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EDITORIAL

tos, normas e conhecimentos técnicos que 
disciplinam a atividade.

De outra forma, em que pese a sua 
importante contribuição socioeconômica, 
garantindo a sobrevivência das pequenas 
e médias empresas, o factoring continuará 
pressionado, no mercado, ou com opera-
ções equiparadas às dos bancos ou ora nive-
ladas com as do mercado marginal da usura.

os empresários de fomento mer-
cantil já entenderam que é hora de pensar 
seriamente no seu futuro, que significa in-
vestir na qualidade de sua equipe e na prá-
tica de um profissionalismo autêntico.

o futuro do fomento mercantil em 
nosso país desponta promissor para os 
negócios, particularmente nos segmen-
tos de metalurgia, agronegócios, celulose, 
energia, sucroalcoleiro e biocombustível, 
e desta situação se beneficiarão aquelas 
empresas de fomento que souberem se 
adequar às novas exigências do mercado, 
que envolvem, dentre outras, atualização 
tecnológica, capacitação profissional, aten-
dimento segmentado a sua clientela, além 
de adequado nível de capitalização.

É importante registrar que quando 
as empresas de fomento mercantil procu-
ram comercializar o seu produto (as vanta-
gens e benefícios de factoring), devem mos-
trar que ele é usado como suporte à gestão 
das empresas-clientes e que jamais pode ser 
dissociado do perfil de gestão do crédito, 
que traz em seu bojo uma série de fatores 
com seus reflexos mercadológicos, que de-
vem ser avaliados para identificação de ris-
cos na relação com os devedores sacados e 
compradores dos seus produtos ou serviços.

Ampla é a assistência que deve ser 
oferecida, de forma contínua, à sua clientela, 
com uma visão integrada dos riscos opera-

cionais, de crédito e de mercado. Daí porque 
entendemos ser o princípio da continuidade 
indispensável para se criar um estreito vín-
culo de parceria com as empresas-clientes.

Há enorme e indiscutível conteúdo 
de boa-fé e seriedade como equilíbrio da 
parceria que deve comandar as relações 
comerciais entre a empresa de fomento 
mercantil e suas empresas-clientes: de um 
lado, a garantia de apoio às empresas-clien-
tes, e, de outro, as empresas de fomento 
mercantil asseguram a sua sobrevivência, 
mediante a oferta de recursos pela compra 
dos direitos creditórios gerados pelas ven-
das mercantis realizadas pelas suas empre-
sas-clientes, minimizando assim todos os 
riscos que envolvem a operação.

Com efeito, as empresas de fomen-
to mercantil realizam um serviço excepcio-
nal, ao fazerem uma prospecção no merca-
do, identificando empresas de pequeno e 
médio portes que têm dificuldade de ven-
der e de ter acesso ao crédito mercantil, aos 
bancos e aos fornecedores.

Em suma, não se pode ignorar o 
diferencial competitivo dos negócios do 
fomento mercantil como incentivo à cria-
tividade de seus empresários para agregar 
valores a suas empresas-clientes com a 
prestação dos serviços, peculiares à ativida-
de de factoring, que, normalmente, não são 
ofertados por outros agentes do mercado. 

A nossa sobrevivência depende 
fundamentalmente de nossa união, de 
nossa credibilidade e de nossa capacidade 
de empreender, que é a força que move a 
inovação e o crescimento da economia.

É hora de pensar grande, de olhar 
para a frente e de ter a sabedoria de acom-
panhar a evolução da economia e do nos-
so mercado.

A ANFAC 
realizou, com ple-
no êxito, mais um 
Congresso Brasi-
leiro de Fomento 
Mercantil, nos dias 
2, 3 e 4 de junho, 
em sua 10ª edição, 
que proporcionou 

excelente oportunidade ao mercado e às 
empresas de fomento mercantil para refleti-
rem sobre seus negócios, para aprimorarem 
seus métodos de gestão, para intercambia-
rem ideias e informações e para debaterem 
novos paradigmas de administração e téc-
nicas de gestão.

As palestras e reuniões havidas na-
queles dias serviram para a ANFAC apro-
fundar a interatividade com as empresas 
de fomento mercantil associadas ou não, 
com os representantes dos SINFACs, com 
empresários de outros segmentos e com 
autoridades do poder judiciário, legislativo 
e executivo com o objetivo de mostrar que 
o mercado de fomento mercantil cresceu e 
se consolidou nesses 28 anos de atividade.

Competir é inovar e empreender.
Como a concorrência nas econo-

mias do mercado é a cada dia mais acir-
rada, as empresas de fomento mercantil 
se esmeram em estabelecer uma parceria 
estreita com suas empresas-clientes, de 
pequeno e médio portes, que tanto neces-
sitam de apoio e assistência. 

Por esta razão é que sempre aler-
tamos e defendemos a necessidade de 
balizar a atividade do fomento como um 
elemento diferenciador forte, específico e 
criativo, que marque a atuação profissional 
dos empresários de fomento como capazes 
de tomar decisões respaldadas nos concei-

Luiz Lemos Leite
Presidente da ANFAC

EDITORIAL
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ESPAÇO DO LEITOR

Senhor presidente, sensibilizada, agra-

deço a gentileza de enviar-me a Revista 

Fomento Mercantil edição nº 77. Ao 

ensejo, cumprimento-o pelo profícuo e 

valoroso trabalho exercido por Vossa Ex-

celência à frente da Associação Nacional 

de Fomento Mercantil.

Ministra Nancy Andrighi

Senhor presidente, tenho a honra de 

acusar o recebimento de exemplar da 

Revista Fomento Mercantil, Ed. nº 77, 

editada por essa Associação, enviada 

por Vossa Excelência. Agradecendo pela 

valiosa contribuição, apresento protes-

tos de elevada consideração e apreço.

Ministro Luiz Campbell Marques

ESPAÇO DO LEITOR
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tativas de classe, vindos de todo o país; 

entre outras personalidades do segmen-

to, que participaram de debates e pales-

tras cujo tema central foi “Competitivida-

de”. o Congresso realizado pela ANFAC, 

de 2 a 4 de junho, no Summerville Beach 

Resort Hotel, contou com o apoio dos 

Sindicatos das Sociedades de Fomento 

ESPECIAL

o X Congresso Brasileiro de Fo-

mento Mercantil movimentou Porto de 

Galinhas, no estado de Pernambuco, 

reunindo mais de 500 participantes, en-

tre autoridades do Judiciário brasileiro; 

representantes políticos; empresários e 

profissionais de empresas de fomento 

mercantil; líderes de entidades represen-

COmPETITIvIDADE Em DEbATE nO 
X COngRESSO bRASILEIRO DE 
FOmEnTO mERCAnTIL

Mesa de abertura do evento.  Alcidésio Maciel, presidente da comissão organizadora, abre o X Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil
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ESPECIAL

Mercantil dos Estados do Norte e Nordes-

te e demais Sindicatos de Fomento do 

Brasil. É a primeira vez que um Congresso 

Nacional de Fomento Mercantil aconte-

ceu no Nordeste brasileiro. 

A mesa de abertura do Congresso, 

no dia 2 de junho, contou com as presen-

ças do presidente da ANFAC, Luiz Lemos 

Leite; do presidente do Sinfac-PE, vice-

presidente da ANFAC e presidente da 

Comissão organizadora do X Congresso, 

Alcidésio Maciel; dos presidentes do Tri-

bunal de Justiça de Pernambuco, José 

Fernandes de Lemos, e do Tribunal de 

Justiça do Paraná, Celso Rotoli de Mace-

do; do secretário de Turismo de Pernam-

buco, Paulo Câmara, representando o 

governador Eduardo Campos; do diretor 

de Políticas de Comércio e Serviços do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior, Maurício do Val, re-

presentando o ministro Miguel Jorge; do 

deputado federal pernambucano Bruno 

Rodrigues; do secretário de Turismo, Cul-

tura e Esportes de Ipojuca, Diego Jatobá, 

representando o prefeito Pedro Serafim 

Filho; e do vice-presidente da ANFAC, 

João Amado Réquia. 

o presidente da Comissão orga-

nizadora, Alcidésio Maciel, destacou a 

importância desse evento, considerado 

o maior do setor no país a ser realizado 

em Pernambuco, que hoje possui 162 

empresas operando no segmento, das 

cerca de 3,5 mil existentes no Brasil. Al-

cidésio frisou sobre o tema principal do 

Congresso, tendo como slogan a Com-

petitividade. “Estamos aqui para pensar 

num Brasil melhor, com menos desigual-

dade social, mais competitivo e mais 

feliz.” E aproveitou a oportunidade para 

fazer uma retrospectiva que lhe propôs 

realizar este Congresso. “Há cerca de dois 

anos, por ocasião do encerramento do 

IX Congresso Brasileiro de Fomento Mer-

cantil, em São Paulo, me propus o desafio 

de realizá-lo fora do eixo Sul-Sudeste. Po-

rém, apesar de todos os desafios e obstá-

culos que certamente iríamos enfrentar, 

teríamos condições. Apesar de estarmos 

situados na região menos favorecida do 

nosso país, não há dúvida de que a pru-

dência recomendava que não mudásse-

mos a rotina do eixo Sul-Sudeste, mas por 

O evento reuniu mais de 500 participantes de todo o 
Brasil, em Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco

“Estamos aqui para 

pensar num Brasil 

melhor, com menos 

desigualdade social, 

mais competitivo e 

mais feliz.”

outro lado pensamos: nós, nordestinos, 

estamos acostumados a vivenciar e supe-

rar dificuldades, e um desafio a mais não 

faria diferença.” 

Alcidésio falou sobre a importân-

cia das parcerias que proporcionaram a 

realização do X Congresso Brasileiro de 

Fomento Mercantil, sendo o primeiro a 

acreditar nesta concretização o presiden-

te da ANFAC, Luiz Lemos Leite, lembran-

do também do apoio dos companheiros 

da Comissão organizadora, dos presiden-

tes dos Sindicatos de Fomento Mercantil 

– Factoring do Brasil e dos patrocinado-

res “que acreditaram no sucesso e cujo 

apoio financeiro foi crucial para o nosso 

êxito. Além da presença das autoridades 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judi-

ciário do Estado de Pernambuco”. 

o vice-presidente de Editoriais, 

Marketing e Mídia da ANFAC, Marcio 

Henrique Vincenti Aguilar, destacou que 

esta 10ª edição “não poderia ser melhor”, 

devido ao alto nível dos palestrantes e à 

participação de profissionais do segmen-

to de factoring e de representantes das 

principais cortes do setor judiciário brasi-

leiro. “o setor congregou autoridades das 

mais altas cortes do país, referenciando 

um Congresso que beneficia e enaltece 

o seu empresário, e a força do seu seg-

mento.” Segundo Aguilar, “na condição 

de operador do direito e empresário é 

difícil um setor levar em longínqua cida-

de representantes do Supremo Tribunal 
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ESPECIAL

Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 

Esse poder de mobilização que tem a AN-

FAC não é qualquer segmento que con-

segue”. Aguilar informou ainda que o pró-

ximo Congresso Brasileiro de Fomento 

Mercantil será sediado em Minas Gerais. 

“É um Estado extremamente importante 

para o segmento”, pontua o dirigente. 

o evento reuniu nomes expressi-

vos do cenário nacional como palestran-

tes, a exemplo de Marco Aurélio Melo, mi-

nistro do Supremo Tribunal Federal (STF); 

Massami Yueda, ministro do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ); e o ex-ministro 

da Fazenda, Maílson da Nóbrega; entre 

outros que realizaram palestras com foco 

central na Competitividade. 

Estado nordestino pioneiro 
no Congresso

 o presidente da Comissão orga-

nizadora do X Congresso Brasileiro de 

Fomento Mercantil e vice-presidente da 

ANFAC, Alcidésio Maciel, destacou o de-

senvolvimento da economia e do turismo 

de Pernambuco, sede do evento nacional 

sobre factoring. Ele informou que o Esta-

do vem atraindo empresários de outros 

Estados e até de outros países; tendo 

agora o segundo maior Produto Interno 

Bruto (PIB) da região, superado apenas 

pelo PIB do Estado baiano. 

De acordo com Alcidésio, Pernam-

buco possui a indústria mais diversifica-

da do Nordeste, consequência da sua 

formação industrial, desenvolvida pela 

agroindústria do açúcar. Além do setor 

metal-mecânico de Pernambuco, que se 

destaca no cenário regional e se moder-

nizará ainda mais com a instalação da in-

dústria naval e do lançamento recente do 

maior navio petroleiro produzido do país. 

“um importante polo de cidadania, com 

a industrialização do desenvolvimento, 

apesar de todas as diversidades, a eco-

nomia pernambucana caminha para se 

tornar um grande centro de desenvolvi-

mento econômico do Brasil.” 

Para animar os congressistas não 

poderia faltar um show típico da região 

pernambucana, com a apresentação do 

Show do Balé Popular do Recife, segui-

do de um Jantar de Confraternização. Ao 

som do forró e do baião, Dominguinhos 

e sua banda animaram os participantes. 

“Me sinto muito feliz em ser chamado 

para tocar um forró neste evento da 

ANFAC. Se vocês quiserem arrastar o pé, 

podem dançar à vontade” – assim Do-

minguinhos chamou os congressistas 

para a festa. 

Empresariado marca
presença

o diretor da Three Fomento Mer-

cantil, de Manaus, na Amazônia, Paulo 

Roberto Chaves do Carmo, frisou que a 

presença dos representantes do Judici-

ário enriquece e fortalece o segmento. 

“Acho que nós somos empreendedo-

res, buscamos essa verdadeira realida-

de para nossos clientes, e nós estamos 

aqui preocupados em fomentar conhe-

cimento.” 

o diretor da Norfac Factoring 

Fomento Mercantil, de Ananindeua, no 

Pará, Cesar Moura Rodrigues, ressaltou o 

esforço e o empreendimento da ANFAC 

para se aproximar do judiciário e para 

que a atividade de fomento mercantil 

possa ser reconhecida. “A comissão está 

de parabéns pelas palestras, e muito 

melhor que as palestras é a interação 

entre os participantes.” Para o presiden-

te do SINFAC do Pará, Herlon Pedro Pinto 

Ribeiro, “a ANFAC foi muito feliz em es-

colher Porto de Galinhas, os palestrantes 

foram muito bons e com certeza trarão 

bons resultados.”

o presidente do SINFAC Go/To, 

orlando de Souza Santos,  diz que parti-

cipa do segmento de fomento mercantil 

desde 1999, e desde então participa de 

todos os congressos: “A cada evento me 

fortaleço e me convenço de que a ativi-

dade de factoring é irreversível, e even-

tos como esses devem continuar sendo 

realizados”.Dominguinhos anima o jantar de confraternização
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tema econômico brasileiro na década 

de 80, marcada com a edição da Circular 

do Banco Central nº 1359/88; a segun-

da, a iniciativa permanente da ANFAC 

de trabalhar na elaboração de um am-

plo e consistente arcabouço legal para 

sustentação do instituto do direito do 

fomento mercantil, na inovação dos 

instrumentos de formalização consubs-

tanciado no contrato do fomento mer-

cantil, até este momento utilizado pelo 

mercado para maior celeridade e flexi-

bilidade às operações, e para a criação 

e funcionamento do Sistema Brasileiro 

de Fomento Mercantil, composto pela 

ANFAC e sindicatos patronais filiados. E 

a terceira, a consolidação da tramitação 

dos projetos no Congresso Nacional em 

busca de uma disciplina legislativa es-

pecífica.

“Inovar em busca de novos ho-

rizontes, oxigenar ideias e estabelecer 

estratégias que se coadunem com as 

perspectivas das importantes transfor-

mações tecnológicas, sociológicas e 

competitivas que constituem desafios 

sucessivos para nossas empresas neste 

século XXI.” Essa foi uma das mensa-

gens do dirigente aos congressistas. Ele 

lembrou mais uma vez que as principais 

A palestra inaugural do X Con-

gresso Brasileiro trouxe para debate as 

“Perspectivas e Desafios do Fomento 

Mercantil no Cenário Econômico Bra-

sileiro”, ministrada pelo presidente da 

ANFAC, Luiz Lemos Leite. “o futuro do 

fomento mercantil em nosso país des-

ponta promissor para os negócios, par-

ticularmente nos segmentos de meta-

lurgia, agronegócios, celulose, energia, 

sucroalcoleiro e de bicombustível, e 

desta situação se beneficiarão aquelas 

factorings que souberem se adequar às 

novas exigências do mercado, que en-

volvem, dentre outras, atuação tecno-

lógica, capacitação profissional, aten-

dimento personalizado a sua clientela 

e adequado nível de capitalização”, res-

saltou o dirigente na abertura do even-

to, no dia 2 de junho. Ele falou ainda 

sobre os 28 anos de atuação da ANFAC 

no Brasil, que ao longo do tempo mui-

tas foram as conquistas alcançadas que 

determinaram a adoção de atitudes, de 

procedimentos e de padrões de nature-

za corporativa, ética, jurídica e opera-

cional para o segmento.

Leite traçou as três fases do fo-

mento mercantil no Brasil, sendo a pri-

meira a conquista de um espaço no sis-

FACTORIng nO CEnáRIO 
ECOnômICO bRASILEIRO
AbRE O CICLO DE PALESTRAS

economias e os países em desenvolvi-

mento têm no fomento mercantil “im-

portante esteio para assistir a sua clien-

tela, composta de pequenas e médias 

empresas”. Leite destacou a importân-

cia do setor para a economia brasileira, 

“As principais

economias e os

países em

desenvolvimento 

têm no fomento 

mercantil

importante esteio 

para assistir a sua 

clientela, composta 

de pequenas e

médias empresas.”

ESPECIAL
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atendendo hoje a 141 mil pequenas e 

médias empresas, garantindo um mer-

cado de mão-de-obra de 2,2 milhões 

de empregos diretos e indiretos. “Não 

menos relevante é a atuação das facto-

rings e de suas empresas-clientes, que 

contabilizam suas operações e reco-

lhem os seus impostos, federais e mu-

nicipais, em valores significativamente 

elevados, contribuindo para a rique-

za nacional, ainda que se reconheça a 

excessiva carga fiscal que tanto onera 

suas operações”, complementou Leite. 

o presidente também apontou 

que para que o mercado de fomento 

se expanda e as empresas se tornem 

mais competitivas é preciso adotar um 

modelo de gestão empresarial cada 

vez mais profissional. Já para melhorar 

a competitividade, Leite traçou alguns 

pontos importantes, que devem inte-

grar ações como treinamento da equi-

pe, compartilhamento de informações, 

troca de experiências, atualização de 

conhecimentos do negócio do fomento 

e visão empresarial. “Enfim, a prática de 

um profissionalismo autêntico, direcio-

nado para concentração dos esforços e 

dos recursos, no objetivo dos negócios 

do fomento mercantil”, aconselhou. 

Leite comentou sobre o tema 

“Competitividade” que norteou as pales-

tras do X Congresso Brasileiro de Fomen-

to Mercantil, tendo como foco debater 

o diferencial competitivo dos negócios 

“como incentivo à criatividade de seus 

empresários para agregar valores a suas 

empresas-clientes com o fornecimento 

de serviços que, normalmente, não são 

ofertados por outros agentes do merca-

do”. E o presidente deixou uma mensagem 

aos profissionais do fomento mercantil: 

“Somente seremos fortes e respeitados 

se estivermos verdadeiramente unidos e 

fechados em torno de nossos ideais, de 

nossos objetivos e de nosso sucesso em-

presarial, acima de qualquer outro inte-

resse. É hora de trabalhar, de inovar e de 

construir alianças duradouras”.

o dirigente finalizou a sua pales-

tra agradecendo o trabalho realizado 

pela Comissão organizadora do even-

to e a seu presidente, Alcidésio Sabino 

Maciel, “que trabalhou intensamente 

no planejamento e na execução minu-

ciosa das providências indispensáveis 

ao sucesso deste evento”, concluiu.

Luiz Lemos Leite debate as perspectivas e desafios do 
fomento mercantil no cenário econômico brasileiro

“Somente

seremos fortes

e respeitados

se estivermos

verdadeiramente 

unidos [...]”

ESPECIAL

Luiz Lemos Leite,
presidente da ANFAC
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bRASIL: nOvO PROTAgOnISTA 
nA ECOnOmIA munDIAL

“É uma felicidade muito grande 

quando passamos a reconhecer o Brasil 

com uma economia muito importan-

te, tendo como motor da economia o 

setor privado.” A afirmação positiva de 

Maurício do Val, diretor de Políticas de 

Comércio e Serviços do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comér-

cio Exterior, é resultado de uma eco-

nomia que vem apresentando avanços 

significativos, com um número grande 

de investidores financeiros, em que 

a participação das empresas brasilei-

ras passou a ser expressiva no cenário 

econômico internacional, tendo atual-

mente uS$ 250 bilhões de dólares de 

reservas internacionais, indicando um 

número grande de investidores finan-

ceiros. “Hoje podemos considerar que o 

Brasil, ao longo dos dez anos, ganhou o 

mercado consumidor correspondente 

aos três países do Mercosul”; além da 

formalização e elevação do número de 

empregos. “Em termos de saldo líquido, 

o emprego formal teve um indicativo 

de crescimento de janeiro a abril deste 

ano de quase 1 bilhão de empregos.” 

outra ação decisiva para este 

cenário de crescimento foi o papel do 

Brasil em minimizar os reflexos da crise 

econômica financeira, em 2009, devido 

a duas medidas importantes, “à robus-

tez do nosso mercado interno e a feli-

cidade do governo em adotar medidas 

tempestivas para adequar as necessida-

des do mercado consumidor com ofer-

tas de crédito, que tinham desapareci-

do no início da crise”; e a participação 

significativa de bancos públicos, como 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvi-

mento), Caixa Econômica Federal, Ban-

co do Brasil, entre outras instituições 

financeiras públicas, que suportaram 

cerca de 70%, durante o período de cri-

se. Essas afirmações do representante 

do Ministério abriram o ciclo de pales-

tras do dia 3 de junho, que teve como 

tema “A Economia Brasileira e sua Com-

petitividade Frente ao Novo Cenário In-

ternacional”.

o palestrante Maurício do Val, 

que apontou o Brasil como novo pro-

tagonista na economia mundial, garan-

tiu que existe forte previsão de cresci-

mento para 2010, tendo alcançado o 

dinamismo do mercado interno que 

o tornou respeitado e cobiçado mun-

dialmente, além de uma baixa vulne-

rabilidade externa com medidas para 

estimular a internacionalização das em-

presas brasileiras. 

Ele apresentou o cenário atual 

da economia brasileira e afirmou que 

o Brasil será um dos países que mais 

crescerão. o primeiro fator é uma pre-

Maurício do Val,
diretor de Políticas de Comércio e Serviços do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

O motor da economia é o setor privado,
apontou Maurício do Val
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SISTEMAS
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Certificação MPS-BR
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Soluções para todos os portes

visão de aumento do Produto Interno 

Bruto (PIB) de 6%, ficando atrás ape-

nas da China (previsão de 9,6%) e índia 

(previsão de 7,7%) do PIB para 2010, 

segundo estimativas do The Economist; 

o segundo fator é o que tange à gera-

ção de empregos. A estimativa é de 1,6 

milhão de novos empregos para 2010, 

sendo 391 mil unidades equivalentes 

ao acumulado no ano até fevereiro de 

2010, com um saldo líquido de 962.327 

de empregos formais; o terceiro fator 

é o crescimento do mercado interno, 

apresentando um volume de vendas 

no comércio varejista de 13%, durante 

o período de janeiro a março de 2010, 

que sinalizou um crescimento forte 

da demanda interna, porém, sendo o 

crédito brasileiro o fator essencial do 

desenvolvimento econômico e social, 

com um estoque total de crédito de 

R$ 1,4 bilhão. “o objetivo dos próximos 

anos é dar continuidade ao aumento 

do volume de crédito de longo prazo 

para investimentos em infraestrutura”, 

sinalizou Maurício. 

uma menor vulnerabilidade ex-

terna é o quarto fator do novo cená-

rio da economia brasileira, com reser-

vas internacionais e dívida externa de 

15,8% em PIB. Segundo o palestrante, 

um fator importante para a diminuição 

da vulnerabilidade externa foi o comér-

cio externo, com um setor terciário que, 

a cada ano, vem aumentando a sua par-

ticipação. “o Brasil é um país que está 

crescendo num ritmo mais forte, em 

função de que muitas economias estão 

baseadas no mercado interno.” 

Para gerar mais competividade 

às empresas brasileiras, ações do gover-

no estão sendo implantadas, informou 

o diretor do Ministério. A primeira ação 

são as medidas fiscais, por meio da re-

dução de IPI de bens de consumo (pro-

dutos da linha branca e automóveis); 

exclusão de receita de exportação para 

enquadramento no Simples; devolução 

mais rápida de créditos tributários fe-

derais por exportações e a criação do 

Drawback Integrado. As políticas públi-

cas foram a segunda ação, por meio da 

criação do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC); e a Política de De-

senvolvimento Produtivo (PDP). A ter-

ceira ação é o financiamento, que teve 

como principal medida a redução do 

compulsório. E por último a Lei Geral da 

Micro e Pequena Empresa, que garan-

tirá 1 bilhão de microempreendedores 

individualizados formalizados até 2010, 

“fazendo jus a toda a classe trabalhado-

ra brasileira”.
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CERTIFICAÇãO DIgITAL
nO FOmEnTO mERCAnTIL

A implantação da certificação digi-

tal nas transações eletrônicas trouxe inú-

meros benefícios para as empresas, como 

ganhos na economia, redução de custos 

na emissão e armazenamento de docu-

mentos, diminuição da burocracia, efici-

ência e mais agilidade. Para tratar sobre 

as vantagens da certificação digital nas 

operações on-line, a palestra “Contratos 

Digitais – o Relacionamento Eletrônico 

Reduz Custos e Riscos” foi um dos temas 

abordados no evento, no dia 3 de junho, 

com Ana Righetti, diretora de Novos Ne-

gócios da Comprova.Com. “Nós sabemos 

que o espaço da operação é muito curto 

no dia a dia de uma factoring, que precisa 

seguir o rigor da operacionalização. Esse 

seria um dos principais desafios ao levar 

esse ambiente para o mundo digital”, pre-

cisou Ana – especialista em certificação 

digital e validade jurídica das operações 

eletrônicas – na abertura da sua palestra.

o Brasil tem um modelo extrema-

mente avançado e inovador de utilização 

de identidade digital, em que a raiz desta 

emissão de identidade eletrônica é o pró-

prio setor ligado à presidência da Casa 

Civil. “Então tudo fica sendo centralizado 

nessa raiz do governo”, afirmou Ana. 

Ao traçar um panorama sobre mi-

grar do papel para o digital, ela comen-

tou que o cenário atual da formalização 

em fundos de recebíveis tem como prin-

cipais desafios a coleta de assinaturas 

das partes em contratos impressos; o 

processo de formalização burocrático 

e o curto espaço de tempo para fecha-

mento da operação com rigor de for-

malização. Com a implantação da certi-

ficação digital, além de reduzir custos e 

garantir sustentabilidade, os documen-

tos eletrônicos assinados digitalmente 

têm a mesma validade jurídica dos do-

cumentos escritos com o próprio punho. 

“Sair da dor de cabeça da imensidão de 

papéis e alcançar a competitividade, 

economizando papel e garantindo mais 

agilidade. A natureza agradece.”

Dentre os benefícios da certifica-

ção digital, a palestrante pontuou o au-

mento e a facilidade de acesso aos servi-

ços de forma mais rápida e com menos 

burocracia e praticamente a eliminação 

e a possibilidade de fraudes. “Estimati-

vas apontam para perdas de uS$ 70 bi-

lhões de dólares ano com identidades 

fraudulentas.”

Ana informou que a Comprova.

Com é a única empresa a utilizar o carim-

bo do tempo, certificado pelo observa-

tório Nacional. um dos serviços da orga-

nização é “a possibilidade de receber por 

e-mail um aviso que você tem um contra-

to para assinar e proceder essa assinatu-

ra, inserir esta certificação digital no seu 

computador e fazer a assinatura deste 

documento”. Para a executiva, “na nossa 

visão sobre o tema certificação digital, 

nós temos que sermos capazes de levar 

essa formalização do dia a dia no mundo 

físico, com toda a sua validade jurídica, 

para o mundo virtual”. 

A palestrante comentou que o 

evento foi muito bem organizado, e na 

avaliação do tema “Competitividade”, to-

das as palestras, não somente a que mi-

nistrou , focaram muito bem a proposta. 

“Sem dúvida, não podemos falar de ser 

mais competitivo sem tecnologia. Então 

a ideia era mostrar ao público como é im-

portante adotar mecanismos que visam 

reduzir custos, usando o que já existe no 

mercado, que é o caso da certificação di-

gital”, finalizou.

ESPECIAL

Ana Righetti,
diretora de Novos Negócios da Comprova.Com
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COmPETITIvIDADE
é PRECISO

Com o tema “Competitividade”, 

o evento não poderia deixar de abor-

dar temas pontuais para o segmento, 

apresentados no dia 3 de junho, nas 

palestras “Inteligência Competitiva no 

Fomento Mercantil”, com o empresá-

rio Valter Viana, sócio-diretor da WBA 

– Factoring Intelligence; e “Produtos e 

Serviços Diferenciados para Empresas 

de Fomento Mercantil”, ministrada por 

Gleyson dos Santos, gerente Comercial 

e Produtos do Departamento de Ações 

e Custódia do Bradesco. “Atualmente, a 

informação já é um diferencial competi-

tivo e as empresas que tiverem controle 

de seus dados estarão um passo à frente 

de seus competidores”, destacou o em-

presário Valter Viana, ao orientar que a 

inteligência competitiva tem como mis-

são prover informações necessárias e 

gerar conhecimentos relevantes que se-

jam subsídios para a tomada de decisão. 

Segundo Viana, a concorrência 

estimula a eficiência e a produtividade 

em 84%. Portanto, o cenário econômi-

co atual exige eficiência e não apenas 

eficácia, em que o pequeno e o médio 

empresário precisam competir em con-

dição de igualdade com os grandes 

empresários e não adotar as melhores 

práticas de gestão pode representar um 

sério risco para o negócio. “A partir da 

informação vem o conhecimento, que 

permite tomar decisões adequadas, tra-

zendo vantagem competitiva.”

 “Hoje o Bradesco é um dos 

maiores administradores de fundo de in-

vestimento. Se encontra numa posição 

de liderança. É um segmento altamente 

atrativo”, frisou o representante do Bra-

desco Custódia, Gleyson dos Santos, ao 

abordar sobre o histórico e os diversos 

serviços oferecidos pela instituição ban-

cária, que conta com mais de 30 anos 

de experiência na oferta de serviços ao 

mercado de capitais, no desenvolvimen-

to de produtos e serviços tailor made e 

no Plano Diretor de Tecnologia da Infor-

mação (TI). 

Segundo Santos, nos últimos cin-

co anos, os investimentos tecnológicos 

direcionados exclusivamente para os 

serviços prestados pelo Bradesco Cus-

tódia alcançaram a marca de cerca de 

R$ 72 milhões. Dentre os diferenciais 

do Banco, o dirigente destacou a Estru-

tura de Núcleos de Atendimento – com 

uma equipe dedicada e exclusiva – com 

atendimento personalizado, reuniões 

periódicas com clientes, infraestrutura 

exclusiva de servidores, experiência em 

estruturação de fundos estruturados 

(Fundo de Investimento em Direitos Cre-

ditórios – FIDC e Fundo de Investimento 

em Participações – FIP), entre outros.

Gleyson dos Santos,
gerente do banco Bradesco   

Valter Viana,
sócio-diretor da WBA
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“Ética empresarial na Prevenção 

e Combate à Corrupção” é um tema um 

tanto polêmico e atual, que fez parte do 

ciclo de palestras do evento do dia 3 de 

junho. Pois o Brasil, apesar de caminhar 

para ser a 5ª economia do mundo, ainda 

continua com a corrupção bastante séria, 

assim alertou o sociólogo Caio Magri, ge-

rente-executivo de Políticas Públicas do 

Instituto Ethos – oNG de cunho empresa-

rial, composta por 1.324 empresas asso-

ciadas, entre micro, pequenas, médias e 

grandes, que visa ajudar as organizações 

a gerir seus negócios de forma socialmen-

te responsável. Para tratar sobre o assun-

to da palestra, Magri primeiro esclareceu. 

Afinal, o que é de fato Responsabilidade 

Social? “Não é como se pensa aquilo que 

chamamos de investimento social priva-

é COm éTICA quE A
CORRuPÇãO SERá ELImInADA

ESPECIAL

do, mas a relação ética e transparente da 

empresa com seus clientes, fornecedores, 

comunidade, governo e sociedade”, disse. 

E para colocar em prática a respon-

sabilidade social empresarial é preciso 

eliminar um grave problema social, a cor-

rupção no Brasil. o sociólogo informou 

que, segundo divulgações da Revista 

Exame, 2 pontos percentuais são o que o 

Produto Interno Bruto (PIB) deixa de cres-

cer ao ano, pelo efeito da corrupção; sen-

do que 70% das empresas gastam até 3% 

de seu faturamento anual em subornos; 

e 25% gastam recursos significativos em 

subornos. Recente estudo da Federação 

das Indústrias de São Paulo sobre os cus-

tos econômicos da corrupção apontou o 

Brasil, entre 180 países, na 75ª colocação 

de corrupção, com custo médio anual da 

corrupção de 1,38% a 2,3% do PIB, ou de 

R$ 41,5 a 69,1 bilhões. 

Por tratar sobre o tema, o Instituto 

Ethos criou o programa “Empresa Limpa 

- Pacto Empresarial pela Integridade e 

Contra a Corrupção”, em que as empresas 

reconhecem como compromisso adotar 

ou reforçar diretrizes e códigos de condu-

ta que estabeleçam absoluta integridade 

em todas as práticas e atividades. Magri 

informou que o Pacto conta atualmen-

te com um documento de mais de 600 

empresas signatárias, com 95 entidades 

empresariais no Conselho de Mobiliza-

ção, em que as organizações assumem 

seis compromissos, dentre eles: fazer 

as leis serem conhecidas internamente, 

para serem cumpridas integralmente e a 

divulgação, orientação e respostas sobre 

princípios legais aplicáveis às suas ativi-

dades. “Com isso, as empresas têm uma 

ferramenta importante de gestão”, pon-

tuou Magri. 

Durante o evento, a ANFAC e o 

Sindisfac Minas Gerais aderiram ao Pacto. 

o presidente do Sindisfac-MG, Jeferson 

Passos, destacou que “todos nós sabe-

mos da importância da ética nos negó-

cios, e essa é a luta da ANFAC nesses 28 

anos e dos SINFACs”. o vice-presidente 

de Responsabilidade Social da ANFAC, 

Alexandre Dumont Prado, comentou que 

“este Congresso será lembrado por essa 

decisão que tomamos, e se as empresas 

aceitarem essa proposta seremos maio-

res, melhores e mais felizes”.

Caio Magri,
gerente-executivo de Políticas Públicas do Instituto Ethos

“Todos nós sabemos 

da importância da 

ética nos negócios, 

e essa é a luta da 

ANFAC nesses 28 

anos e dos SINFACs.”
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“Competitividade em Quatro 

Tempos: Estratégia, Qualidade, Inova-

ção e Talento” foi a palestra mais aplau-

dida do Congresso e um dos assuntos 

que movimentaram o evento no dia 

3 de junho. A palestra motivacional 

ministrada pelo professor e consultor 

empresarial, Waldez Ludwig, deu dicas 

de forma bem-humorada de como ser 

competitivo e alcançar o sucesso nos 

dias de hoje. “A vida avança, velho, e 

quem não avança, ao lado dela fica” – 

ao iniciar a palestra com esta mensa-

gem do famoso escritor russo, Maximo 

Górki, o palestrante incitou os congres-

sistas a refletir sobre as diversas capa-

cidades do homem de inovar e buscar 

novas conquistas. Ludwig ressaltou que 

é preciso tratar o profissional como ser 

humano e deixá-lo inovar. “As empresas 

passam a competir no mundo todo pela 

qualidade e pela inovação. Para uma 

empresa ter qualidade total, tem que 

dar importância ao ser humano.”  

A competitividade resulta em 

quatro tempos, que segundo Ludwig 

são estratégia, qualidade, inovação e 

talento. A primeira é a estratégia, e para 

alcançá-la é necessário ter inovação, 

conhecimento e talento. “A inovação só 

ocorre em presença do conhecimento 

PALESTRA mOTIvACIOnAL
InFORmA E DESCOnTRAI

e de gente talentosa”, além de infor-

mação e liderança. “Se você não liderar, 

empresário, alguém vai liderar. Para ser 

um líder empreendedor é preciso estar 

à frente dos seus liderados.” o consul-

tor empresarial frisa também que uma 

“gestão bacana” passa por uma gestão 

colaborativa, com poder do conheci-

mento, sustentabilidade, uma liderança 

compartilhada, com valorização ética e 

Responsabilidade Social. “Não confun-

dir Responsabilidade Social com carida-

de, basta ser uma empresa cidadã que 

cumpre com os seus deveres.” 

ESPECIAL

Estratégia, qualidade, inovação e talento
são necessários no mundo da competitividade

“Para uma

empresa ter

qualidade total,

tem que dar

importância ao

ser humano.”

Waldez Ludwig,
professor e consultor empresarial
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Paralelo a estratégia, qualidade e 

talento está a inovação estratégica, que 

ele definiu como a exploração do fu-

turo para compreender as transforma-

ções dos desejos dos cidadãos e identi-

ficar novas oportunidades de negócio. 

“Gerenciar é um papel social. Tem que 

ter meta, não tem receita de bolo.” Ao 

lado da inovação estratégica está o ta-

lento, “que é aquilo que você faz que os 

outros acham que você faz melhor que 

os outros”, assim definiu o palestrante. 

Segundo Ludwig, o talentoso é 

um craque comprometido, que ama 

trabalhar, um observador alquimista, 

um aprendiz simples, bom empreende-

dor,  com visão de conjunto, reverencia 

talentos, torce pelos colegas,  trabalha 

bem em times democráticos, entende 

o negócio, comunica-se bem, percebe 

oportunidades, toma iniciativa, gosta 

de correr risco sem correr perigo, com-

promete-se com metas e resultados, 

bom na pressão e rápido. “É preciso ter 

essência, simplicidade, melhoria, pure-

za e harmonia”, concluiu o palestrante.
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o ministro do Superior Tribunal 

de Justiça, Massami uyeda, que encer-

rou o ciclo de debates no dia 3 de junho, 

defendeu na sua palestra “Decisões Ju-

diciais e seus Reflexos Econômicos” a 

aprovação da Lei que regulamenta a 

atividade de factoring [aprovada re-

centemente pelo Senado Federal], por 

ser uma atividade legal, balizada pelo 

Código Civil e pela própria Constitui-

ção Federal. “As empresas que operam 

no fomento mercantil não são como 

no primeiro momento possam parecer, 

equivocadamente, meras repassado-

ras do dinheiro, mas sim, elas prestam 

relevante serviço social, quando orien-

tam a gestão daquelas empresas que 

estão no início do nascedouro. A força 

de uma economia reside basicamente 

na atuação desses pequenos operado-

res da riqueza.” o ministro também ar-

gumentou a normatização da termino-

logia factoring, devida à denominação 

errônea que muitos utilizam, ao chamar 

o setor de faturador ou operação de fa-

tura. “Isso é equivocado, fruto de um 

atavismo histórico-cultural, que deve 

ser trabalhado no sentido de esclarecer 

e mostrar a real dimensão do fomento 

mercantil.” Para ele, é um instituto que 

tem raízes na própria história da huma-

nidade, já que a História está ligada ao 

crédito. “É uma atividade lícita, honesta 

e tem que ser prestigiada. onde existe 

crédito há desenvolvimento e as crises 

são superadas.”

uyeda frisou ainda que se o seg-

mento de factoring deseja se estabe-

lecer é preciso que uniformize a termi-

nologia, já que o papel do judiciário é 

O FOmEnTO
mERCAnTIL

ESTá nA 
hISTóRIA DA

humAnIDADE

Ministro Massami Uyeda destacou o instituto de factoring, 
que tem raízes na própria história da humanidade

“A economia

de um país

não é feita

somente pelas

grandes

corporações, mas, 

principalmente,

pelos pequenos

e médios

empresários.”
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diminuir a controvérsia. “A ciência do 

Direito exige o ‘juridiquês’ e o factoring 

terá que ter linguagem própria.” o mi-

nistro destacou que as decisões judi-

ciais repercutem o coletivo e, por ser o 

Superior Tribunal de Justiça a mais alta 

corte, tem como tarefa institucional a 

interpretação da lei federal. “Portanto, 

uma decisão judicial pode transformar 

tanto num sentido positivo como num 

sentido negativo, por isso é necessário 

que os operadores tenham elementos 

seguros para seguir.”

o ministro comentou que a reali-

zação do X Congresso Brasileiro de Fo-

mento Mercantil foi de alta relevância 

não só para o segmento de factoring 

como para a própria cidadania do Brasil, 

porque é uma atividade que tem uma 

importância muito grande no desen-

volvimento econômico, principalmente 

das pequenas e médias organizações. 

“A economia de um país não é feita 

somente pelas grandes corporações, 

mas, principalmente, pelos pequenos 

e médios empresários.” Ele frisou tam-

bém sobre a importância de reunir não 

somente as pessoas diretamente liga-

das à atividade do fomento mercantil, 

como advogados, juízes, promotores, 

desembargadores e ministros que par-

ticipam destes conclaves, pois é no diá-

logo que se estabelece o entendimen-

to. “Com uma plateia tão imensa, com 

um denominador comum em defesa do 

instituto. E quando a causa é boa, deve 

ser abraçada e levada adiante.” Além da 

ANFAC, dos Sindicatos das Sociedades 

de Fomento Mercantil - Factoring com 

a realização desta 10ª edição parabeni-

zou também, o presidente da Associa-

ção, Luiz Lemos Leite, “pioneiro deste 

notável instituto de dimensões impor-

tantes”. 

o ministro destacou a impor-

tância da defesa dos interesses do fo-

mento mercantil por meio da mobiliza-

ção de suas empresas e sindicatos de 

factoring. “Vamos pensar que a união 

faz força. Por isso é necessário o for-

talecimento para que todos possam 

defender essa distribuição de renda 

para a pequena e média empresa, que 

é a grande geradora de riqueza. Veja a 

importância social deste instituto, que 

permite ao pequeno e médio empresá-

rio crescimento e sucesso.”
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TRIbuTAÇãO nO bRASIL
é TEmA DO EvEnTO

“Houve um expressivo aumento 

da arrecadação de tributos federais. Isso 

foi um ponto muito importante no cená-

rio econômico e levou à solução de um 

problema que parecia insolúvel, o déficit 

público brasileiro, que sempre estimu-

lou a inflação e gerou contínuos proble-

mas.” A afirmação é do subsecretário de 

Fiscalização da Receita Federal, Marcos 

Vinícius Neder, que garantiu que o país 

vislumbra um ano de crescimento para 

2010. “Nós temos quase uma inflação de 

Primeiro Mundo, e isso se deve muito à 

estabilização e ao fim do déficit públi-

co”, relatou Neder, durante a palestra 

“Tributação no Brasil – Impactos sobre o 

Cenário de Modernização da Economia 

Brasileira”, que abriu o ciclo de palestra 

do dia 4 de junho. 

Neder destacou entre as evolu-

ções do cenário econômico, nos últimos 

dez anos, o crescimento do Produto In-

terno Bruto (PIB) em 40% e uma arreca-

dação de R$ 100 bilhões em 1995, che-

gando a alcançar hoje R$ 700 bilhões. Já 

a evolução da arrecadação tributária pelo 

IPCA – índice de Preços ao Consumidor 

Amplo – passou dos R$ 208,9 bilhões em 

1995 para R$ 478,9 bilhões em 2009.  

o crescimento da arrecadação, 

além de trazer pontos positivos que pro-

porcionaram a estabilização econômica e 

o fim do déficit público, trouxe também 

pontos negativos, como o aumento da 

carga tributária, pontuou Neder. “A carga 

tributária é muito alta e, como todos nós 

sabemos, gera uma redução do investi-

mento privado.” Para ele, outro aspecto 

é a relação da redução da carga tributá-

ria com uma Reforma Tributária. “Porém, 

toda vez que nos defrontamos com uma 

Reforma Tributária, nós temos um proble-

ma sério, que é uma relação estreita entre 

o gasto público e a arrecadação tributária. 

Não tem como fazer um projeto de dimi-

nuição de arrecadação se o gasto públi-

co pressiona a arrecadação.” Além disso, 

os outros pontos negativos destacados 

Marcos Vinícius Neder, subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do Brasil

“Nós temos

quase uma

inflação de

Primeiro Mundo,

e isso se

deve muito à

estabilização e

ao fim do déficit

público.”
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por ele foram a redução da poupança e 

investimento privado, bem como a redu-

ção dos investimentos externos. 

No que tange à administração tri-

butária, ele numerou três pilares impor-

tantes: uma boa aplicação dos recursos 

arrecadados, uma tributação justa e a 

certeza de punição ao infrator. “o Fisco 

pode ser duro, mas ele tem que cumprir 

a lei, não pode ser amenizado.” Segundo 

Neder, esse é o cenário atual. “um esforço 

da Receita Federal em aumentar a sen-

sação de risco do contribuinte que não 

paga o Fisco.” Conforme o dirigente, o 

resultado ao longo dos dez anos foi um 

aumento da sensação de risco do sone-

gador (atualmente 95% da arrecadação é 

recolhimento espontâneo), o crescimen-

to contínuo da arrecadação e o predomí-

nio da tributação indireta. 

Segundo Neder, “a administração 

tributária brasileira tem características 

que você não encontra em outros países”. 

Somente neste último exercício, foram 

entregues 25 milhões de declarações 

pela internet. “o Imposto de Renda (IR) 

se manteve estável, e hoje em dia houve 

uma ênfase sobre a receita no IR”, decla-

rou. Atualmente, o modelo da tributação 

sobre a Receita tem como características 

a arrecadação das contribuições que su-

pera o IR; o crescimento da opção pelo 

Lucro Presumido e ao Simples, apenas 5% 

das Pessoas Jurídicas declaram pelo Lu-

cro Real; a diminuição do número de alí-

quotas de IR; o crescimento da tributação 

na fonte, entre outros aspectos.     

Neder comentou que o setor de 

fomento mercantil é um setor específico, 

que tem uma legislação própria. “Ter um 

congresso com debates é superimpor-

tante, para formarmos um consenso, fa-

cilitar a tramitação dos projetos, clarear-

mos as ações judiciais e administrativas a 

respeito do segmento.”

“A carga tributária

é muito alta, e

como todos nós

sabemos, gera

uma redução do

investimento

privado.”
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CRéDITO X InADImPLênCIA

A palestra “Crédito e Inadimplên-

cia – Panorama Geral” trouxe aos congres-

sistas uma visão a respeito da inadim-

plência principalmente dos negócios, o 

que é tão importante para as empresas 

de fomento mercantil. o assessor econô-

mico da Serasa Experian, Carlos Henrique 

de Almeida, traçou um panorama a res-

peito da qualidade e demanda por cré-

dito, o perfil do consumidor, o papel do 

factoring e as perspectivas econômicas. 

Segundo Almeida, apesar de as empre-

sas sofrerem muito com a crise financeira 

mundial devido à inadimplência alta e às 

restrições ao crédito, ele está sendo me-

lhor administrado pelas organizações. As 

grandes e médias empresas têm melhor 

qualidade de crédito, as médias estão li-

geiramente acima, e as micro e pequenas 

precisam melhorar. “As micro e pequenas 

empresas têm inadimplência alta, e as 

grandes se saíram melhor com a inadim-

plência”, informou. A demanda das em-

presas por crédito, no acumulado ao ano, 

de fevereiro a abril de 2010, foi de 13,9% 

para as micro e pequenas empresas; e de 

14,3% para as grandes empresas. Ao tra-

çar uma análise setorial das empresas, as 

indústrias já se recuperam da crise, infor-

mou o economista. A indústria teve uma 

melhora de 35%, os serviços de 14%, o 

primário de 7% e o comércio de 5%. 

Diferente da inadimplência das 

empresas, a inadimplência do consumi-

dor começou antes da crise econômica. 

“o consumidor está usando mais o che-

que especial e está ficando inadimplen-

te nos bancos.” os cheques sem fundos 

devolvidos pela segunda vez, de janeiro 

a abril de 2010, foram, na Região Sudeste, 

15,7%; na Região Centro-oeste, 24,4%; 

na Região Norte, 43,5%, e na Nordeste, 

32,2%. “Se o consumidor fica inadimplen-

te, isso vai bater na empresa. A partir do 

momento em que o cheque especial cres-

ce, o consumidor vai usar a dívida para 

pagar a dívida, e isso nunca deu certo.” E 

com a redução do Imposto sobre Produto 

Industrializado (IPI) sobre os produtos de 

linha branca e os automóveis, o consu-

midor de baixa renda passou a comprar 

eletrodomésticos, e o de alta renda, a 

comprar veículos. A demanda por crédito 

pessoa física anual, de fevereiro a abril de 

2010, apontou que para quem tem renda 

mensal de até R$ 500 reais, a demanda foi 

de 27,5%; e para uma renda de mais de 

R$ 10 mil, a demanda foi de 30,7%. 

Enquanto o crédito não apresenta 

grandes melhoras, o fomento mercantil 

vai bem, aumentando a responsabilida-

de das empresas de factotoring, avaliou 

o economista. “As empresas com um cré-

dito difícil, o factoring vai ajudar, e geren-

ciar esse risco é fundamental”, aconse-

lhou. Segundo ele, o governo perdeu um 

pouco do controle da inflação e, por sua 

vez, terá que acelerar o aumento de ju-

ros. Conforme consultorias econômicas, 

aponta-se para o final do ano uma Selic 

(taxa básica de juros da economia brasi-

leira) em 13%. “A Selic sobe, o crédito fi-

cará mais caro e as empresas comprarão 

mais crédito, num ambiente mais caro.”

Segundo a Serasa Experian, a pers-

pectiva do crédito no fechamento de 2010 

é de 20,6% para o consumidor; e 21,6% 

para as empresas. Almeida declarou que 

o X Congresso Brasileiro de Fomento Mer-

cantil reuniu o factoring de todo o Brasil e 

foi uma honra ter participado.

Carlos Henrique de Almeida,
assessor econômico da Serasa Experian
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Com a redução da oferta e o enca-

recimento do crédito para as pequenas e 

médias empresas brasileiras, o momento 

é de oportunidade e cautela para as em-

presas de fomento mercantil que tiveram 

as suas empresas-clientes muito afetadas 

com a crise financeira. Esse foi um dos 

assuntos abordados na palestra “Instru-

mentos do Mercado de Capitais e a Com-

petitividade das Empresas de Fomento 

Mercantil”, pelo diretor-presidente do 

Banco Petra, Fernando Marsillac Fontes, 

que alertou que neste período das res-

trições de oferta de crédito por parte das 

instituições financeiras e da procura dos 

investidores por crédito privado – como 

títulos públicos e bolsa – as factorings de-

vem ampliar o uso do mercado de capi-

tais para serem mais competitivas. E para 

FACTORIng E FIDC:
A unIãO FAz A FORÇA

ingressar neste mercado de capitais, o 

instrumento mais adequado para o setor 

é o FIDC (Fundo de Investimento em Di-

reitos Creditórios). Segundo o executivo, 

o Fundo gera estabilidade de funding, re-

duz o custo de captação e abre as portas 

para as empresas de melhor risco, dimi-

nuindo a inadimplência ao proporcionar 

menores custos para as empresas-ceden-

tes. De acordo com registros na Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), existem 

hoje mais de 290 FIDCs registrados, to-

talizando R$ 54,3 bilhões em Patrimônio 

Líquido.     

o mercado para o segmento de 

fomento mercantil apresentou um au-

mento considerável no registro de novos 

FIDCs com carteiras de recebíveis comer-

ciais e crédito a pessoa jurídica, a partir 

de 2007, informou Fontes. Conforme a 

Comissão de Valores Mobiliários, proje-

ções realizadas com base nas emissões 

de janeiro a abril de 2010 foram de R$ 

2,59 bilhões, em 2010; e de R$ 2,29 bi-

lhões, em 2009. Dentre os pontos fortes 

da factoring, Fontes apontou a proximi-

dade com a empresa-cliente, os custos 

fixos, agilidade, flexibilidade e serviços. 

No caso do FIDC, os custos por transa-

ção, produtos, escala com captação de 

recursos e imagem. Por isso, ao destacar 

a união do FIDC e do factoring, o pales-

trante apontou a escala como fator crítico 

para a competitividade das empresas; a 

demanda aquecida por FIDCs lastreadas 

em créditos geridos por empresas de fo-

mento mercantil; entre outras vantagens. 

Criação do Banco Petra

o diretor-presidente do Banco Pe-

tra, Fernando Marsillac Fontes, informou 

que um dos motivos da criação da insti-

tuição bancária, que começou a operar 

em junho deste ano, foi a falta de flexibi-

lidade operacional dos custodiantes de 

FIDCs para as necessidades do segmento 

de fomento mercantil; além da possibili-

dade de oferecer soluções completas e 

integradas de serviços financeiros para 

empresas de factoring; e a possibilidade 

de realizar a estruturação, a administra-

ção, a gestão, a custódia e a distribuição 

de qualquer tipo de fundo de investi-

mento, dívida pública e título de crédito. 

o empresário apresentou os pro-

dutos do banco, como o “Super Conta 

Petra”, que tem como um dos seus ser-

viços a disponibilidade de uma conta de 

titularidade da empresa-cliente. Além do 

“Domicílio Bancário Petra”, que é uma 

conta corrente vinculada de titularidade 

do cedente, com movimentação realiza-

da exclusivamente pelo FIDC; bem como, 

permite o registro de cobranças DDA 

(Débito Direto Autorizado) para sacados 

que rejeitam cobranças cuja origem não 

sejam fornecedores.

Fernando Marsillac Fontes,
diretor-presidente do Banco Petra
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mAíLSOn DA 
nóbREgA

gARAnTE FuTuRO
OTImISTA PARA

O bRASIL

Na palestra “Perspectivas da Eco-

nomia Brasileira”, o ex-ministro da Fazen-

da, o economista Maílson da Nóbrega, 

garantiu um cenário econômico com boas 

projeções, de um Brasil mais resistente e 

com um futuro otimista. Apesar de a cri-

se financeira mundial, que se iniciou nos 

Estados unidos, ter se refletido em grande 

escala nos países da Europa e ter atingido 

também a economia brasileira, o Brasil 

conseguiu sair bem da crise e ficar mais 

resistente. Segundo Maílson, isso foi resul-

tado de um sistema financeiro sólido e so-

fisticado; uma estabilidade macroeconô-

mica que conta com um câmbio flutuante, 

um Banco Central autônomo, superávits 

primários no setor público e uma inflação 

baixa e sob controle; uma situação externa 

confortável com reservas internacionais 

superiores à dívida externa; e um grau de 

investimento com selo de qualidade para 

a gestão macroeconômica. 

De acordo com o economista, as 

tendências atuais apontam para uma 

economia em forte recuperação, empre-

go e renda em alta, taxa de câmbio está-

vel, inflação perto da meta, taxa de juros 

Selic – Sistema Especial de Liquidação e 

de Custódia – continua a subir ao longo 

dos próximos meses, e o crédito será nor-

malizado. As projeções para 2010 são de 

um Produto Interno Bruto (PIB) de 6,5%; 

uma inflação (IPCA) de - 5,2 %; uma taxa 

de juros Selic de - % 11,75; uma taxa de 

câmbio de R$/uS$ 1,80; uma balança co-

mercial de uS$ bi 20,0 e uma conta cor-

rente de uS$ bi 35,4. 

 um país resistente à crise e um 

futuro otimista, pontuados por Maílson, 

aconteceram devido a razões importantes, 

que são resultados de uma democracia 

consolidada; um Judiciário independen-

te; uma imprensa livre e também inde-

pendente; instituições econômicas fortes; 

uma sociedade intolerante à inflação; um 

país com controles sociais, com direito a 

voto e disciplina de mercado; uma longa 

transição, em que o novo convive com o 

velho – “Apesar de muito a resolver, há ra-

zões para otimismo”, frisou ele. 

 o período também se mostra 

positivo para o candidato à Presidência 

da República do atual governo, concluiu 

Maílson. A candidata a ser sucessora do 

atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

a ex-ministra Dilma Rousseff, apresenta 

condições estruturais que a favorecem, 

graças a uma boa situação econômica, 

um presidente carismático, com altíssima 

popularidade, e o Partido dos Trabalha-

dores (PT) pelo qual concorre, fazendo 

campanha sem escrúpulos, pontuou o 

ex-ministro da Fazenda. Segundo ele, 

o risco para o seu adversário, José Serra 

(PSDB), é a campanha adquirir natureza 

plebiscitária. “o que pode mudar o jogo é 

a Dilma não incorporar vantagens de sua 

candidatura e a oposição formar chapa 

puro-sangue”, concluiu.
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mInISTRO
DO STF

AbORDA
AgILIDADE DO

juDICIáRIO 

“É preciso aprimorar a ordem jurídica”,
afirma Marco Aurélio Melo

“o juiz precisa atuar com segu-

rança, não sacrificar a qualidade para 

liberar o processo. Não existe solução 

milagrosa, e esta solução não pode ser 

o estabelecimento de metas como se a 

magistratura não tivesse produzido o 

necessário”, afirmou o ministro do Su-

premo Tribunal Federal, Marco Aurélio 

Melo, na sua palestra “Agilidade do Ju-

diciário como Fator de Competitivida-

de Ecônomica”, proferida no dia 4 de 

junho. o ministro pontuou que não se 

podem proporcionar falsas esperan-

ças à sociedade, editando novas leis 

e emendas constitucionais. “É preciso 

aprimorar a ordem jurídica”, frisou Melo 

ao complementar que a advocacia tem 

um papel importante para evitar hoje a 

sobrecarga da máquina jurídica. “Esse 

papel pressupõe algo que é inerente ao 

profissional de Direito, a sua indepen-

dência técnica.” o ministro apontou que 

o profissional não pode alimentar falsas 

esperanças ao constituinte, a partir de 

um pressuposto equivocado. Além dis-

so, o cidadão na mesa de negociações 

precisa ter uma visão perspectiva de 

todo o processo. “E aquele que se sin-

ta detentor de um direito, tenha uma 

postura cristã na mesa de negociações, 

percebendo que o interesse alheio, que 

no início é antagônico, deve ser consi-

derado para se transigir se for o caso.”

o país conta com 193 milhões de 

brasileiros, e ao lado do crescimento da 

cidadania, não ocorreu a proporcional 

reestruturação do Judiciário, ocorrendo 

um descompasso entre a demanda em 

termos de ações ajuizadas e o número 

de órgãos investidos no ofício judican-

te, destacou Melo. “Não se pode exigir 

daqueles que exercem a missão subli-

me de julgar, substituindo como eu dis-

se em nome do Estado, a vontade das 

partes, exigir um sacrifício maior.”  

Ao se referir à reformulação do 

Novo Código de Processo Civil, o minis-

tro sugeriu modificações como foram 

as realizadas no campo trabalhista, “em 

que houve alterações setoriais da con-

solidação das leis do trabalho”. Para o 

ministro, “o que é preciso da magistra-

tura de primeira instância é uma disci-

plina mínima quanto à jurisprudência 
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do respectivo tribunal e que esteja vin-

culada também aos tribunais superio-

res”. o magistrado informou que o Su-

premo Tribunal Federal chega a receber 

10 mil processos em cada gabinete da 

Casa. “É algo inconcebível, quando em 

palestras no exterior se veicula este 

número, todos ficam atônicos, não ima-

ginando que se possa chegar a este 

ponto. Então, precisamos compreender 

que o acesso a Brasília é um acesso ex-

cepcional.”

Segundo o ministro, a justiça tar-

dia e a competitividade são uma pro-

blemática muito séria, “e não podemos 

viver mediante solavancos, aqueles que 

atuam no campo econômico-financeiro 

sabem que a vida neste campo é im-

piedosa”. Para Melo, não é razoável que 

um processo, para chegar o termo final, 

tenha que aguardar cerca de oito a dez 

anos. “Isso é incompatível com a vida 

econômico-financeira daqueles que es-

tão no mercado.”    

os juízes vivem hoje com um nú-

mero excessivo de processos, “numa an-

gústia permanente e não discrepamos 

do cenário internacional, em termos de 

retardamento da prestação jurisdicio-

nal. A nossa problemática é também de 

inúmeros países”, revelou o ministro. A 

causa dessa problemática, em primei-

ro lugar, apontou ele, é acreditar que 

serão afastadas as mazelas no Brasil 

mediante a edição de novas leis e alte-

rações sucessivas de documentos que 

deveriam ser compostos por um docu-

mento básico que é a Constituição Fe-

deral Brasileira. “É uma ótica destorcida, 

porque toda vez que surge no cenário 

um novo diploma, aparecem também 

às dúvidas sobre o seu alcance. Eu não 

excluo a possibilidade de aprimorar o 

que já existe em termos de normatiza-

ção, mas o que eu não posso conceber 

é que inclusive se estimule o cidadão 

a descumprir uma norma existente, já 

imaginando que posteriormente virá 

outra que afastará o estabelecido antes. 

E nós sabemos que no Brasil o fato con-

sumado tem um valor incrível.”

o ministro do Supremo Tribunal 

Federal referiu que “é necessário existir 

menos lei e mais compostura, principal-

mente mais compostura dos homens 

públicos, já que o exemplo vem de cima 

e isso nós aprendemos quando criança, 

em nossos lares”. Segundo ele, a segu-

rança jurídica pressupõe certa estabili-

dade normativa. “Mesmo havendo certa 

estabilidade normativa, o que se verifi-

ca é que os conflitos acabam por surgir, 

mas apesar disso, se avançou também 

no campo da cidadania, com pessoas 

mais atentas aos direitos integrados ao 

próprio patrimônio”, pontuou. 

Melo destacou que a reflexão é 

sempre oportuna, principalmente para 

os juízes que precisam de fatos para 

julgar. Nós temos no fomento mercantil 

aqueles que atuam com o desenvolvi-

mento do país, na circulação de rique-

zas, daí a importância de participar 

do X Congresso Brasileiro de Fomento 

Mercantil. “

“É necessário

existir menos

lei e mais

compostura,

principalmente

mais compostura 

dos homens

públicos [...]”
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“os senhores estão sendo os pri-

meiros a saber destas modificações”, afir-

mou o desembargador do Tribunal de 

Justiça de São Paulo José Roberto dos 

Santos Bedaque. Este ineditismo diz res-

peito ao tema da palestra que proferiu 

no X Congresso Brasileiro de Fomento 

Mercantil, sobre “As mudanças no Códi-

go de Processo Civil e a Celeridade da 

Prestação Jurisdicional”. o magistrado 

é membro da Comissão de Juristas res-

ponsável por elaborar o anteprojeto do 

Novo Código de Processo Civil.

Bedaque relatou que o intuito 

foi trabalhar com o código existente, 

procurando eliminar alguns aspectos 

formais desnecessários, e conciliar dis-

positivos que não sejam mais compatí-

veis com a atualidade e com as recentes 

reformas a que foi submetido.

o desembargador entendeu que 

o trabalho “é realmente necessário”. Isto 

porque as críticas apontadas ao sistema 

em vigor, tanto no aspecto recursal, no 

acesso à justiça ou a mecanismos exis-

tentes no código, foram enfrentadas e 

eliminadas pela Comissão, conforme 

relatou. “Temos que adotar um método 

de trabalho para que o objetivo seja al-

cançado com o menor tempo possível 

e com a maior e melhor eficácia.” Nes-

te paradigma, exemplificou falando 

do atual trâmite judicial, comentando 

AS muDAnÇAS nO CóDIgO
DE PROCESSO CIvIL

que esse método de trabalho “acabou 

se tornando extremamente complexo, 

formalista, porque normalmente confe-

re segurança. o excesso de formalismo 

acaba comprometendo a eficácia práti-

ca de nossa atividade, e é isso que vem 

acontecendo no âmbito do processo”.

uma das alterações propostas 

no anteprojeto é quanto à alegação 

de competência do juiz – absoluta ou 

relativa.  São eliminadas complicações 

formais, sendo ela verificada na con-

testação. Nesta mesma linha, se tenta 

eliminar o chamado “processualismo” 

– acúmulo de incidentes processuais 

considerados desnecessários. Seguin-

do esta linha, o trato de vícios foi alte-

rado, dando possibilidade para que a 

parte possa corrigi-lo. Isto pode reduzir 

o demasiado tempo – que podia chegar 

a anos. Ao juiz, será ainda dada a possi-

bilidade de converter o julgamento em 

diligência, sem anular o processo.

outra mediada é a garantia am-

pla de contestação. Com isso, se bus-

cará resolver incidentes como o abuso 

de desconstituição da personalidade 

jurídica, criando mecanismo que per-

mita aos sócios defenderem-se; clarear 

o conceito de sentença, para contornar 

problemas de inadequação de recursos 

por deficiência do legislador; e mudan-

ças na antecipação de tutela.

Bedaque relatou também que 

foram adotadas providências no incen-

tivo de precedentes, e a criação de um 

incidente de resolução de demandas 

repetitivas – para eliminar processos 

muito idênticos. o magistrado apresen-

tou ainda três novidades para o sistema 

recursal: as apelações e recursos inter-

postos contra a decisão de primeiro 

grau não impedem mais o efeito ime-

diato da sentença; decisões proferidas 

no curso do processo não são mais re-

corríveis – sendo todos os problemas 

examinados na sentença do juiz; e caso 

haja negação de provimento do recurso 

pelo Tribunal, salvo divergências contra 

a tese, será necessário pagar mais ho-

norários advocatícios para a parte con-

trária – o que ocorre é apenas o paga-

mento de taxas, sem ônus maior. 

e a celeridade da prestação jurisdicional

José Roberto dos Santos Bedaque,
desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo
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Senhor presidente, nobres colegas.

Pernambuco, em seu paradisíaco 

recanto de Porto de Galinhas, teve o pri-

vilégio de sediar o X Congresso Brasileiro 

de Fomento Mercantil nos dias 2, 3 e 4 de 

junho.

Este evento foi promovido e reali-

zado pela ANFAC – Associação Nacional 

das Sociedades de Fomento Mercantil, 

com a organização a cargo do Sindicato 

das Sociedades de Fomento Mercantil do 

estado de Pernambuco, cujo presidente 

é o Dr. Alcidésio Sabino Macial, bem-su-

cedido empresário do fomento em nosso 

Estado.

Mais de 400 empresários da área, 

de todos os quadrantes de nosso país, 

acorreram àquele local para participar do 

grandioso evento, que foi o X Congresso 

Brasileiro.

o fomento mercantil-factoring tem 

28 anos de existência no Brasil com a fun-

dação da ANFAC. Nesses 28 anos, consta-

ta-se que o fomento mercantil,  expressão 

já reconhecida e consagrada em vários 

normativos da administração pública e 

em diversos atos legislativos infraconsti-

tucionais, para identificar a atividade de 

factoring no Brasil, apresenta um perfil 

preciso no direito pátrio, guardando per-

feita correspondência com  a orientação 

doutrina existente nos ordenamentos jurí-

dicos dos pises onde o instituto floresceu.

A operação de fomento é mercantil 

e consiste no apoio ao segmento das pe-

quenas e médias empresas e na compra, 

com recursos próprios (não coletados da 

poupança popular), dos direitos créditos 

gerados pelas vendas por elas efetuadas. 

As empresas de fomento mercantil, 

estabelecidas em 23 unidades da federa-

ção, realizam um serviço excepcional, ao 

fazer uma prospecção no mercado, iden-

tificando empresas de pequeno e médio 

bRunO
RODRIguES
ELOgIA O
X COngRESSO 
bRASILEIRO DE
FOmEnTO mERCAnTIL

Pronunciamento do deputado federal Bruno Rodrigues

portes que têm dificuldade de vender e 

de ter acesso ao crédito e aos bancos aos 

fornecedores.

Ampla é a assistência oferecida, de 

forma contínua, a sua clientela – peque-

nas e médias empresas, com uma visão 

integrada dos ricos operacionais, de cré-

dito e de mercado.

A ANFAC, como entidade precur-

sora do fomento mercantil no Brasil, vem 

desempenhando a função reguladora da 

atividade, institucionalizando os funda-

mentos de um difuso arcabouço legal, que 

dá amparo às atividades desse setor.

Esta iniciativa da ANFAC, em pro-

curar dar respaldo e credibilidade às ativi-

dades de fomento mercantil, demonstra 

a seriedade de que se devem revestir os 

negócios do fomento.

As 650 empresas de fomento mer-

cantil associadas à ANFAC pautam sua 

conduta pelos preceitos legais, emanados 
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das normas do direito legislativo vigentes 

em nosso país.

Como visto, o fomento é uma ati-

vidade mercantil atípica, porém legal, que 

vem lutando há muitos anos por uma dis-

ciplina legislativa específica.

Por esta casa do Congresso já tra-

mitaram nos últimos 20 anos alguns pro-

jetos com a finalidade de regulamentar a 

matéria.

Neste momento, gostaria de infor-

mar que, dentre outros, tramitou por esta 

casa o PL nº 3615/2000, de autoria do fa-

lecido deputado João Hermman, até a sua 

aprovação final, em caráter conclusivo, em 

dezembro de 2006, na Comissão de Consti-

tuição e Justiça da Câmera dos Deputados.

 Na sua transposição para o Sena-

do federal passou a ser conhecido como o 

PLC nº 13/2007, que em abril de 2008 foi 

aprovado na CCJ do Senado com o voto 

favorável da senadora Serys Slhessarenko.

Entretanto, em abril deste ano, na 

CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) 

do Senado foi aprovado um substitutivo 

de seu relator, senador Antônio Carlos 

Júnior, que, por ter alterado a essência do 

projeto aprovado aqui na Câmera dos De-

putados, deverá retornar para esta casa.         

É de meu dever ressaltar a luta em-

preendida pelos empresários de fomento 

mercantil associados à ANFAC, na busca de 

uma disciplina emanada do Poder Legisla-

tivo Federal, que consolide definitivamente 

o embasamento legal, que lhes dê todo o 

suporte para solidificar a sua importante 

função socioeconômica exercida em favor 

do país, assegurando a sobrevivência de 

141 mil pequenas e médias empresas, sua 

clientela, e em consequência, um mercado 

de mão-de-obra de mais de 2,2 milhões de 

empregos diretos e indiretos.

É louvável e digno de todos os 

nossos encômios o trabalho desenvolvi-

do pelas empresas de fomento mercantil, 

muitas vezes alvo de injustas críticas e 

objeto de desdém de parlamentares e de 

autoridades.

A reivindicação dos empresários 

sérios que integram a ANFAC, infelizmen-

te, vem sendo procrastinada pela lentidão 

e pela leniência do processo legislativo.

Dentro em breve retornará a esta 

Casa o Projeto de Lei que dispõe sobre 

as operações do fomento mercantil, que 

sofreu profundas modificações no substi-

tutivo aprovado na CAE (Comissão de As-

suntos Econômicos) do Senado, recaindo 

sobre nós, deputados, a enorme respon-

sabilidade de oferecer um diploma legal 

aos empresários que propugnam por um 

marco regulatório, que atenda à realidade 

fática de seu mercado.

É hora de preservar o fomento 

mercantil da influência de pessoas ines-

crupulosas que ainda, sob o rótulo de 

factoring, camuflam a prática de ativida-

des ilícitas e heterodoxas, que se prestam 

para denegrir a imagem dos empresários 

que se organizaram de forma econômica, 

profissional e ética para o exercício desta 

atividade.

FAToR ANFAC
o FAToR DE CoMPRA  é o índice que precifica a compra dos créditos nas operações de fomento mercantil. Compõe-se dos seguintes 

itens: custo de oportunidade dos recursos da contratada, despesas operacionais e de cobrança, carga tributária e expectativa de lucro. A AN-

FAC - ASSoCIAção NACIoNAL DAS SoCIEDADES DE FoMENTo MERCANTIL - FACToRING fornece diariamente um indicativo sinalizador para 

o mercado (mero parâmetro).

*3,86

*até dia 24/08
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O X Congresso Brasileiro de Fomen-

to Mercantil contou com a presença de 

uma comitiva de portugueses, que preten-

de inaugurar uma factoring com sede em 

São Paulo. Para falar sobre o segmento no 

Brasil e na Europa, a Revista entrevistou 

os executivos portugueses Helder Araújo e 

José Luís Camões. 

ANFAC: Qual a sua avaliação so-

bre o X Congresso Brasileiro de Fomen-

to Mercantil, que trouxe inclusive auto-

ridades do Judiciário de todo o Brasil 

para participar e debater factoring?

Helder Araújo: o que eu fui len-

do e estudando, nos últimos meses, an-

tes de vir para o Brasil é que realmente 

é necessário regulamentar o factoring, e 

este evento esclarece nas suas vertentes 

o legal, o software, o fiscal, demonstran-

do que há muitas pessoas habilitadas 

para intervir nesta matéria. Estamos aqui 

para obter informações, efetuar alguns 

contatos com as empresas e conhecer a 

ANFAC, já que vamos nos associar. E esse 

é nosso principal objetivo: prover infor-

mação, ouvir as pessoas capacitadas e 

estabelecer alguns contatos.

ANFAC: Como é o segmento de 

factoring em Portugal e na Europa? 

PORTugAL mARCA
PRESEnÇA nO COngRESSO

José Luís Camões: o factoring na 

Europa está no universo dos bancos, e 

é muito difícil os investidores entrarem 

e criarem unidades de factoring. o que 

eu sinto aqui no Brasil é que existe uma 

maior facilidade na entrada de novos 

investidores no factoring. E nós quere-

mos trazer um pouco da nossa cultura 

a vossa cultura, de forma a daqui a dois 

anos fazermos um Congresso em que 

esteja representado o presidente da As-

sociação de Empresas de Leasing e de 

Factoring de Portugal. Além disso, que-

remos ser um polo de desenvolvimento 

entre os dois países, permitir que os ex-

portadores brasileiros tenham apoio em 

Portugal e permitir que os exportadores 

portugueses tenham apoio também 

aqui no Brasil.

ANFAC: De quem foi a ideia de 

criar uma sociedade aqui no Brasil? E 

por quê? 

José Luís Camões: A ideia foi mi-

nha, quando eu estive pela primeira vez, 

com o presidente da ANFAC, pensei em 

criar a sociedade em São Paulo, porque é a 

capital da América Latina onde o factoring 

é mais forte. E segundo, porque São Paulo 

tem muitas empresas portuguesas e nós 

queremos estar perto delas. A comunida-

de portuguesa é forte em São Paulo e no 

Rio de Janeiro também. A empresa é de 

um conjunto de acionistas em Portugal. E 

o que queremos é levar para Portugal um 

pouco do Mercosul e trazer um pouco da 

comunidade europeia para cá. Nós não 

queremos ficar com o factoring interno, 

nós queremos é fazer um factoring entre 

os dois países. Queremos estabelecer pro-

tocolo com empresas de factoring portu-

guesas, com empresas de factoring brasi-

leiras. Nós não queremos ficar aqui só para 

montar um negócio, nós queremos ajudar 

quem exporta para cá, e saber que podem 

contar com o nosso apoio. 

“Nós não

queremos ficar

com um

factoring interno, 

nós queremos

é fazer um

factoring entre

os dois países.”
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PRêmIO Em vIEnA

DECISãO SISTEmAS COmEmORA RESuLTADOS DO EvEnTO

Durante o FCI Annual Meeting, 

realizado de 13 a 19 de junho, na cida-

de de Viena, áustria, a Exicon, empresa 

associada à ANFAC, desde 1989, sediada 

na Capital do Rio Grande do Sul, con-

quistou o prêmio de “Melhor Aperfeiço-

amento nos Serviços de Import Factor”, 

dentre os 252 membros pertencentes ao 

FCI (Factors Chain Internacional), duran-

te o ano de 2009. Este foi o primeiro prê-

mio conquistado pela Exicon em toda 

sua história de filiação junto ao FCI, que 

está completando dez anos. o prêmio 

foi entregue ao representante da Exicon, 

Robert kienzle, no dia 18 de junho, em 

cerimônia realizada no Hotel Interconti-

nental, em Viena. 

kienzle destacou que apesar da 

crise no mercado europeu ser uma re-

alidade, “existe um grande otimismo 

na maioria absoluta dos membros da 

organização, que buscam de maneiras 

alternativas viabilizar o incremento das 

operações de Two Factors System (ope-

rações tradicionais no FCI em que existe 

Como já ocorreu nos eventos an-
teriores, por meio do X Congresso Bra-
sileiro de Fomento Mercantil fica confir-
mada a vocação da Decisão Sistemas de 
servir as empresas de factoring no Brasil. 
Além da visita de clientes e amigos, re-
cebeu a manifestação de apoio e apro-
vação do trabalho por parte de todos 

a participação do Export Factor e do Im-

port Factor)”. o executivo destacou que 

a Exicon já tinha grande representativi-

dade pelo volume nas exportações, mas 

não havia ainda conquistado prêmios. “E 

com esta conquista, como fruto do re-

conhecimento à qualidade nos serviços 

de Import Factor oferecidos pela Exicon, 

a demanda pela Proteção de Risco de 

Crédito na importação crescerá subs-

tancialmente e esta manifestação já foi 

que passaram pelo estande da Decisão, 
confirmando assim o sucesso na escolha 
dos caminhos trilhados nesses 21 anos.

Não só a Decisão, mas todo o seg-
mento de fomento mercantil saiu forta-
lecido deste encontro, sustentado pelo 
conhecimento adquirido com palestras 
como as do ministro Marco Aurélio Melo; 

feita pessoalmente por representantes 

de correspondentes de diversos países.”  

Segundo kienzle, apesar de ser 

atualmente o único player no mercado 

nacional operando no Factoring Inter-

nacional, a demanda por esta operação 

está aumentando significativamente. 

“Cada vez mais se consolidará a imagem 

de relevância do factoring internacional 

num mercado como o Brasil, com ainda 

muito a ser explorado.” 

e do economista Maílson da Nóbrega, 
bem como pelos relacionamentos que 
foram construídos e consolidados nes-
te Congresso. A Decisão parabeniza os 
organizadores pelo sucesso do evento 
e agradece a todos que visitaram e par-
ticiparam de mais esta empreitada de 
sucesso.

NOTÍCIA

Robert kienzle, gerente de factoring internacional da Exicon; Peter Mulroy, Presidente do FCI
e Jeroen Kohnstamm, secretário geral do FCI
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Nome:  Lívio utech – Plus Fomento Mercantil

Mensagem: Caro senhor Luiz Lemos Lei-
te parabenizo a ANFAC pela realização de 
um evento da magnitude do X Congresso 
Brasileiro do Fomento Mercantil, em espe-
cial ao senhor Alcidésio Maciel e aos demais 
membros da Comissão organizadora do 
Congresso, pela sua organização e com um 
programa que abordou matérias importan-
tes à atividade do Fomento e aos ilustres pa-
lestrantes. Mais uma vez foi provado que o 
FACToRING está consolidado no Brasil.

Nome:  Waldez Luiz Ludwig 
Mensagem: A Ludwig & Associados agra-

dece a oportunidade de ter colaborado com 
o seu evento. Esperamos que os resultados 
pretendidos tenham sido satisfeitos.

Nome:  Maria Burle
Mensagem: Prezado Dr. Luiz Lemos Leite, 

foi com imensa satisfação que colaboramos 
com este evento de tão grande importância 
para o nosso setor.  o X Congresso foi inequi-
vocamente um sucesso, devido ao empenho 
e à dedicação da ANFAC e de seu presidente. 
A ANFAC mais uma vez deve ser parabeniza-
da por este evento de tal magnitude. 

Nome:  Napoleão Brito
Mensagem: Doutor Luiz, Alcidésio e de-

mais companheiros que organizaram o X 
Congresso Brasileiro, quero parabenizá-los 
pelo BELíSSIMo EVENTo. Foi certamente um 
dos melhores Congressos que tive a oportu-
nidade de participar. Conteúdo, organização, 
atrações, etc.  PARABÉNS!!!!!! 

Nome:  Divaldo Disposti 
Mensagem: Meus caros Dr. Luiz Lemos 

Leite, Dr. Alcidésio e demais componentes 
da Comissão organizadora, não foi simples-
mente um Congresso e sim muito mais do 
que isto, foi a confraternização das famílias 
de Factoring de todo o país, com brilhantes 
palestrantes que trouxeram inúmeras in-
formações para aumentar o nosso conheci-
mento. É o trabalho de profissionais como 

vocês que não mediram esforços para fazer 
algo de bom pelo próximo. Simplesmente 
maravilhoso! Meus sinceros parabéns a todos 
os organizadores!

Nome:  Valter Viana (WBA) 
Mensagem: Parabenizo o Dr. Luiz Lemos 

Leite e o Dr. Alcidésio Sabino Maciel, presi-
dente do SINFAC/PE e vice-presidente Execu-
tivo da ANFAC, que presidiu com grande de-
terminação a comissão organizadora, à qual 
estendo os meus cumprimentos, pois juntos 
fizeram do X Congresso um grande sucesso. 
Sem dúvidas este evento está entre os me-
lhores congressos já realizados.

Nome: João Carlos Ribeiro Vargas (vice-
presidente da ANFAC Região Sudeste) 

Mensagem: Caro Luiz Lemos Leite, em 
meu nome e dos empresários de Factoring 
de nossa região, parabenizo a ANFAC na sua 
pessoa e a equipe que participou da elabora-
ção do  X Congresso, pelo excelente nível téc-
nico, e por sua relevância na conscientização 
da sociedade, sobre o importante papel de-
sempenhado pelas sociedades de fomento 
mercantil na conjuntura econômica brasilei-
ra, de suas atribuições e instrumentos legais 
específicos e do balizamento legal de suas 
operações. 

Nome:  Adolpho Mello
Mensagem: Meus agradecimentos pelas 

palavras carinhosas. Sem o apoio da ANFAC 
criada e desde sempre eficientemente presi-
dida pelo amigo, o nosso desenvolvimento 
seria bastante mais árduo. 

Nome:  Cesar Rodrigues
Mensagem: Dr. Luiz parabenizo toda a 

diretoria da ANFAC por mais essa iniciativa. o 
Bradesco é o banco com o qual a maioria das 
empresas de fomento mercantil do Pará tra-
balha. Sendo esse acordo um anseio antigo 
dos associados locais. 

Nome: Sérgio Dagostim 
Mensagem: É com alegria que nós aqui 

do Sinfac CS/SC recebemos o convite para 
o X Congresso. A marca de uma década do 
nosso principal evento nacional só faz crescer 
em nós o sentimento de respeito e orgulho 
por nosso segmento. Infelizmente, não pude 
comparecer ao evento. Porém, sinto-me em 
festa com todos os colegas do Fomento Mer-
cantil. Nosso Sindicato estará bem represen-
tado pela caravana de empresários que se 
fará presente. 

Nome:  Jorge Luis Costa Beber 
Mensagem: Prezadíssimos Drs. Luiz Le-

mos Leite e José Luis Dias da Silva, parabe-
nizo-os pela importante decisão alcançada 
no Habeas Corpus que tramitou perante o 
Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 
Recebam meu fraterno abraço. 

Nome: olmar Pletsch e Diretoria do 
SINFAC/RS.

Mensagem: Dr. Luiz agradecemos 28 
anos de luta que começa a recolher os frutos. 
Que 2010 continue assim. um abraço forte 
da gauchada. Estamos sempre com nosso 
primeiro sócio honorário!

Nome: Desembargador federal, Luiz Al-
berto Gurgel de Faria (Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região).

Mensagem: Compromissos institucionais 
agendados para a mesma data impedem-me 
de comparecer ao X Congresso, com as ines-
timáveis presenças dos ministros Marco Auré-
lio Melo, do STF e Massami uyeda, do STJ.  

Nome: Miguel José Ribeiro de oliveira
Mensagem: Prezado Dr. Luiz Lemos, 

obrigado pelo envio (balancete encerrado 
em 30/06/2010) e mais uma vez parabéns 
pela excelente gestão à frente de nossa En-
tidade.

Nome: Lopes Pindamonhangaba SP
Mensagem: Gostaria de parabenizar 

a ANFAC, na pessoa de seu Presidente Dr. 
Luiz, pelo acordo de relacionamento fir-
mando com o Banco Bradesco.
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ESPAÇO DOS SINDICATOS

SInFAC gO-TO

Em março deste ano, começaram 

os trabalhos da atual gestão deste SINFAC. 

Imbuída por um ânimo renovado e espí-

rito de equipe, a diretoria desenvolveu, 

nesses três últimos meses, um exaustivo 

trabalho de aproximação e reaproximação 

dos não associados e associados, respecti-

vamente. Entre outras coisas, destacam-se 

algumas ações, cujo efeito já se faz notar 

pelos resultados alcançados, conforme 

enumerados a seguir:

•	 Visitas	 “in	 loco”	 em	 mais	 de	 40	

empresas da Grande Goiânia, angariando 

sete novas afiliadas;

•	 Realização	de	três	eventos	(um	a	

cada mês) denominados RECICLAGEM e 

“HAPPY-HouR”, quando levamos temas 

de real interesse da classe, por meio de 

profissionais capacitados. E, ao final, um 

momento de confraternização e trocas 

de experiências;

•	 Participação	 do	 X	 Congresso	

Brasileiro de Fomento Mercantil, em Por-

to de Galinhas – Pernambuco, onde es-

teve presente com uma delegação de 18 

pessoas;

Mais filiados e maior apoio aos associados:
um permanente desafio!

•	 Participação	 do	 Presidente	 des-

te Sinfac, orlando de Souza Santos, nas 

eleições da nova diretoria da Fecomércio 

(2010/2014), compondo a chapa como um 

dos diretores daquela entidade, cuja posse 

aconteceu no dia 24 de junho último. 

E o trabalho continua! Tudo o que 

foi realizado até aqui é muito pouco. Mas 

foi feito com esmero, visando ao êxito e 

à consolidação deste importante seg-

mento empresarial que, norteado pelo 

Sistema Brasileiro de Fomento Mercantil, 

muito orgulha dele fazer parte.






