e se identifica com o trabalho.” 

Na Somma, somente os casos 

que se tornam questões judiciais não 

são tratados pelas mulheres. “Para evi-

tar situações desagradáveis preferimos 

deixar este trabalho para a figura mas-

culina, pois, muitas vezes, o inadim-

plente não tem muito respeito ao falar”, 

avalia ela. o treinamento é a chave do 

desempenho profissional, acredita Te-

rezinha, condição que vale para ambos 

os sexos. Em anos passados, o perfil de 

ser uma empresa preponderantemente 

feminina foi condição de conquista de 

cliente. “A pessoa destacou o fato pelo 

tratamento diferenciado que sentiu ter 

recebido. Na verdade as mulheres têm 

uma abordagem mais delicada e sabem 

discutir melhor os assuntos”, conta a 

empresária.

“As mulheres 

conquistaram seu 

espaço pelo seu 

trabalho. Neste 

segmento, as 

mulheres que se 

destacam o fazem 

pela sua dedicação e 

capacidade, e 

ganham respeito 

por isso.”
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FESTA DE CONFRATERNIzAÇÃO

presidência da ANFAC, Dorival Maso, 

que tem prestigiado a posse de todos os 

presidentes do SINFAC/RS ao longo dos 

18 anos de entidade, destacou a integra-

ção dos associados e a proximidade dos 

familiares em todos os eventos do Sindi-

cato. “Não existe somente o objetivo em-

presarial, como também uma integração 

social dos familiares.“ A respeito do pre-

sidente do SINFAC/RS, olmar Pletsch, ele 

comentou ser uma pessoa muito queri-

da entre o segmento. “É um presidente 

que sabe ouvir, trabalhando com uma 

diretoria muito dinâmica. Eu considero 

um dos mais organizados sindicatos de 

factorings do país.”

A Festa de Confraternização tam-

bém foi um momento de homenagens 

aos profissionais que prestam relevan-

tes serviços para o Fomento Mercantil. 

o vice-presidente do SINFAC/RS, Márcio 

do SINFAC/RS reúne empresários e autoridades

A Festa de Confraternização de Fi-

nal de Ano do Sindicato das Sociedades 

de Fomento Mercantil – Factoring do Rio 

Grande do Sul (SINFAC/RS), realizada no 

dia 18 de dezembro, foi marcada com 

muita música, animação e homenagens. 

o evento reuniu diretores, empresários, 

profissionais do Fomento Mercantil, 

além da presença do presidente da AN-

FAC, Luiz Lemos Leite; do assessor da 

presidência, Dorival Maso; e do desem-

bargador do Tribunal de Justiça do Es-

tado, orlando Heemann Júnior. o vice-

presidente do Sindicato, Márcio Aguilar, 

creditou o sucesso do evento ao resulta-

do de um trabalho direcionado e focado, 

e se sente extremamente contente em 

concluir mais um ano de gestão, com 

muitas conquistas. “Neste dia de even-

to, abstraímos o risco e a operação, para 

trocarmos energia e votos de felicidade, 

com saúde, paz e força.” Aguilar também 

destacou a aproximação com a ANFAC, 

“demonstrando como o Sindicato está 

sincronizado com o resto do Brasil”. E o 

prestígio da entidade gaúcha, junto a 

juízes, representantes da Federação do 

Comércio de Bens e de Serviços do Esta-

do (Fecomércio/RS), Sindicato dos Lojis-

tas do Comércio (Sindilojas) e entidades 

do terceiro setor. 

o presidente da ANFAC, Luiz Le-

mos Leite, destacou que ao longo dos 

anos tem participado ativamente de 

todas as conquistas das empresas de fo-

mento mercantil no Brasil. Segundo ele, 

é uma luta que representa um trabalho 

profícuo em favor do segmento da pe-

quena e média empresa, geradoras da 

maior mão-de-obra brasileira, que so-

brevive graças à assistência e no apoio 

das empresas de fomento mercantil. “É 

indiscutível o trabalho que desenvolve-

mos para otimizar a capacidade geren-

cial das nossas empresas-clientes.”

 Para o desembargador do Tri-

bunal de Justiça do Estado do Rio Gran-

de do Sul, orlando Heemann Júnior, foi 

uma satisfação ter sido convidado para 

a confraternização. “Como já havia re-

ferido, observo que seus associados se 

sentem muito integradas com o Sindi-

cato, e os novos associados angariados 

pelo SINFAC/RS atestam o sucesso dos 

objetivos da entidade.” o assessor da 
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Nova diretoria
eleita para gestão

2010-2014

Aguilar, entregou ao presidente da enti-

dade, olmar Pletesch, uma placa em sua 

homenagem, pela dedicação e sucesso 

da gestão. 

o SINFAC/RS recebeu da Feco-

mércio/RS uma placa alusiva pelos seus 

18 anos de serviços prestados ao fomen-

to mercantil. 

No dia 22 de dezembro, na sede 

do SINFACRS, a presidente do processo 

eleitoral, Quelen oliveira, determinou 

a abertura do lacre da urna, para con-

ferência dos votos da eleição realizada 

no dia 18, na sede da entidade. A chapa 

única foi chancelada pela unanimidade 

dos votos, número conferido com a lista 

de presentes e sem nenhum em branco. 

o organograma do Sindicato sofreu uma 

modificação para se equivaler ao estatu-

to da Fecomércio/RS. 

A NOVA GESTãO PARA O PERíODO 

TEM A SEGUINTE COMPOSIçãO:

Presidente: olmar João Pletsch, 1º 

vice-presidente: Márcio Henrique Vicen-

ti Aguilar, vice-presidente Financeiro: 

Rodrigo Librelotto Westphalen, vice-pre-

sidente Administrativo: Luiz Gerson Al-

mada. Diretores: Letícia Hickmann Plets-

ch, olmiro Lautert Walendorff, Jaime 

Antônio Nunes, Maria Terezinha Deboni 

Grando, Clito Santini, Gisele Ferreira Bier, 

Roberto de Lorenzi, Norberto Pacheco 

de Antoni, Alexander Bley e Carlos Gil-

bert Conte. Diretores Suplentes: Luciano 

Villa Verde Caetano, Gilberto Bavaresco, 

Roseli de Castro Soares, karina Deboni 

Grando, Ivanhoé Fassini, Rogério Fagun-

des, Antonio Rodrigues Aguilar, Pedro 

Henrique de Souza Almada, Angela Ma-

ria Marcon Ternes e Marcelo Pina. Con-

selho Fiscal Titular: Sérgio Grisólia Wa-

lendorff, Valdir Ferraz de Abreu e Jorge 

Alberto de oliveira Pacheco. Conselho 

Fiscal Suplente: Diones Pastre Camargo, 

Lino Mattiello e Germano Brendler.

Para olmar Pletsch, reeleito pre-

sidente para o novo mandato, este é 

tempo de fazer uma autoanálise e par-

tir para uma gestão diferenciada, com 

agenda nova de ação. Ele se sente satis-

feito por alguns objetivos conquistados. 

Nos últimos anos, a entidade dobrou seu 

quadro de associados, passando de 130 

para 250. o espaço físico também do-

brou para atender à demanda. A capaci-

tação e treinamento continuarão sendo 

um ponto forte do SINFAC/RS, que conta 

com uma sala bem equipada.  Em 2009, 

foram 30 cursos ministrados. o cuidado 

do SINFAC/RS é tão grande que quando 

o interesse por um evento de capacita-

ção é superior à capacidade do espaço, 

o curso é transferido para um local que 

abrigue todos. “Além disso, contamos 

com o suporte da Fecomércio/RS, o que 

dá mais segurança.” 

o diretor Clito Santini, considera 

a participação na vida sindical essencial 

para o desenvolvimento da atividade. 

“Compartilhamos experiências e desta 

forma contribuímos para o crescimento 

do setor”, disse ele.

“Participo há 15 anos do SINFAC/

RS ativamente porque entendo que é 

desta forma que trabalhamos melhor, 

amparados por uma entidade forte”, dis-

se o novo vice-presidente Administrati-

vo, Luiz Gerson Almada.

 Roberto de Lorenzi, que integra 

a diretoria, destaca que sempre esteve 

disposto a colaborar com a entidade, 

e em especial com o presidente olmar. 

“Fico satisfeito com a chegada de novos 

integrantes à diretoria. Sou adepto da 

renovação.”

o vice-presidente Financeiro, Ro-

drigo Librelotto Westphalen, é repre-

sentante da nova geração que se junta 

à direção do Sindicato. “Estou aqui para 

contribuir com o fortalecimento da enti-

dade e vejo de forma salutar o incentivo 

ao relacionamento, a busca de conheci-

mento e a troca de ideias. Isso dá moti-

vação”, afirmou.

o delegado junto à Fecomércio/

RS e diretor do SINFAC/RS, olmiro Lau-

tert Walendorff, deseja que a entidade 

seja forte para proteger o setor. “o Sin-

dicato precisa fazer o acompanhamento 

das questões de interesse do segmento 

e fazer com que os assuntos se encami-

nhem, em diálogo com as autoridades 

e transmitindo aos associados sua posi-

ção. A linguagem deve ser igual em todo 

o país.”
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SINFAC GO-TO
membro da FECOMÉRCIO/GO

Visando consolidar o Fomento 

Mercantil – no Centro-oeste, o Sindicato 

Go/To acaba de filiar-se à Federação do 

Comércio do Estado de Goiás (FECoMÉR-

CIo/Go). Tal feito ocorreu recentemen-

te, culminando com a nossa inclusão e 

certificação por aquela entidade, dia 30 

de novembro último. Na ocasião, fomos 

efetivados como o mais novo Sindicato 

patronal membro da Federação.

Para nós é muito importante fazer 

parte de um grupo de 35 sindicatos que 

agregam os mais diversos e mais relevan-

tes segmentos do comércio deste Estado, 

cuja fatia de mercado afeta a estes, e re-

presenta 65% do Produto Interno Bruto 

(PIB) goiano. Além disso, nossa inserção 

neste colegiado haverá de nos propor-

cionar maior aproximação com o nosso 

público-alvo, dando-nos melhor visibili-

dade e quebra de paradigmas acerca de 

nossa atividade empresarial. 

Entre outros acontecimentos, re-

alizamos ainda eleição para a nova dire-

toria do SINFAC Go/To, no dia 15 de de-

zembro, relativa ao período de fevereiro 

de 2010 a fevereiro de 2014. Esta nova 

gestão será coordenada pelo presidente 

eleito, orlando de Souza Santos, atual di-

retor técnico. Tudo isso fizemos conforme 

nosso novo Estatuto.

É a dinâmica movendo nossas 

ações norteadas pela ANFAC, entidade 

mater do Sistema Brasileiro de Fomento 

Mercantil!
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A mediação dos debates esteve 

a cargo do advogado oscar Silvério de 

Souza, do escritório de advocacia oscar 

Silvério, Rosa & Advogados Associados, 

que assessora o SINFAC/PR, e proporcio-

nou um excelente resultado para todos. 

o evento contou ainda com o apoio e a 

presença da Associação Nacional das So-

ciedades de Fomento Mercantil – Facto-

ring (ANFAC), representada pelos asses-

sores da presidência da Associação, José 

Luis Dias da Silva e Dorival Maso, que 

contribuíram significativamente para o 

acontecimento, participando ativamen-

te nos debates.

“o SINFAC-PR repetirá este tipo 

de evento, a fim de  levar até os seus 

associados conhecimento e informação 

necessários ao dia a dia da atividade”, 

afirmou o presidente da entidade, José 

Góes.

SINFAC-PR
debate FIDC Securitização de
Recebíveis e Fundo Imobiliário

o Sindicato das Sociedades de 

Fomento Mercantil – Factoring do Esta-

do do Paraná (SINFAC-PR) promoveu, no 

dia 22 de outubro, o Simpósio e debate 

sobre Fundo de Investimentos em Direi-

tos Creditórios (FIDC), Securitização de 

Recebíveis e Fundo Imobiliário. o evento 

ocorreu nas dependências do Hotel Roo-

chelle Park, em Curitiba, e contou com a 

presença de renomados palestrantes e 

profissionais nas respectivas modalida-

des.

A exposição do tema FIDC ficou 

sob competência do auditor e empresá-

rio Sidení Moratelli – Audiofactor, e do 

advogado Marcelo Cosac, da Felsberg 

Advogados. Luiz Fernando Vasconcellos, 

da Tercon Consultoria, e Fernando Mar-

sillac Fontes, diretor da Petra – Personal 

Trader Corretora, abordaram sobre secu-

ritização; o tema Fundo Imobiliario ficou 

com Julio Quincozes, da Pricewaterhou-

seCoopers, e Federico Stein, da Gaia, Sil-

va, Gaede & Associados.

 os ministrantes do Simpósio 

trouxeram aos participantes as peculiari-

dades atinentes ao Fomento Mercantil e 

a busca de alternativas para os empresá-

rios, principalmente no que tange à redu-

ção da cruel carga tributária da atividade. 

o evento contou com grande público, 

dentre empresários do Fomento Mercan-

til, associados e não associados ao SIN-

FAC paranaense, além de profissionais de 

advocacia, auditoria, planejamento, con-

sultoria, entre outros – o que confirmou o 

alto interesse da matéria em questão. Ao 

final das exposições, houve os debates 

entre a plateia e os expositores durante 

mais de uma hora, com  os profissionais e 

palestrantes concedendo esclarecimen-

tos técnicos com competência.
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Em 2010, as atenções do segmento 

se voltam para o maior evento do setor, o 

X Congresso Brasileiro de Fomento Mer-

cantil, a ser realizado em Porto de Galinhas 

- PE, entre os dias 2 e 4 de junho. Numa ex-

periência inédita, o encontro acontecerá 

num resort, o Summerville Beach Resort 

Hotel, emoldurado pelo encantador cená-

rio do Porto de Galinhas.

o Congresso, que está na 10ª edi-

ção, é mais uma realização institucional da 

ANFAC - Associação Nacional das Socieda-

des de Fomento Mercantil – Factoring e 

dos SINFACS das regiões Norte e Nordes-

te,  conta com integral apoio de todos os 

Sindicatos Patronais de Fomento Mercan-

til do País. Tem por objetivo, entre outros, 

promover o intercâmbio de informações, 

a troca de experiências e aproximar os 

profissionais e os empresários da área.  

Nesta edição, o Congresso traz 

como mote a competitividade, um dos 

principais requisitos para o sucesso de 

qualquer atividade empresarial. o pro-

grama está sendo meticulosamente de-

senvolvido e contará com a presença do 

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior e, também, com a parti-

cipação de dois Ministros de Tribunais Su-

periores, um do STJ – Superior Tribunal de 

Justiça e outro do STF – Supremo Tribunal 

Federal. 

As matérias técnicas serão abor-

dadas por especialistas e estudiosos, cui-

dadosamente escolhidos, das áreas de 

gerenciamento de riscos, estruturação de 

operações, novos produtos e serviços, área 

contábil-tributária, jurídica, motivacional, 

qualidade e inovação, dentre outras.

Todos os SINFACS estaduais estão 

engajados na realização deste grandio-

so evento, concentrando esforços e con-

tribuindo com a ANFAC, representante 

maior do segmento, e demonstrando a 

união da categoria em prol do desenvolvi-

mento da atividade.

o presidente do SINFAC-PE e presi-

dente da comissão organizadora do X Con-

gresso, Alcidésio Sabino Maciel, ressalta 

que em 2009 a atuação da diretoria da AN-

FAC, com apoio de sua presidência, foi foca-

da na implementação de melhores práticas 

e no apoio ao processo de reorganização 

administrativa da entidade e, também, no 

desenvolvimento e planejamento do X 

Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil. 

“Priorizamos esses dois assuntos, 

e vamos trabalhar para que o X Congres-

so seja um marco na história do fomento 

mercantil.”

Confirmando a expectativa de 

sucesso para os três dias de palestras, 

debates e discussões sobre os rumos da 

atividade, Alcidésio revela que a procura 

e a demanda de informações e conheci-

mento por parte dos profissionais da área 

são grandes. Informou também que a co-

missão organizadora do X Congresso dis-

ponibilizou um espaço especial para que 

as empresas parceiras da ANFAC, atuando 

como patrocinadores, possam mostrar os 

seus serviços e produtos ao público pre-

sente, e que diversos estandes já estão 

reservados.

As inscrições poderão ser realiza-

das a partir do mês de janeiro de 2010, por 

telefone ou pelo site www.anfac.com.br/

congresso.   

Venha você também fazer parte da 

história do Fomento Mercantil no Brasil!

X CONGRESSO bRASILEIRO

DE FOMENTO MERCANTIL

ANFAC e SINFACs das Regiões

Norte e Nordeste organizam o

ESPAÇO DOS SINDICATOS






