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EDITORIAL

Já vai longe o ano de 1982. Quase três décadas decorridas 
de lutas, desafios e vitórias do factoring no Brasil. Tudo se 

iniciou com o encontro de um grupo de 11 empreendedores, com 
largueza de visão, em 11 de fevereiro de 1982, que vislumbrou a 
possibilidade de introduzir no Brasil um mecanismo sob medida 
para romper o círculo vicioso em que viviam as pequenas e médias 
empresas. E, assim, foi lançado o factoring-fomento mercantil, no 
Brasil, e fundada a ANFAC, para institucionalizar a atividade que se 
propunha a oferecer serviços de apoio ao segmento das pequenas 
e médias empresas.

Como os nossos conhecimentos técnicos não bastavam 
para implementar a complexa operação de factoring no Brasil, 
tomamos então a decisão de fazer estágio de duas semanas em 
Chicago, na Walter Heller Factoring, na ocasião, a empresa que 
praticamente liderava os negócios de factoring no mundo. De lá 
colhemos preciosos e oportunos ensinamentos que, adaptados 
a nossa cultura e ao direito brasileiro, serviram de base para 
orientar a estruturação de um marco regulatório de nossas 
operações aqui no Brasil.

Vivenciamos na Walter Heller a experiência de que o factoring 
é um mecanismo dicotômico que existe para alavancar os 
negócios das pequenas e médias empresas, disponibilizando-lhes 
amplos serviços de parceria e de suprimento de recursos.

Como desafio a esse trabalho de construção defrontávamos 
com a Circular nº 703, de 16.06.1982, da Diretoria do Banco 
Central que, na prática, decretou a suspensão da atividade recém-
nascida.

Após seis anos de intensa e ininterrupta luta, conseguimos 
revogar a 703, pela edição da Circular nº 1359, de 30.09.1988, em 
que a Diretoria do Banco Central reconheceu o factoring como 
atividade mercantil.

Inequivocamente, foi a Circular nº 1359 a maior conquista da 
ANFAC.

Corria o ano de 1989 e a ANFAC, diante da necessidade 
de oferecer um instrumento flexível e moldável aos negócios 
que vinham sendo realizados com base no contrato de cessão 
de crédito, instituto do direito civil, ousou promover uma 

revolucionária inovação ao lançar o contrato de fomento mercantil, 
atípico, sobretudo, ajustado ao conceito de uma legítima transação 
mercantil, compatível com a flexibilidade operacional do factoring, 
hoje utilizado por todas as empresas que operam no Brasil.

À medida que o mercado cresce e se consolida, surgem casos 
e questões de natureza operacional, tributária e jurídica que 
demandam soluções e normas.

As nossas empresas, nos numerosos eventos, congressos e 
reuniões realizados pela ANFAC, com frequência nesses anos, ao 
sentir a importância de criar novos procedimentos ,cuidam de 
aprimorar os seus métodos de gestão.

E a ANFAC, ciente de que inovar é exigência de um processo 
evolutivo, tem dado integral apoio à força de inteligência coletiva 
para tornar seus serviços mais relevantes e atualizados.

Inovar é observar os erros e acertos do passado para poder 
caminhar no futuro.

Inovação é muito mais que invenção. É algo que transforma 
nossa qualidade de vida, nosso modo de trabalhar, de produzir e 
de pensar. É uma renovação de energias. É a habilidade de saber 
adequar-se a uma nova realidade social, econômica, tecnológica e 
ecológica que evolui vertiginosamente.

A riqueza de informações e o amadurecimento de soluções 
adquiridos nesses 29 anos de intensa atividade constituem-se no 
invejável patrimônio da história da ANFAC, com uma inestimável 
bagagem de valores, que lhe ratifica e consolida a credibilidade 
de entidade mater autorreguladora do SISTEMA BRASILEIRO DE 
FOMENTO MERCANTIL.

Foi o debate de ideias e de posições, com a participação e 
experiência de nossos empresários, que nos permitiu construir 
esta rica história do fomento mercantil e a notável obra 
institucional da ANFAC, cujos valores se irradiam para todo o 
sistema, bem como consolidar a perspectiva de sustentabilidade 
política do fomento mercantil no futuro.

Luiz Lemos Leite
Presidente da ANFAC

INOVAR PARA CRESCER 
E SOBREVIVER
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CAPACITAÇÃO

O curso de agente de fomento mercantil, de autoria 
do presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, 
começou em 1983, e desde então já diplomou 

7.142 operadores. O primeiro encontro, que aconteceu nos 
anos 80, foi na sede do Instituto Brasileiro de Mercados de 
Capitais (IBMEC), no Rio de Janeiro. Ao longo desses anos, 
foram ministrados 139 cursos, que aconteceram nos Estados 
de Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiânia, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Segundo a 
coordenadora de cursos e eventos da ANFAC, Francimar 
Vianna, “o curso de agente de fomento mercantil tem uma 
história de sucesso, porque tem buscado, ao longo do tempo, 
colher sugestões e ouvir seus participantes, com vistas à 
modernização e eficiência em seus métodos de ensino”.

A formação conta com uma programação que aborda desde 
conceitos básicos sobre factoring até temas como balizamento 
legal do factoring no Brasil de acordo com o novo Código Civil, 
títulos de crédito, estrutura de uma sociedade de fomento 
mercantil, contrato de fomento mercantil: natureza, atipicidade, 
estrutura, além de gerência financeira, matemática financeira 
aplicada às operações de factoring, funções da HP 12C, itens de 
custeio, prazo médio de um borderô, determinação do fator de 
aquisição, cálculo dos impostos e tributos incidentes, fórmula 
de Fischer, taxa real e efetiva de juro, crédito, conceituação e 
exercício, análise, comentários e simulação do funcionamento 
de uma empresa de fomento mercantil. 

O curso — denominado desde 2003 como  Agente de 
Fomento Mercantil - Operador de Factoring —, promovido pela 
ANFAC, em parceria com o Instituto Brasileiro de Fomento 
Mercantil (IBMF), destina-se primordialmente aos associados 
da ANFAC e também a advogados, economistas, contadores, 

Curso agente de fomento 
mercantil diploma mais de
7 mil profissionais

administradores, engenheiros, empresários e estudantes. 
Francimar informa que o curso hoje é para as pessoas que 
trabalham no segmento de factoring e para o público em geral, 
além de uma vaga gratuita para cada associado à ANFAC. 
“Existem muitas pessoas que vêm fazer as aulas porque 
desejam ingressar no segmento.” A carga horária é de 32 horas 
e a abertura é sempre feita pelo presidente da ANFAC, Luiz 
Lemos Leite. 

Francimar conta que, no início da história do curso, o 
público era de homens mais velhos, que estavam encerrando 
a carreira bancária e começando a montar uma factoring. Nos 
últimos cinco anos, o perfil diversificou, com a participação dos 
filhos dos empresários e pessoas interessadas no segmento e 
que nunca trabalharam em bancos. Outra característica é a 
presença cada vez maior de mulheres.  Atualmente, dos mais de 

7 mil operadores diplomados, 1.427 são mulheres. 
O sócio-proprietário da Sifra S/A, Roberto Pestana, que 

participou da formação para agente de fomento mercantil, 
conta orgulhoso ter sido um dos primeiros participantes, com 
uma trajetória de sucesso no fomento mercantil iniciada pelo 
curso. A factoring com sede em São Paulo é uma das maiores 
do Brasil e conta com filiais em Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro, 
Blumenau, Criciúma e Porto Alegre. “A nossa trajetória está 
sendo incrível e nunca pensamos em chegar nesse tamanho 
sem virarmos banco.” 

Segundo o empresário, o mercado foi se adaptando e 
aceitando o fomento mercantil, que oferece aos empresários 
serviços mais elaborados e taxas mais competitivas, 
principalmente aos pequenos e médios empresários, um 
público que os bancos nunca atendeu.  “Os clientes enxergam 
o factoring como uma empresa que oferece serviços e liquidez 
a custos adequados.”
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de referência, fazer projeções. “Pegar qualquer situação irrelevan-
te para funcionar como âncora não garante que esta âncora esteja 
correta.” 

‘Apego aos papéis que estão caindo.’ Essa é a sensação das 
pessoas que acham que o que é delas vale mais do que o do outro. 
“As pessoas não se conformam de ver o seu investimento desva-
lorizado e não  aceitam se desfazer dele.”

‘Aversão à perda e não a risco’ é o sétimo pecado capital no 
momento dos investimentos. “Ninguém gosta de risco, mas quan-
do está perdendo, o desconforto é tão grande que as pessoas até 
aceitam correr mais risco para tentar reverter a perda.” Ela cita 
o comportamento do apostador, que investe tudo para ganhar e 
acaba perdendo, e com os investidores acontece da mesma forma.

OLHA O CANTO DA SEREIA

Vera Rita aconselha que o investidor não caia no ‘canto da 
sereia’ e deixe de lado a ilusão, que é a perspectiva de um ganho 
rápido e grande. Isso atrai os investidores de uma maneira geral, 
e na maioria das vezes é golpe. O conselho da psicanalista é o 
empresário fazer o que ela chama de um ‘diário de bordo’, em 
que todos os investimentos são anotados em um caderno, antes, 
durante e depois de investir. É uma forma de avaliar cada uma das 
situações e poder diagnosticar de que maneira são positivas ou 

Trata, organiza, comenta e elabora conteúdo jurídico e contábil. Os especialistas do FISCOSoft On Line 
pesquisam diariamente os atos legais publicados nas fontes oficiais, compilando e dando o seu toque 
pessoal através de Comentários Exclusivos, Notas de Alteração e links que facilitam a navegação.

* Além do acesso FISCOSoft On line, os associados da ANFAC podem receber as Resenhas Diárias (Setorial ANFAC), por e-mail,
contendo toda a atualização sobre a legislação, destacadas as de interesse das empresas de Fomento Mercantil.

www.fiscosoft.com.br
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negativas para o seu negócio. “É preciso agir dessa forma, pois o 
ser humano é impulsivo, movido a emoção e não a razão.”

Procurar um gestor para gerenciar os seus investimentos é 
uma boa alternativa, aponta Vera Rita. “Um gestor de confiança 
não estará envolvido emocionalmente com o dinheiro, então vai 
pensar na estratégia de forma fria.” As decisões também podem 
ser melhor geridas por um grupo de pessoas e não somente por 
uma só, já que um grupo de indivíduos apresenta comportamen-
tos e personalidades diferentes. “Pode ficar mais fácil passar por 
um crivo no momento de investir.”

Ela também cita o ‘efeito manada’, em que é necessário, para 
ganhar dinheiro, ir contra a manada. “Fique atento ao comporta-
mento de manada.” E faça as seguintes perguntas: Eu quero fazer 
esse investimento ou sair? É o melhor caminho ou vou fazer por-
que todos estão fazendo?

No momento do empresário tomar decisões impor-
tantes para o seu empreendimento, você acha que é 
a razão ou a emoção que prevalecem? Quem pensou 

que é o bom senso o que conta mais, se enganou. O ser humano, 
na sua grande maioria, apresenta um comportamento impulsivo e 
um tanto irracional na hora de lidar com o seu dinheiro. Por isso, 
erros primários, que deveriam ser evitados, são cometidos por 
muitos investidores. A explicação é da psicanalista Vera Rita de 
Mello Ferreira, representante no Brasil da IAREP (Associação In-
ternacional para Pesquisa em Psicologia Econômica) e autora dos 
primeiros livros de psicologia econômica no Brasil, que aponta os 
comportamentos equivocados mais comuns na hora de investir. 

Na lista dos sete pecados capitais no momento dos investi-
mentos, o otimismo excessivo do empresário é o primeiro risco 
mais comum que Vera Rita aponta. “Otimismo é fundamental na 
vida, porém, em excesso, se descola da realidade e ignora os ris-
cos, fazendo com que o empreendedor não se prepare adequada-
mente.” Ela cita como exemplo o Prêmio Nobel de Economia, de 
2002, Daniel Kahneman, que declarou que o otimismo excessivo e 
constante foi uma das causas da crise financeira mundial de 2008, 
iniciada na maior potência econômica do mundo, os Estados Uni-
dos. 

Ao lado da grande dose de otimismo está a autoconfiança 
exagerada.  “As pessoas acham que com o vizinho pode acontecer 
e nunca com elas.” Segundo a psicanalista, apresentam comporta-

Os sete pecados 
na hora de investir

mentos de risco, acreditando que estão protegidas, mas não estão, 
e acabam se sentindo acima da média. “Todos são assim, são ra-
ras as exceções.  As pessoas têm otimismo excessivo e confiança 
exagerada.”

O terceiro pecado capital é ignorar a existência de eventos 
raros e extremos, como, por exemplo, o Tsunami no Japão. “É algo 
raro, mas aconteceu.” Isso acontece porque o ser humano tem 
uma tendência de riscar da cabeça eventos negativos que possam 
surgir. Outro exemplo foi o ocorrido na Bolsa de Valores, de Nova 
York, em 1987, que despencou e todo mundo perdeu dinheiro, 
“porque simplesmente não imaginavam que isso pudesse acon-
tecer”. 

Para que situações inesperadas não aconteçam e coloquem 
em risco os seus negócios, Vera Rita aconselha diversificar os in-
vestimentos, como não investir somente em renda variável como 
em renda fixa. Porém, ela alerta, diversificar não significa comprar 
ações de diferentes empresas, mas sim ter tipos de aplicações 
diferentes. “Se o empresário está mais diversificado, ele perde em 
um, mas não em todos.” 

Enxergue padrões no acaso, pois infelizmente eles existem. O 
exemplo que Vera Rita cita é que apostadores querem um núme-
ro alto no dado, então jogam com força, como se isso pudesse 
influenciar o lado que o dado vai cair.

Ancoragem também é o quinto pecado capital, que é ficar fixa-
do em algum valor ou alguma situação. A partir desse único ponto 

Erros primários nos investimentos podem colocar tudo a perder.

GESTÃO

Psicanalista Vera Rita de 
Mello Ferreira
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As responsáveis pelos maiores postos de trabalho 
no Brasil – as pequenas e médias empresas 
(MPEs) –, que geram 67% do número de 

empregos, somente no estado de São Paulo, segundo pesquisa 
do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), têm apresentado um comportamento nada 
otimista.  Isso se deve porque 60% das MPEs morrem antes de 
completarem cinco anos, e um dos principais motivos da falência 
é a falta de gerenciamento do negócio e de planejamento 
financeiro. Mas esse cenário sinistro pode ser evitado quando um 
adequado planejamento estratégico e financeiro entrar em cena, 
tendo como protagonistas as empresas de fomento mercantil, 
responsáveis atualmente pelo fomento de 160 mil pequenas e 
médias empresas brasileiras. 

Constituir uma empresa é fácil, ser empresário e sobreviver 
da atividade empresarial é outro assunto. O empresário e vice-
presidente da ANFAC, Marcio Aguilar, acredita que se dispõe 
de caixa positivo, consultoria e estrutura adequada, o sucesso 
passa a ser uma expectativa viável. Porém, esse não é o cenário 

GESTÃO

Fomento Mercantil: 
gestor das pequenas e médias empresas

Planejamento estratégico e financeiro da factoring garante 
qualidade e sobrevivência às MPEs.

atual do micro e pequeno empresário.  Aguilar pontua que o 
pequeno empreendedor detém uma série de dificuldades, 
donde é possível destacar a falta da caixa, agregada com a falta 
de experiência administrativa, como fatores determinantes ao 
encerramento da atividade, em tão pequeno tempo de vida, sem 

contar os altos encargos sociais. “E é exatamente nesses dois 
fatores que as empresas de fomento podem fazer a diferença 
para o sucesso do micro e pequeno empresário.” 

Aguilar explica que esses gargalos nos pequenos 
empreendimentos podem ser evitados, desde que o empresário 
entenda que a empresa de fomento pode ser a parceira ideal tanto 
na alavancagem dos recursos financeiros como na tomada de 
decisões administrativas. O empresário detém o conhecimento 
do produto, não tendo, todavia, a visão administrativa e 
operacional do negócio.  A factoring, por sua vez, possui a 
expertise da gestão financeira e operacional. Através de uma 
parceria, a factoring pode viabilizar todo o processo produtivo, 
desde a compra da matéria-prima até a efetiva entrega do 
produto acabado. O empresário assume aquilo que sabe fazer 
de melhor, produzir, preocupando-se com a melhora de seu 
produto ou serviço. “Desse modo, o factoring passa a ter uma 
postura ativa e presencial, fomentando o negócio e garantindo 
a estruturação operacional e comercial da empresa-cliente”, 
conclui Aguilar. 

José Góes, empresário e vice-presidente da ANFAC, enfatiza 
que o modus-operandi de uma empresa de fomento mercantil 
deve ser o de crédito com consultoria e apoio gerencial à 
pequena e média empresa. “Essa função é extremamente 
importante, porque poderá evitar a morte da empresa-cliente 
e torná-la perpétua em seu negócio.” Ele defende que a 
empresa de factoring não deve ser estritamente creditícia, ou 
seja, entregar recursos financeiros, obter papéis recebíveis e 
encerrar o seu papel. Acredita que é mais do que isso, junto 
com o crédito financeiro também deve inserir no seu contrato 

“O factoring passa a ter uma 

postura ativa e presencial, 

fomentando o negócio e 

garantindo a estruturação 

operacional e comercial da 

empresa-cliente.”

a consultoria permanente com a alocação de um consultor full-
time dentro da empresa, prestando apoio técnico-gerencial. “O 
cliente com essa modalidade de contrato se torna fiel à empresa 
de fomento, e o risco financeiro do crédito aportado se torna 
extremamente reduzido, quase que zero, além da proximidade 
de mútuo respeito e consideração.”

O perfil de factoring fomentadora e gestora de suas 
empresas-clientes ainda é uma realidade nova, mais pela falta de 
entendimentos do que por qualquer outro motivo, aponta Aguilar. 
Segundo ele, trata-se de um processo mais trabalhoso em face do 
envolvimento gerado, mas gratificante, pois em muitos casos tem 
significado a manutenção da atividade empresarial da empresa-
cliente, com geração de postos de trabalho, receita e renda 
com a devida responsabilidade social. “Com nosso trabalho, fica 
claro que a factoring possui um forte apelo na função social da 
empresa-cliente, contribuindo para a consolidação da atividade, 
assegurando e gerando mais postos de trabalho.”

Góes analisa que a maioria das factorings estabelece com 
o seu cliente o contrato de crédito, com simples serviço de 
análise e seleção de sacados, mas não realiza com o cliente-
cedente uma consultoria gerencial mais ampla e adequada. 
Porém, alerta o empresário, para orientar as empresas de 
fomento mercantil na sua organização e no bom gerenciamento 
de suas empresas-clientes, os Sinfacs e a ANFAC têm prestado 
informações até de natureza educacional às factorings, com o 
objetivo de subsidiá-las de todos os recursos possíveis para a 
realização de um trabalho de qualidade. “Não há mais dúvidas 
quanto à importância socioeconômica do fomento mercantil, 
pela contribuição de manter em atividade as pequenas e médias 
empresas, que estariam com as portas fechadas se não fosse o 
aporte de recursos do fomento mercantil”, frisa Góes.  

 “Não há mais dúvidas 
quanto a importância 

socioeconômica do 
fomento mercantil 

pela contribuição de 
manter em atividade 
as pequenas e médias 

empresas [...]”

“Nossa importância 
é capital para uma 

economia de capital.”
Aguilar também ressalta o papel das factorings para a economia 

brasileira, p rincipalmente no período da crise financeira mundial 
de 2008. Durante o período de retração do crédito por parte 
das instituições financeiras, foram as factorings a alternativa para 
os pequenos, injetando vários milhões na compra de direitos 
creditórios. “Com essa postura, muitas empresas que sofreram 
com a carência de recursos oficiais encontraram no factoring 
um parceiro. Nossa importância é capital para uma economia de 
capital”, conclui. 
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A volta da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF) para financiar 
a saúde tem a reprovação de 72% dos brasileiros, 

segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Na avaliação da CNI, a maioria dos brasileiros 
entende que o governo já arrecada muito e não precisa 
aumentar as alíquotas para oferecer novos serviços. Para 87% 
dos entrevistados, o peso dos impostos no bolso do cidadão é 
elevado ou muito elevado.  Apenas 7% consideram os valores 
adequados. O empresário e vice-presidente da ANFAC, Sérgio 
Melo, acredita que a volta da CPMF é um “enorme retrocesso, 
além de ser um tributo com forte viés inflacionário”. 

Segundo Melo, a única vantagem do retorno seria permitir 
ao Fisco conhecer o volume de movimentação financeira das 

ECONOMIA

CPMF
pessoas físicas e jurídicas, o que reduz a sonegação fiscal. 
Porém, argumenta que o que se tem observado é um grande 
número de desvios e corrupção, não destinando os recursos 
desse tributo ao seu fim, a saúde pública, que necessita de uma 
atenção especial e um orçamento condizente. “O que vimos 
na gestão da CPMF foi um descalabro, em que os recursos 
tiveram vários outros destinos diferentes da saúde.” Antes de 
se pensar em criar uma nova CPMF, ele defende um melhor 
gerenciamento na área da saúde e da previdência. “Sou 
frontalmente contra a criação da contribuição social da saúde. 
O volume de recursos desperdiçado nessa área, certamente, é 
maior do que se poderia cobrar com a criação da CSS.”

O vice-presidente da ANFAC e empresário Lívio Utech 
também argumenta que o retorno da CPMF é um retrocesso, 

por acabar penalizando as pessoas que não trabalham com 
movimentações bancárias, mas acabam pagando pelo custo 
embutido nos produtos. “A CPMF aumenta ainda mais a carga 
tributária no país, que já é uma das mais elevadas do mundo.” 
Antes de criar a CSS (Contribuição Social da Saúde), o governo 
deveria reverter a criação do IOF — Imposto sobre Operações 
Financeiras — Adicional (0,38%) sobre operações financeiras, 
criado para compensar as perdas com a extinção da CMPF, 

de impostos para a atividade de fomento mercantil é uma das 
ações prioritárias da ANFAC para o ano de 2011, adianta Utech.

REFORMA TRIBUTÁRIA 

O empresário Sergio Melo defende que em vez do governo 
impor mais um tributo à classe empresarial e à sociedade, 
deveria ser feita uma Reforma Tributária. “O segmento de 
factoring é seguramente um dos mais penalizados no que 
tange à carga tributária, e por essa razão entendemos que há 
necessidade de acabarmos com as injustiças fiscais-tributárias 
existentes.” Para obter crescimentos da economia em índices 
médios acima de 4% ao ano, a Reforma Tributaria é essencial, 
argumenta o empresário Lívio Utech. “A Reforma Tributária é 
uma bandeira de longa data da classe empresarial, não somente 
da atividade de fomento mercantil, mas de todas as categorias 
empresariais, e todos os governos se propõe a fazer, porém, 
nunca sai.”

Segundo Melo, as lideranças empresariais do país estão se 
mobilizando e buscando apoio das bancadas em seus respectivos 
Estados para barrar a criação da Contribuição Social da Saúde 
(CSS). Utech acredita que no momento em que for mais 
divulgado, os órgãos setoriais vão se manifestar contrariamente 
à criação dessa contribuição junto ao Legislativo.

tem rejeição de 70% da população

“A CPMF aumenta 
ainda mais a carga 
tributária no país, que 
já é uma  das mais 
elevadas do 
mundo.”

“Sou frontalmente 
contra a criação da 
contribuição social 

da saúde.”
defende Utech. “Acredito que não vai acontecer, assim, vamos 
muito provavelmente aumentar novamente a carga tributária 
para empresas e contribuintes, que sem dúvida será repassada 
aos preços dos produtos consumidos.”

A aplicação dos recursos arrecadados com a CPMF, segundo 
Utech, demonstrou que a saúde brasileira no período da CPMF 
não melhorou em nada. “Assim, acredito que se aprovada a 
nova contribuição social da saúde, também não alterará em 
nada a saúde no Brasil.”

Às empresas de fomento mercantil, esse novo tributo 
causaria um enorme incremento na carga tributária atual, pois 
a movimentação financeira, base dessa contribuição, é muito 
grande, enquanto que a receita bruta das empresas de factoring 
é apenas uma pequena parte dessa movimentação, diz Melo. 
O empresário exemplifica que numa operação hipotética de 
R$ 1 milhão, cujo fator de compra seja de 3%, e o prazo de 
vencimento 30 dias, se terá como base da CSS (antiga CPMF) o 
valor de R$ 1 milhão, enquanto que a Receita Bruta da factoring 
será de R$ 30 mil. 

No caso do IOF adicional permanecer, haverá aumento no 
custo dos recursos tomados pelos clientes pela negociação 
de seus créditos com a criação de uma nova contribuição, 
como também para as instituições financeiras na liberação de 
empréstimos, informa Utech. “Com isso, haverá aumento de 
custo financeiro e menor resultado nas empresas.” 

O empresário complementa que a atividade de fomento 
mercantil já é penalizada pela exigência do recolhimento do 
IOF nas suas operações, além da obrigatoriedade do Lucro 
Real. “Com mais o CSS, o custo tributário da atividade será 
consideravelmente um dos mais elevados entre todas as 
categorias empresariais do país.” A necessidade de desoneração 
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A quantidade de empresas que procuraram crédito 
cresceu 7,6% em 2010,  com relação ao ano de 
2009, segundo a Serasa Experian, maior empresa 

especializada em análise de crédito. E as micro e pequenas em-
presas – fomentadas na sua maioria pelas empresas de fomen-
to mercantil do país — foram as principais responsáveis pelo 
crescimento da demanda por crédito no ano de 2010, com 
avanço de 8,5%. O assessor econômico da Serasa, Carlos Hen-
rique de Almeida, destaca que os empréstimos via instituição 
bancária são o principal entrave para as pequenas e médias em-
presas, devido à falta de histórico financeiro que essas empre-
sas possuem. “As pequenas ainda têm alguns empecilhos para 
conseguir crédito com os bancos, 
e o factoring acaba com isso, re-
duzindo esse problema.” 

Almeida aponta que o seg-
mento de fomento mercantil pro-
move as empresas fomentadas, 
redução de custos operacionais, 
eleva o grau de alavancagem de 
recursos, aumentando a liquidez 
dessas empresas e diminuindo 
os custos operacionais. Ele pon-
tua ainda que o factoring garante 
às organizações pagamentos de 
créditos comerciais, redução de 
endividamento das empresas por 
conta dos clientes inadimplen-
tes, ampliação do capital de giro 
e acesso a fontes legais de financiamento com disponibilida-
de imediata de recursos. “Em termos de estrutura, o factoring 
também colabora com a reorganização interna da gestão admi-
nistrativa e contábil das empresas fomentadas.”

De acordo com a Serasa, o fato de as micro e pequenas 
empresas terem o mercado doméstico como principal eixo di-
nâmico explica o bom resultado obtido em termos de procura 

ECONOMIA

As micro e pequenas 
empresas impulsionam
o crédito em 2010

por crédito. Por sua vez, as grandes empresas expandiram sua 
demanda por crédito em 8,2% no ano passado. Já as médias 
empresas registraram recuo de 7,9%, isto porque muitas delas 
são empresas exportadoras, deparando-se com um mercado 
externo pouco dinâmico, e enfrentando a uma taxa real de 
câmbio relativamente valorizada. 

O avanço da demanda das empresas por crédito em 2010 
foi determinado pelo crescimento robusto da atividade eco-
nômica, pelo dinamismo do mercado doméstico e pela recu-
peração do mercado de crédito às empresas, as quais puderam 
encontrar condições de prazo e de taxas de juros mais favo-
ráveis do que as que prevaleceram em 2009, salientam os eco-

nomistas da Serasa Experian. 
O Indicador Serasa Ex-

perian da Demanda das Em-
presas por Crédito analisou 
uma amostra de 1,2 milhão 
de CNPJs —, consultados 
mensalmente — na base de 
dados da Serasa. O indicador 
segmentado por região geo-
gráfica, setor e porte indicou 
que todas as regiões geo-
gráficas do país registraram 
crescimento nas demandas 
das empresas por crédito em 
2010. 

A região do Nordeste 
destacou-se na liderança do 

crescimento da demanda por crédito no ano passado: alta de 
10,7%.  O Centro-Oeste ficou na segunda colocação, exibindo 
crescimento de 9,8%. A região Norte, com alta de 8,2% no acu-
mulado do ano, figurou na terceira colocação, seguida de perto 
pela região Sudeste (crescimento de 6,8% frente ao período de 
janeiro a dezembro de 2009). Na última posição encontraram-
se as empresas da região Sul, com crescimento de 6,0% em suas 

demandas por crédito em 2010. 
Na análise por setor, em 2010, as empresas do setor comer-

cial, com alta de 8,2%, destacaram-se na liderança da procura 
por crédito. Logo em seguida figuraram as empresas de servi-
ços, com variação acumulada de 7,6%. Por fim, a maior exposi-
ção do setor industrial ao cenário externo – ainda adverso – e 
ao câmbio valorizado faz com que esse setor apresente um 
avanço de apenas 4,8% em sua demanda por crédito no acu-
mulado do ano de 2010.

EXPECTATIVAS DOS EMPRESÁRIOS 

Segundo a Pesquisa Serasa Experian de Expectativa Empre-
sarial, o faturamento das empresas em 2011, na comparação 
com 2010, será maior, para 72% dos empresários brasileiros, 
para 18% será igual e para 10% cairá. Por porte, as médias 
(79%) e as grandes (78%) empresas contam com maior número 
de empresários prevendo um faturamento maior neste ano. 
Nas pequenas empresas, são 70% de seus gestores contando 
com isso. 

Todos os setores e portes de empresas acreditam que as 
condições de crédito não sofrerão alterações no próximo tri-

“Em termos de estru-
tura, o factoring tam-
bém colabora com a re-
organização interna da 
gestão administrativa 
e contábil das empresas 

fomentadas.”

mestre. Esta perspectiva se repete nas regiões, com exceção 
da Norte, onde 52% dos empresários acham que haverá uma 
melhora neste item.

Na visão das instituições financeiras, para 51% delas a ofer-
ta de crédito para as empresas crescerá em relação ao trimes-
tre anterior. Para 39% será igual e para 10% será inferior.

Economista da Serasa Experian, 
Carlos Henrique de Almeida
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CAPA

A importância do Fomento Mercantil em nossos dias é 
inestimável, seja pelo auxílio ao empresariado nacional 
como um todo, seja pelos números grandiosos 

que envolvem essa atividade que movimenta bilhões de reais 
anualmente, alavancando a economia nacional.

De se ver que o factoring é atividade mais que estabelecida 
em nosso país, contudo ainda existe certo ranço social e 
principalmente jurisprudencial quanto à possibilidade da garantia 
e do direito de regresso nas operações de fomento mercantil.

Apesar do serviço prestado pelas empresas de Fomento 
Mercantil, não lhe são oportunizadas as ferramentas de defesa que 
existem no ordenamento pátrio, por puro desuso por parte dos 
operadores do direito, senão vejamos: o Código Civil de 2002 em 
seus artigos 295 e 296  assegura que:

Art. 295: “Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda 
que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela 
existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma 
responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver 
procedido de má-fé.”

Art. 296. “Salvo estipulação em contrário, o cedente não 
responde pela solvência do devedor.”

De onde se vê que a letra da Lei é clara, pelo que transcrevemos 
a lição de Mário Luiz Delgado Régis: “Nas cessões onerosas, o 
cedente sempre será responsável pela existência do crédito, 
mesmo na ausência de convenção a esse respeito (garantia 
de direito).” Importante ressaltar que não se trata apenas de 
existência material do crédito, mas a existência em condições de 

A garantia e o direito 
no Fomento Mercantil
(por Wanderley de Paiva Guimarães Ferreira – Especialista em Direito Civil e Empresarial pela PUC-PR)

permitir ao adquirente desse crédito o exercício dos direitos de 
credor, vale dizer, a viabilidade do exercício da cessão. O crédito 
cedido, mesmo existente, pode, por exemplo, ser de difícil ou 
impossível cobrança, o que não se confunde com a solvência 
do devedor (garantia de fato), em que o cedente só responderá 
quando previsto no contrato.

Para nós é clara a possibilidade de responsabilidade do 
faturizado não só pela existência do título, mas também pela 
solvência do sacado, uma vez que este é nada mais do que o 
cliente do faturizado, razão pela qual se este decidiu fornecer 
seus serviços e produtos  a ele, é porque em nosso entender 
acredita na honradez de sua palavra quanto à adimplência do 
negócio jurídico havido entre ambos, e dessa forma deve ele arcar 
com eventual dano/prejuízo que aquele vier a causar à empresa 
de Fomento. Neste sentido citamos Jorge Luis Costa Beber: “(...) 
não soa desarrazoado afirmar que em se tratando de contrato 
de fomento mercantil inexiste qualquer ilegalidade na estipulação 
por parte do faturizado da sua responsabilidade subsidiária na 
hipótese de inadimplemento por parte dos sacados dos títulos 
cedidos para empresa de ‘factoring’. Tal estipulação não é vedada 
por lei, não atenta contra a ordem pública e atende aos interesses 
do próprio faturizado, que negociará com o factor um fator de 
compra (deságio) que melhor atenda aos seus interesses.” 

Destarte, a nosso ver, o Fomento Mercantil precisa ser mais 
bem conhecido e defendido, para que não ocorram incongruências 
entre o que diz a Lei, a interpretação da Doutrina especializada e 
o que entende a Jurisprudência.

ARTIGO
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NOTÍCIAS ANFAC

Tradicionalmente, a ANFAC realiza, de dois em 
dois anos, o Congresso, de âmbito nacional, com 
o objetivo de aperfeiçoar a vida institucional 

do SISTEMA BRASILEIRO DO FOMENTO MERCANTIL, 
elegendo, em cada um deles, tema central para debater matérias 
de natureza técnica, operacional e jurídica do cotidiano das 
empresas de fomento mercantil com vistas a sua consolidação 
profissional, à ampliação de suas bases de negócios e ao 
intercâmbio de ideias e informações entre os empresários do 
segmento.

XI Congresso Brasileiro de Fomento 
Mercantil – Evento Comemorativo dos 
30 anos da ANFAC

A ANFAC promoverá o XI CONGRESSO BRASILEIRO DE 
FOMENTO MERCANTIL nos dias 8, 9, 10 e 11 de fevereiro de 
2012, em Araxá-MG, sob a coordenação do SINDISFAC-MG e 
colaboração dos SINFACs. Este XI CONGRESSO BRASILEIRO 
DE FOMENTO MERCANTIL se reveste de aspectos muito 
especiais, por sua realização coincidir com a comemoração 
de 30 anos da atividade de fomento mercantil no Brasil, um 
marco histórico memorável que todos os empresários deste 
segmento têm obrigação de prestigiar, como um tributo de 
reconhecimento de suas realizações profissionais e familiares. O primeiro livro editado no Brasil sobre o 

tema fomento mercantil, a obra o “Factoring 
no Brasil”, está em sua 12ª edição. Desde 

1992, o mais importante livro consultado por estudantes, 
empresários, advogados e magistrados.

Factoring no 
Brasil: revisada e 

ampliada
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Você, empresário, já parou para pensar sobre a hora 
certa de mudar a estratégia do seu investimento? O 
administrador, educador financeiro e fundador do 

Centro de Estudos e Formação de Patrimônio Calil&Calil (São 
Paulo) — que realiza palestras de educação financeira em empresas 
—, Mauro Calil, diz que antes de qualquer decisão é preciso que 
os empreendedores, em primeiro lugar, monitorem a rentabilidade 
das suas empresas e dos seus negócios trimestralmente. E para 
os empresários do segmento de fomento mercantil, Calil alerta 
que o controle de risco precisa ser muito mais 
apurado. “Se no controle de risco ele verificar 
que a rentabilidade dos investimentos vem 
caindo em um risco constante ou crescente, 
está na hora de mudar a sua filosofia de trabalho 
ou negócio.” 

A partir desta análise, é preciso que o 
empresário, qualquer que seja o segmento, saiba onde colocar o 
seu patrimônio. Segundo ele, via de regra, o empreendedorismo 
tem uma rentabilidade maior do que em outros investimentos, 
como imóveis e renda fixa, no entanto é o que carrega o maior 
risco. Isso ocorre porque o Brasil tem uma situação “hostil” para 
o empreendedor, com juros e impostos elevados, concorrência 
nem sempre leal, índice alto de inadimplência e inflação elevada. 
“O que acontece é que as empresas estão dentro de um ambiente 
adverso e o empreendedor precisa saber lidar com toda essa 

FINANÇAS

Educar para lucrar
O empresário precisa saber a hora certa de mudar a estratégia.

hostilidade.”
Para evitar os percalços que assolam o empreendedorismo é 

necessário, antes de tudo, trabalhar dentro dos parâmetros legais 
e se especializar no seu negócio, orienta Calil. O grande erro dos 
empresários de sucesso é achar que por ter muito sucesso em um 
ramo de negócio terá a mesma sorte em outro segmento. “Dessa 
forma, ele acaba prejudicando o negócio próprio para fomentar 
outro. É achar que por ter sucesso é uma pessoa imbatível e 
poderosa.” 

As pessoas empreendedoras, quando têm 
êxito, precisam encarar o seu negócio como um 
assalariado da sua própria empresa, separando 
a jurídica da física, diz ele. O segredo, orienta 
Calil, é que o empresário, ao fazer essa distinção, 
tem que ser um executivo, ou seja, diretor 
contratado da sua empresa. “Tenho que acordar 

às 7h da manhã, trabalhar a partir das 8h, voltar às 18h e ter um 
salário X.” Dentro desse orçamento, o empresário e a família têm 
que se adequar ao salário, e não cometer o erro de 90% dos 
empresários: tirar dinheiro do caixa da organização para pagar as 
contas pessoais. 

A partir dessa postura, estabelecerá limites e, dentro do salário 
estipulado, fará uma previdência social própria, depositando no 
mínimo 10% da sua renda para a pessoa física. Será uma poupança 
em que ele poderá investir em ações, fundos de investimentos 

mobiliários, títulos do tesouro direto, entre outros, aconselha. 
“De tal forma que preserve o seu padrão de vida para o 
futuro.” Afinal, o que importa futuramente? Fechar, vender ou 
passar o seu patrimônio para herdeiros, questiona. “Para que o 
patrimônio formado seja o suficiente para manter o seu padrão 
de vida.”

Evitar erros básicos e muito cometidos pelos investidores 
deve ser levado em conta para também garantir uma 
aposentadoria tranquila. Não ter o “péssimo” hábito de investir 
todo o dinheiro disponível para aplicação no investimento 
que rende mais, comenta. A melhor maneira é justamente 
o contrário: em vez de buscar rentabilidade em uma única 
aplicação financeira, diversificar sempre os seus investimentos, 
pois essa mudança evitará futuros problemas. 

Para investir de forma coerente é preciso responder a três 
questões pontuais. Qual é o montante a ser investido? Qual é 
prazo desse investimento? Qual o objetivo desse investimento? 
“Investir mais de R$ 20 mil para a cada dois anos trocar de 
carro, ou uma moça solteira investir durante cinco anos com 
o objetivo de pagar a sua festa de casamento. Se houver algum 
problema e você não conseguir trocar de carro, por exemplo, 
será bem diferente de você não conseguir o dinheiro para a festa 
de casamento, que já está marcada e não pode esperar”, cita 
como exemplos. “O prazo e o montante são os mesmos, porém, 

“Qualidade 
é o caminho 
do sucesso.”

os objetivos são diferentes.” A partir do momento em que o 
empresário tem essas questões traçadas, é possível responder ao 
questionamento que abre a matéria, pois assim ficará mais fácil 
saber a hora de mudar a estratégia do seu investimento.

Procurar um consultor financeiro também é uma boa opção, 
mas esbarra em custos altos, principalmente para as pequenas e 
médias empresas, diz ele. Então, o educador financeiro aconselha 
procurar o contador. “Os bons contadores auxiliam, orientam e 
são ótimos gestores.”

MAIS LUCRO X MAIS CLIENTES

Qual é o empresário que não quer aumentar a sua carteira 
de clientes? Seguem então as dicas do educador financeiro Mauro 
Calil. Em primeiro lugar: prestar um bom serviço, com agilidade 
e qualidade. “Resolver o problema do cliente.” E esquecer aquela 
premissa de vender mais e esquecer o que está errado. “Qualidade 
é o caminho do sucesso.” 

Os empresários de sucesso foram aqueles pioneiros que 
levaram para a região produtos que não existiam mais ou têm 
preços acessíveis, ou são ótimos gestores do seu negócio, ou 
têm uma junção de todos esses fatores. Neste período de pico 
de inflação, a atenção também deve ser redobrada. “A inflação 
aumenta, a margem de lucro cai.”
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O mercado de fomento mercantil está mais 
competitivo, os clientes cada vez mais exigentes e 
com mais opções de negociarem os seus recebíveis. 

As empresas que pretendem se manter no mercado buscam 
novos nichos, mais agilidade e um nível de profissionalização cada 
vez melhor. Isto gera uma intensa concorrência, e quem não se 
atentar para essas questões estratégicas ficará em desvantagem, 
comparado aos que já se prepararam, correndo o risco de 
desaparecer do mercado.

A SIFRA S/A, entre as maiores empresas do segmento de 
fomento mercantil, associada à ANFAC, nasceu em 1992 com 
apenas um colaborador e atualmente soma 156 colaboradores, 
altamente capacitados e provenientes de instituições financeiras, 
priorizando uma atuação ágil, transparente e competente em 
São Paulo e em filiais de atendimento regional: Belo Horizonte, 
Criciúma, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro, 
com cobertura de atendimento em todo o território nacional. 

Desde o início de suas atividades, a empresa, sempre atenta 
às necessidades de mercado, vem crescendo ano a ano, com a 
experiência e a solidez que nos permitem afirmar com segurança 
que a SIFRA possui lugar de destaque entre os mais competentes 
prestadores de serviços de factoring no Brasil. 

A atividade do fomento mercantil exige do empresário uma 
tomada de decisão rápida, com pouco tempo para análise. Porém, 
não é sempre que as informações estão disponíveis com qualidade 
e agilidade necessária.

Neste cenário dinâmico e exigente, a SIFRA precisava ter 
uma solução de Inteligência de Negócios, tradicionalmente 
conhecida como BI (do inglês, Business Intelligence), pois o seu 
processo de tomada de decisão era baseado em extrações de 
dados e confecção de uma série de planilhas eletrônicas. Este 
processo gerava um conjunto de inconvenientes, como: lentidão 
no processo de elaboração de dados para a correta tomada de 
decisão, desconforto das informações geradas, custo que não 
agregava nada ao profissional responsável pelo processo, dentre 
outras. 

A SIFRA precisava de uma solução que lhe oferecesse ótimos 
recursos tecnológicos e permitisse um real crescimento, ou seja, 

fosse viável a sua utilização em larga escala, por toda a empresa.
Consideramos vários players de BI, Microstrategy, Cognos, 

Microsoft, mas optamos pela solução Pentaho BI Suite Enterprise 
Edition.  A solução Pentaho foi a única que nos ofereceu tecnologia 
de ponta e possibilidade real de entregarmos para toda empresa 
uma aplicação de BI, com um custo muitíssimo inferior ao modelo 
tradicional.

A tecnologia de Inteligência de Negócios, BI, ajuda em duas 
coisas fundamentais: redução de custos e aumento de receita, 
otimizando processos por meio de análise de dados, melhorando 
produtos ou criando novos.

Esperamos com o uso do Pentaho, nos próximos 2 anos, levar 
a nossa solução de BI para toda a empresa. Isto nos proporcionará 
um ambiente profissional para a tomada de decisão, fazendo com 
que nossos executivos tomem decisões mais assertivas e no 
momento certo, gerando com isso um grande resultado para toda 
a empresa. 

Apesar de estarmos no início de um grande trabalho, alguns 
resultados já estão aparecendo. A aplicação que disponibilizamos 
para a área de análise de crédito da empresa, na qual contamos 
com o apoio de desenvolvimento da empresa WBA, parceira 
Pentaho no Brasil; aceleramos de semanas para dias algumas 
análises feitas anteriormente em planilhas, e algumas análises que 
nem imaginávamos fazer, estamos conseguindo graças à solução 
desenvolvida com o Pentaho. 

Inteligência de Negócios (BI) 
Como Diferencial Competitivo

TECNOLOGIA

Valdir Gomes Fiorezi, 
Depto. Superintendência 

Operacional, 
Sifra S/A
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Revista Fomento Mercantil: Quais são as metas da nova 
gestão da ANFAC para o triênio 2011-2014?

Luiz Lemos Leite: A metas são a continuidade ao processo 
de reestruturação organizacional da entidade, iniciado em 
2008; fortalecer a presença institucional da ANFAC por meio 
de ações e atividades de real interesse das empresas associadas, 
tais como: cursos, seminários e workshops; rever e atualizar 
políticas estratégicas a fim de atender às demandas do Sistema 
Brasileiro de Fomento Mercantil; revigorar o ‘Pacto Federativo’ 
firmado com todos os Sinfacs conveniados; dar continuidade 
aos estudos e ações junto aos órgãos competentes com 
o objetivo de promover a desoneração tributária fiscal 
que vem se constituindo num peso excessivo nas nossas 

Traçados os rumos da
nova gestão Anfac

Os projetos da nova diretoria para a gestão da ANFAC, na voz do seu líder, Luiz Lemos 
Leite. Confira a entrevista e fique por dentro também das últimas informações sobre o 
fomento mercantil no Brasil.

CAPA

operações, tirando a competitividade das empresas de fomento 
mercantil; acompanhar a tramitação do PL nº 3.615/2000, que, 
transformado em lei, sancionará definitivamente a disciplina 
legislativa específica para consolidar o fomento mercantil; 
firmar a conceituação da atividade dentro de princípios éticos, 
operacionais e jurídicos característicos do instituto do fomento 
mercantil e estabelecer barreiras para distanciar o factoring 
como factoring, cada vez mais, de negócios heterodoxos 
praticados por amadores ou desavisados de plantão.

Revista: Ao completar 29 anos, quais foram os maiores 
desafios e as maiores conquistas?

Leite: Em 1982, quando fundamos a ANFAC, enfrentamos 
o maior desafio da história do factoring no Brasil, que foi a 

Circular nº 703, de 16 de junho de 1982, da Diretoria do BC, 
cujo único objetivo foi impedir as atividades de factoring no 
Brasil. De 1982 a 1988, lutamos sozinhos para a revogação 
daquela medida. A Circular nº 1359, de 30 de setembro de 
1988, da Diretoria do Banco Central, ao revogar a Circular nº 
703, veio para elevar a nossa autoestima. O Banco mudou sua 
posição, reconhecendo o factoring como atividade mercantil 
enfatizando que não podia ser confundida com a de instituição 
financeira. A Circular nº 1359 foi inequivocamente, até agora, 
a maior vitória da ANFAC. Em dezembro de 1990, houve a 
transferência da ANFAC para São Paulo. Realmente, foi decisiva 
e estratégica essa mudança nos rumos da entidade. Ainda 
que revogada a 703, ainda perduraram por longo tempo as 

distorções, preconceitos com relação à nossa atividade, pela 
carência de conhecimento institucional.

Revista: Como o senhor se sente sendo o principal líder 
desse segmento?

Leite: Sentimo-nos extremamente orgulhosos de ser 
pioneiros de uma atividade vitoriosa no Brasil, que vem 
prestando relevantes serviços à economia brasileira, com o 
apoio à sobrevivência de 160 mil pequenas e médias empresas, 
que garantem um mercado de mão de obra de 2,5 milhões de 
empregos formais diretos e indiretos. É inquestionável que a 
ANFAC – entidade-mater do Sistema Brasileiro do Fomento 

Mercantil — foi o resultado de uma iniciativa de coragem e de 
audácia. 

“Inquestionável que a 
ANFAC – entidade-
mater do Sistema 

Brasileiro do Fomento 
Mercantil - foi o 
resultado de uma 

iniciativa de coragem e 
de audácia.”
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Revista: Como está o crescimento e o desenvolvimento 
das empresas de factoring no Brasil? Qual a região do país em 
que o segmento é mais atuante?

Leite: Como é de conhecimento de todos, em que pese às 
conquistas socioeconômicas recentes, o Brasil ainda é um país 
carente de recursos.  Ao longo dos últimos anos, o fomento 
mercantil se desenvolveu e acreditamos que tenha dado uma 
cota importante de contribuição à nossa economia. No entanto, 
do ponto de vista macroeconômico, há muitos gargalos a serem 
superados e não obstante as dificuldades, a nossa visão de 
mercado é otimista, considerando que há um universo imenso 
de pequenas e médias empresas e de empreendedores que 
necessitam de todo tipo de apoio e suporte, que se constituem 
no mercado-alvo do fomento mercantil. De acordo com 
dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior, há no Brasil mais de 5 milhões de pequenas 
e médias empresas que dependem de capital para investimento 
e para custear sua atividade empresarial. 

Os dados preliminares do levantamento estatístico da 
ANFAC indicam a Região Sudeste, que mantém a liderança 
tanto no número de empresas de fomento mercantil  quanto 
nos volumes transacionados em 2010. No ano passado, o 
volume total do giro de carteira das empresas associadas à 
ANFAC foi de aproximadamente R$ 81 bilhões.

Revista: Muitos têm sido os eventos feitos com a 
participação do judiciário brasileiro. Como tem sido essa 
relação, visto que juristas muito importantes já participaram 
de eventos da ANFAC, como o caso do ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo? 

Leite: Muitos foram os eventos jurídicos realizados pela 
ANFAC, entretanto, a partir de 2004, a Associação passou a 
organizá-los de forma sistemática com o objetivo de estreitar 
o relacionamento com o judiciário. O contato respeitoso e 
ético com membros do judiciário, em todos os seus escalões 
hierárquicos, tem permitido o maior entendimento e visibilidade 
do que nós fazemos.

Revista: Como foi? E como se desenvolveram os sindicatos 
de fomento mercantil ao longo desses anos?

Leite: O crescimento e a expansão por um território de 
dimensões continentais, como o do nosso país, impuseram 
à ANFAC, para descentralizar a gestão dos interesses 
corporativos do fomento mercantil, a necessidade de criar as 
diretorias regionais. Por força de injunções estranhas ao nosso 
meio, fomos obrigados a transformá-las em sindicatos patronais, 
todos, sem exceção, criados pela ANFAC. Foram criados pela 

Associação 19 sindicatos patronais. Em 1993, foi criada a 
Federação Brasileira das Empresas de Factoring - Febrafac. Essa 
estruturação da organização sindical foi idealizada obedecendo 
ao formato de uma pirâmide fixada pela CLT. Infelizmente, a 
Febrafac sofreu impugnação da Fecomércio de São Paulo.

Revista: Como foi o ano para o factoring em 2010 e quais 
são as projeções para 2011?

Leite: O ano de 2010 apresentou resultados auspiciosos 
auferidos pelas empresas de fomento mercantil. O cenário em 
2011 se apresenta relativamente favorável, em decorrência da 
maior demanda dos serviços e do fornecimento de liquidez 
para empresas-clientes que terão alguma dificuldade com as 
suas fontes tradicionais de crédito (fornecedores, bancos, 
entre outros). O maior desafio para as empresas de fomento 

mercantil, a nosso ver, está na implementação de novos 
serviços a serem oferecidos para as empresas-clientes. O que 
verificamos das consultas e reuniões realizadas em contato 
com empresários profissionais da área de fomento é que, neste 
momento, a lição de casa a ser feita está muito mais na revisão 
e atualização de antigos paradigmas, conceitos e procedimentos, 
na implementação de um planejamento estratégico flexível e 
no efetivo acompanhamento de tarefas e rotinas diárias para 
alcançar os objetivos traçados para 2011. 

Não poderíamos encerrar esta entrevista, sem prestar 
nossa sincera homenagem aos atuais empresários do fomento 
mercantil, extensiva àqueles que hoje mourejam em outras 
atividades empresariais, com os nossos augúrios de muito 
sucesso.

 “Em 2010, o 
volume total do 
giro de carteira das 
empresas associadas 
à ANFAC foi de 
aproximadamente R$ 
81 bilhões.”
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Experiência e boa rede de relacionamentos – o 
chamado networking — contam mais que a própria 
qualificação — como a formação escolar regular e 

a formação técnico-profissionalizante — no momento de um 
profissional assalariado conseguir uma colocação no disputado 
mercado de trabalho. Esse é o levantamento feito pela pesquisa 
divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
que informa que no momento de ser contratado para a vaga 
de emprego, a principal exigência é a experiência na atividade, 
com 23,1% da preferência; as referências pessoais, com 21,3%; 

Experiência e relacionamento 
contam mais que formação

MERCADO

enquanto que a formação escolar está com apenas 12,4% da 
exigência feita pelos empregadores; ou mesmo a ausência de 
quaisquer requisitos, com 25,8%, parece ter um peso maior 
nesse processo de contratação. 

De acordo com o técnico de Planejamento e Pesquisa 
do Ipea, André Gambier Campos, numa população de 
trabalhadores urbanos, o fato de uma pessoa ter experiência 
no ramo profissional é duas vezes mais importante do que 
a sua formação teórica; junto com as referências pessoais, 
somam quase 50% dos requisitos para uma contratação. Além 

do grupo dos assalariados, os trabalhadores por conta própria 
e os pequenos empregadores atribuem também menos peso à 
capacitação. 

A qualificação — como para a capacitação para gestão dos 
negócios — é fator com peso reduzido no desempenho dos 
empreendimentos. Fatores como a capacidade de acesso a 
crédito e a maquinários, e até mesmo impostos e regulação 
do mercado de atuação, são considerados pontos mais 
importantes. 

Enquanto que para a população de assalariados a capacitação 
teórica tem pouca importância, em setores a formação, técnico 
profissionalizante tem peso maior, como a administração 
pública, com 19,3%; a indústria e construção, com 15,1%; e 
comércio e serviços, com 10,9%. Situação muito distinta ocorre, 
por exemplo, na agropecuária, em que essa importância parece 
ser literalmente nula, de acordo com as informações sobre o 
direito do trabalhador e qualificação profissional, divulgado 
pelo Ipea. 

FALTA DE QUALIFICAÇÃO PODE
SER UM PROBLEMA

A pesquisa também revela que 23,7% do total de 
desempregados no Brasil acusaram a não qualificação como 
maior causa do desemprego. Em 17,2%, a reclamação foi por 
falta de trabalho ou concorrência muito elevada na área de 
atuação. O problema é mais grave no Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. “Nessas regiões, 48,4% registram a falta de 
qualificação como fator decisivo para não se inserir no mercado 
de trabalho”, afirma André Gambier Campos, autor do estudo 
assinado também por Brunu Amorim, Marcelo Galiza, Roberto 
Gonzalez e Sandro Pereira, da Diretoria de Políticas e Estudos 

Sociais do Ipea.  A ausência de qualificação, segundo a pesquisa, 
vem atrelada à ausência de capacitação teórica e à experiência 
prática. 

Entre os inativos — que não procuraram emprego na 
última semana, mesmo que nunca o tenham feito ao longo da 
vida — a qualificação foi considerada importante em 37,7% dos 
casos.  Mais de um terço explica sua inatividade pela falta de 
qualificação teórica e experiência prática. E quanto mais recente 
é o afastamento do mercado de trabalho, mais recorrente é a 
explicação de falta de qualificação.

O estudo faz parte do Sistema de Indicadores de Percepção 
Social (SIPS), pesquisa domiciliar realizada junto às famílias 
brasileiras em várias áreas, sendo o atual estudo sobre 
mercado de trabalho e qualificação profissional. A pesquisa 
amostral contou com entrevistas de 2.770 pessoas e mostrou 
que o avanço da formalização do mercado de trabalho não 
vem sendo acompanhado como deveria pela garantia de 
direitos trabalhistas. Tanto é que 37,2% dos entrevistados 
com emprego formal disseram enfrentar situações de risco 
à saúde ou de morte no trabalho. Menos da metade, 43,2%, 
informaram receber remuneração adicional por insalubridade 
ou periculosidade.

O estudo revela ainda o baixo percentual de pessoas que 
buscaram instituições para denunciar assédio sexual e moral 
no ambiente de trabalho: 2,5%. E a principal
reclamação dos trabalhadores nesse 
sentido vem da discriminação
por idade.
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GERAL

Quais são os cuidados que o colaborador deve ter na 
hora de representar a sua empresa em eventos ou 
reuniões? Afinal, o profissional precisa estar ciente 

de que um desempenho ruim pode comprometer toda a imagem 
da organização com seus clientes, fornecedores e até mesmo 
seus concorrentes. Para saber se portar em situações como 
essa, a diretora e consultora empresarial da Etiqueta Empresarial 
Executive Manners Consulting, Maria Aparecida Araújo, destaca 
que o funcionário ao representar a sua instituição tem uma dupla 
responsabilidade, porque ao contrário do contexto individual, ele 
representa a si mesmo e a imagem de toda a empresa, e muitas 
vezes, um determinado setor se empenha para um grande negócio 
e o colaborador coloca tudo a perder com um contexto mal 
feito. “A qualidade de uma organização é a soma das qualidades 
individuais de alguém que a representa.”

Saiba representar bem 
sua empresa em 
eventos e reuniões

Segundo Maria Aparecida, a imagem de um bom profissional 
está assentada em um tripé, que consiste na maneira como se 
veste, na maneira como se comporta e na maneira como se 
comunica, que pode ser verbal ou não verbal. Todos esses três 
comportamentos são substanciais para uma imagem de sucesso 

dele mesmo e da empresa representada. “De nada adianta estar 
bem vestido e não saber se comportar através de gestos, modos 
ou palavras, da mesma maneira, saber se comportar e se comunicar, 
e a vestimenta desqualificá-lo.”

COMO SE  VESTIR?

O colaborador irá representar a empresa em um evento com 
a presença de autoridades. O que pode acontecer se o profissional 
usar uma roupa inadequada a esse tipo de solenidade? Mesmo 
ele não cometendo nenhuma gafe e sendo simpático com todos, 
antes mesmo de falar com alguém, as pessoas criticarão a maneira 
como se vestiu. “Vão dizer, que tipo de empresa é essa que não 
orienta o seu funcionário”, responde a consultora empresarial. 

Para acertar o ‘alvo certo’ na hora de se vestir, a consultora 
empresarial diz que a adequação vai depender do público, evento 
e solenidade, porém, passa algumas dicas básicas que evitarão 
situações constrangedoras para homens e mulheres. Eles devem 
usar um terno (calça, camisa e gravata) de cores discretas; e as 
mulheres um tailleur ou um vestido com blazer, de cores discretas, 
blusas não decotadas e nos acessórios, brincos e maquiagens 
discretos. “No equilíbrio precisa existir bom senso, bom gosto e 
adequação.”

COMO SE COMPORTAR?

O corpo fala e isso não dá para negar. Por isso, gestos 
exagerados, ficar de braços cruzados, colocar a mão no bolso, 
falar alto, dar risadas, fazer perguntas indiscretas, não ser 
pontual, usar celular em situações que não pode atender ou 
atender durante reuniões com clientes são comportamentos 
que não podem acontecer. 

Em casos em que o profissional será palestrante, é preciso, 
antes de tudo, conhecer profundamente o assunto abordado. 
Outra situação um tanto chata, diz Maria Aparecida, é não saber 
usar o equipamento e precisar pedir auxílio. O palestrante 
precisa evitar também certos gestos, que podem comprometer 
a atenção da plateia, como ficar muito tempo parado, falar 
baixo demais, ler o tempo todo o texto e não olhar nunca para 
o público.

COMO FALAR?

De nada adianta se vestir e se comportar muito bem e na 
hora de se comunicar cometer várias gafes, do tipo palavras de 
baixo calão, gírias inadequadas ao ambiente, cometer erros de 
concordância verbal, usar o ‘famoso’ gerúndio, como, por exemplo: 
estou enviando, vou estar mandando, cita Maria Aparecida, além 
de fazer um discurso recheado de termos técnicos que ninguém 

“A qualidade de 
uma organização é a 
soma das qualidades 

individuais de alguém 
que a representa.”

 Consultora empresarial Maria Aparecida Araújo

entenderá. “Emissor e receptor têm que estar conectados.” 
Cuidados também com adjetivos e comparações que possam ser 
ofensivas e preconceituosas.  

O que fazer depois de cometer uma gafe? Desculpar-se. 
De preferência, na hora. “A atitude dá a entender que, além de 
assumir seu erro, você respeita os sentimentos do outro”, diz 

“No equilíbrio precisa 
existir bom senso, 

bom gosto e adequação.”
Maria Aparecida. Mas se a gafe for devastadora, é melhor mudar 
de assunto ou sair de fininho.

A consultora empresarial Maria Aparecida Araújo é também 
autora do livro “Etiqueta Empresarial - Ser Bem Educado É...”, 
um kit básico de etiqueta e marketing pessoal para o mundo 
corporativo; e um vídeo CD “Etiqueta Profissional”.



REVISTA ANFAC | ANO 19 Nº 80
32 33

REVISTA ANFAC | ANO 19 Nº 80

FATOR ANFAC

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Jan 30,67 8,36 6,64 4,55 4,79 4,52 4,20 3,80 3,89 4,42 4,24 4,55 4,52 3,96 3,96 4,03 3,76 3,80
Fev 32,96 8,32 6,73 4,43 4,75 4,85 4,16 3,77 3,88 4,40 4,40 4,57 4,51 3,95 3,95 4,01 3,77 3,89
Mar 34,56 8,90 6,61 4,28 4,64 5,10 4,12 3,83 3,82 4,40 4,40 4,60 4,51 3,94 3,95 3,99 3,81 3,86
Abr 36,80 9,29 6,51 4,25 4,55 4,92 4,01 3,89 3,83 4,40 4,39 4,62 4,42 3,92 3,98 3,97 3,80  3,92*
Mai 35,30 9,07 6,23 4,24 4,50 4,82 3,99 3,89 3,81 4,43 4,41 4,63 4,35 3,91 3,99 3,92 3,90
Jun 35,40 9,00 5,89 4,20 4,42 4,79 3,97 3,93 4,10 4,39 4,40 4,64 4,31 3,90 4,01 3,85 3,92
Jul 9,85 9,02 5,60 4,20 4,33 4,75 3,91 4,10 4,04 4,36 4,42 4,63 4,29 3,90 4,02 3,83 3,92
Ago 10,40 8,49 5,44 4,15 4,20 4,70 3,88 4,04 4,04 4,34 4,43 4,63 4,24 3,91 4,03 3,77 3,88
Set 8,58 8,11 5,25 4,13 4,50 4,56 3,87 4,03 4,01 4,33 4,45 4,62 4,13 3,92 4,00 3,76 3,89
Out 8,46 7,85 5,02 4,10 4,55 4,40 3,85 3,97 4,25 4,28 4,46 4,61 4,06 3,93 4,07 3,75 3,91
Nov 8,71 7,72 4,78 4,96 4,50 4,39 3,87 3,95 4,37 4,25 4,49 4,58 3,99 3,94 4,07 3,75 3,88
Dez 8,36 7,28 4,70 4,80 4,49 4,35 3,83 3,90 4,38 4,24 4,51 4,55 3,96 3,96 4,07 3,75 3,90
* Valor correspondente até o dia 12/04/2011

FATOR DE COMPRA %

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 ANFAC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING fornece diariamen-
te um indicativo sinalizador para o mercado (mero parâmetro).

TABELA 1
Análise Mensal

Instrumento / Porte mar/10 fev/11 mar/11

Falência Requerida 195 134 172

Micro e Pequena Empresa 123 94 108

Média Empresa 44 34 33

Grande Empresa 28 6 31

Falência Decretada 64 64 53

Micro e Pequena Empresa 56 60 52

Média Empresa 7 2 —

Grande Empresa 1 2 1

Recuperação Jud. Requerida 37 32 48

Micro e Pequena Empresa 22 23 29

Média Empresa 12 7 13

Grande Empresa 3 2 6

Recup. Jud. Deferida 30 25 29

Micro e Pequena Empresa 9 18 18

Média Empresa 18 2 10

Grande Empresa 3 5 1

Recup. Jud. Concedida 17 14 11

Recup. Extrajud. Requerida 1 — —

Recup. Extrajud. Homologada — — —

TABELA 2
Análise: JAN a MAR

Instrumento / Porte jan-
mar/09

jan-
mar/10

jan-
mar/11

Falência Requerida 505 484 437

Mivro e Pequena Empresa 330 319 291

Média Empresa 117 103 99

Grande Empresa 58 62 47

Falência Decretada 200 186 158

Micro e Pequena Empresa 179 166 147

Média Empresa 13 18 4

Grande Empresa 8 2 7

Recuperação Jud. Requerida 211 105 103

Micro e Pequena Empresa 105 62 73

Média Empresa 62 33 21

Grande Empresa 44 10 9

Recuperações Jud. Deferida 128 85 74

Micro e Pequena Empresa 63 37 53

Média Empresa 31 41 14

Grande Empresa 34 7 7

Recup. Jud. Concedida 28 58 45

Recup. Extrajud. Requerida 3 2 3

Recup. Extrajud. Homologada 3 — 1

Requerimento de falência aumenta com 
o aperto nas condições de crédito

Indicador da Serasa Experian mostra que as recuperações judiciais também 
aumentaram pelo terceiro mês seguido, em todos os portes de empresa.

As falências requeridas aumentaram pela terceira vez 
consecutiva em março de 2011, totalizando 172 
eventos, um aumento de 28,4% na comparação 

com fevereiro de 2011.  As micro e pequenas empresas lideram os 
requerimentos, com 108 ocorrências em março, conforme revela o 
Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações.

As recuperações judiciais requeridas, com 48 ocorrências, também 
aumentaram 50% na comparação de março contra fevereiro de 2011. 
Desse total, 29 foram requeridas por micro e pequenas empresas.

Segundo o assessor econômico da Serasa Experian, Carlos 
Henrique de Almeida, o aperto monetário e o encarecimento 
do crédito nos principais financiamentos para os negócios têm 
afetado o custo financeiro das empresas. “O controle da inflação e 
o desaquecimento da economia, via elevação dos juros, restrição do 
crédito e redução da liquidez, aprofundaram os impactos sobre as 
empresas em março”, afirma o economista.

O descompasso entre a geração de receitas e o pagamento das 

SERASA

dívidas assumidas – fornecedores, investimentos e estoques – levam 
ao aumento das falências requeridas, ressalta Almeida. Por esse motivo, 
ocorre a expansão das falências requeridas entre março e fevereiro 
nas micro, pequenas e grandes empresas.

“Nesse contexto, como as falências decretadas mensalmente não 
seguem as requeridas, pode-se notar que as recuperações judiciais 
requeridas, novamente, estão evitando a quebra de empresas”, analisa 
o assessor econômico. 

Veja abaixo tabela com o detalhamento completo das ocorrências 
de falências e recuperações em março de 2011 e nas comparações 
mensais e anuais.

O Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações é 
construído a partir do levantamento mensal das estatísticas de 
falências (requeridas e decretadas) e das recuperações judiciais e 
extrajudiciais registradas mensalmente na base de dados da Serasa 
Experian, provenientes dos fóruns, varas de falências e dos Diários 
Oficiais e da Justiça dos Estados. O indicador é segmentado por porte.

FIDC - Destaques

GED
Auditoria de Documentos (Trustee)

Aprovações de acordo com Critérios de Elegibilidade

Auditoria de Documentos via Web

Exportação para Bancos Custodiantes

E muito mais...

Daniele Matsue (11) 3013.3302
daniele@casadofomento.com.br 

Rogério ou Ricardo (21) 2203.0101
contato@rgbsys.com.br 

São Paulo

RJ
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ABC Fomento Mercantil (Amazonas, Manaus)

Líder no 
Segmento

A amazonense ABC Fomento Mercantil está no mercado 
desde 2000. Conta com seis funcionários e 400 
clientes. De acordo com a gerente-financeira, Célia 

Lima, a ANFAC foi essencial para a credibilidade que as empresas 
de factoring possuem hoje no país. “Os cursos oferecidos pela 
ANFAC ajudam as empresas na qualificação tanto de seus 
investidores e gerentes, quanto dos colaboradores.” Para Célia, 
o fomento mercantil tem contribuído muito para o crescimento 

Credfirme Fomento Mercantil (Santa Rosa de Viterbo, São 
Paulo) 

Estar entre as 
melhores

A Credfirme Fomento Mercantil, criada em 1997, em 
Santa Rosa de Viterbo, no interior de São Paulo, 
até meados de 2003, era uma empresa familiar. 

Seu fundador, Célio Aparecido Murari, empresário do ramo 
agropecuário, resolveu profissionalizar o negócio e indicou para 
diretoria geral da factoring,  o administrador de empresas  Antonio 
Roberto Caetano que, através de informações coletadas com a 
ANFAC, se identificou com o segmento e passou a conhecer as 
necessidades do mercado. 

A Credfirme tem na sua carteira de clientes empresas do 
setor indústrias, nos segmentos do comércio e serviços.  Possui 
dez colaboradores diretos, além de assessoria jurídica e contábil 
para aproximadamente 50 clientes ativos. Conforme Caetano, 
o objetivo da empresa é ser destaque entre as factorings com 
melhor prestação de serviços. “Acreditamos que parceria 

PERFIL FACTORING

Denarius Fomento Mercantil (Guataguases, Minas Gerais)

Gestão 
estratégica

"Ampliar os negócios e trazer um diferencial à 
empresa." É isso que ambiciona o sócio-diretor da 
Denarius Fomento Mercantil, Bruno Gonçalves.  

A empresa foi fundada em 1991, no Rio de Janeiro, com o nome 
de Previlege Fomento Mercantil. Em 1998, abriu uma filial em 
Guataguases, em Minas Gerais, e no ano seguinte, a factoring 
seguiu outro rumo. A empresa foi dividida, ficando somente 
com uma factoring em Minas Gerais, criando assim a Denarius. 
“Empreendimento que trabalha somente com capital próprio”, 
informa Gonçalves. A empresa possui três funcionários e 80 
clientes, tendo como objetivo atuar em segmentos diferenciados, 
tais como, prestação de serviços e indústria moveleira. 
“Procuramos buscar novos negócios, tentando sair um pouco da 
região, que está muito carente de indústrias, principalmente os 
comerciantes locais”, destaca. 

O diretor acredita que o mercado do fomento mercantil 
cresceu muito e, com isso, produtores, indústrias e comércio 
tiveram acesso mais rápido e fácil ao capital de giro dentro das 
instituições. “As factorings facilitaram as negociações das empresas 
com o mercado financeiro. E a nossa empresa, com o apoio da 
ANFAC tem adquirido agilidade e confiança nas operações, 
obtendo significativo crescimento.”

e a sustentabilidade das pequenas, médias e grandes empresas. 
“Com isso, as factorings conseguem superar alguns obstáculos 
financeiros gerados pelo mercado e, principalmente, permitir ao 
gestor administrar sua carteira de recebíveis para a captação de 
novos negócios.”

A empresa atua na prestação contínua de serviços de 
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e 
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de 
direitos creditórios tais quais duplicatas, cheques, dentre outros, 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de 
serviço. Com a visão de fomentar negócios, a ABC trabalha para 
possibilitar capital de giro, crescimento e lucro para empresas.

O objetivo da empresa é ser destaque entre as factorings 
com melhor prestação de serviços. “Acreditamos que parceria 
perfeita é aquela que traz bons resultados para ambas as partes”, 
afirma.  A empresa atua dentro de um planejamento sustentável, 
inicialmente previsto para ser cumprido, num prazo de cinco anos, 
com crescimento da carteira de clientes em 50% ao ano. “Tendo 
atingido todas as nossas metas e, consequentemente,   nosso 
objetivo, a partir daí, planejaremos um crescimento da carteira de 
10% ao ano”, conclui.

"Atender às necessidades do cliente com rapidez e 
focar nas alterações de mercado é imprescindível." 
Assim destaca o sócio e diretor da Latinco 

Fomento Mercantil, Jadir Carvalho. A factoring surgiu em 2005, no 
Rio de Janeiro, através de uma aproximação com a ANFAC, que 
ampliou a visão de crescimento do setor no país. “Trabalhávamos 
com auditoria e contabilidade e sequer tínhamos conhecimento 
das factorings, mas a ANFAC é uma parceria importante para nos 

mostrar o caminho”, explica.
A empresa conta com três colaboradores e 40 clientes efetivos. 

“Temos clientes de factorings pequenas e o relacionamento com 
elas nos permite uma aproximação maior devido à facilidade de 
conhecer necessidades e preferências de cada uma”, diz. A Latinco 
Fomento Mercantil obteve um aumento de 56% este ano se 
comparado ao primeiro trimestre de 2010. “Nossa meta agora é 
atingir um ganho de 35% e ultrapassar as perdas.”

perfeita é aquela que traz bons resultados para ambas as partes”, 
afirma. A empresa atua dentro de um planejamento sustentável, 
inicialmente previsto para ser cumprido, num prazo de cinco anos, 
com crescimento da carteira de clientes em 50% ao ano. “Tendo 
atingido todas as nossas metas e ,consequentemente, nosso 
objetivo, a partir daí, planejaremos um crescimento da carteira de 
10% ao ano”, conclui.

Latinco Fomento Mercantil (Rio de Janeiro)

Agilidade: sinônimo de sucesso
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FALE COM O PRESIDENTE

Fale com o
Presidente

Nome: Ministro Massami Uyeda
Mensagem: Cumprimentando pelo livro “Factoring no 

Brasil”, agradeço o exemplar que me enviou. Sua contribuição 
para o adequado conhecimento do instituto do factoring é 
relevante, na medida em que, a respeito, há lacunas na doutrina 
e a jurisprudência, muitas vezes, não apreende o real alcance 
e a importância do tema, como instrumento propulsor do 
desenvolvimento econômico da sociedade.

Nome: Ministro Hamilton Carvalhido
Mensagem:  Agradeço a oferta da 12ª edição da obra 

“Factoring no Brasil”, de sua autoria, bem como as gentis palavras 
da dedicatória. 

Nome: Ministro Luis Felipe Salomão 
Mensagem:  Agradeço a gentileza da remessa do livro 

“Factoring no Brasil” ao tempo em que o cumprimento pela obra.

Nome: Ministro Dias Toffoli
Mensagem: Doutor Luiz Leite, agradeço-lhe o exemplar do 

livro “Factoring no Brasil”, que me foi gentilmente enviado.

Nome: Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sidnei 
Beneti

Mensagem: Prezado Dr. Luiz Lemos Leite, agradeço o 
exemplar gentilmente autorgado do livro “Factoring no Brasil”, 
e valho-me do ensejo para cumprimentá-lo pelo trabalho, se 
constitui “um clássico” na literatura jurídica.

Cordialmente, faça em admiração pela excelência da 
produção intelectual.

Nome: Miguel José Ribeiro de Oliveira
Mensagem: Parabéns ao Dr. Luiz pela rapidez e transparência 

no envio das demonstrações financeiras. Parabéns igualmente pelo 
resultado alcançado, demonstrando a excelência da sua gestão.

Nome: Sindicato de Factoring do Pará
Mensagem: Nossas congratulações aos Agentes de Fomento 

Mercantil pelo seu dia, desejando nossos sinceros e cordiais votos 
de sucesso e prosperidade também à ANFAC na pessoa de seu 
presidente e de todos que nela trabalham, por mais um ano de 
existência e de luta em prol da moralização, reconhecimento e 
crescimento do nosso segmento.                     

Parabéns!     
Dos amigos associados do SINFAC-PA!

Nome: Paulo Villas-Bôas SINFAC-BA - Presidente
Mensagem: Caro Dr. Luiz, parabenizo a todos da ANFAC, 

especialmente ao seu presidente, por mais um ano de luta e 
dedicação no desenvolvimento do Factoring no Brasil. Forte 
abraço. 

 
Nome: Jeferson Passos, do SINDISFAC-MG
Mensagem: Prezado presidente, meus sinceros parabéns 

por essa prodigiosa trajetória da ANFAC. Em nome do Fomento 
Mercantil de Minas Gerais, compartilhamos esta alegria e 
desejamos a sua continuidade com sua sempre competente 
orientação. Cordialmente. 

 
Nome: Frederico Loyo Filho
Mensagem: Caro Dr. Luiz, parabenizo o senhor pelos 29 

anos da ANFAC, a sua luta incansável em favor do Fomento 
Mercantil resultou em um segmento respeitado e de fundamental 
importância para a economia brasileira. Um forte abraço.

Nome: Luiz Paulo
Mensagem: Prezado presidente, honra-nos a sua liderança. 

Meu abraço.

Nome: Divaldo Disposti, do Grupo Centerpar
Mensagem: Meu caro Dr. Luiz Lemos Leite, nós do Grupo 

Centerpar é que agradecemos o carinho que temos recebido, 
sentimo-nos honrados em pertencer à ANFAC. Parabéns ao 
senhor pela dedicação ao Fomento nesses 29 anos de existência, 
sem Luiz Lemos Leite não haveria factoring no Brasil. Abraço 
fraterno. 

Nome: Cesar Rodrigues, diretor da NORFAC - Factoring 
Fomento Mercantil

Mensagem: Dr. Luiz, comemoramos mais um ano de 
existência da nossa vitoriosa Associação. Muitas foram as batalhas 
com vitórias e derrotas ao longo destes 29 anos de existência; mas 
independente do resultado obtido, nunca perdemos a confiança 
ou abandonamos a luta. Regidos por sua batuta, fomos a cada 
ano, conquistando novos espaços; mesmo ainda não tendo uma 
legislação específica, pela qual lutamos desde 1995 no Congresso 
Nacional, construímos o balizamento jurídico do factoring no 
Brasil. Com uma liderança de um jovem incansável de pouco 
mais de 80 anos, quem de nós pode apresentar sinais de fadiga 
ao longo dessa árdua caminhada? O fruto que hoje colhemos é o 
reconhecimento e o respeito do fomento mercantil em todos os 
setores da atividade econômica do país, incluindo as três esferas 
do poder público (Legislativo, Executivo e Judiciário). Aproveito 
para parabenizar todos os sete mil agentes de Fomento Mercantil 
formados pela ANFAC, dois quais eu e meus filhos Bruno e Juliana 
com muito orgulho também fazemos parte, já que comemoramos 
o seu dia. Dr. Luiz, receba minhas congratulações e estenda a 
todos os diretores e funcionários da ANFAC.

Nome: Valter Viana, presidente WBA 
Mensagem: Prezado Dr. Luiz Lemos Leite, em nome de toda 

a equipe da WBA, empresa esta que só existe graças ao segmento 
de fomento mercantil, parabenizamos a ANFAC por seus 29 anos 
de muito trabalho, sempre defendendo a bandeira do fomento 
mercantil.

Nome: Ceram Fomento Mercantil
Mensagem: Parabéns à ANFAC por mais um ano de vida. 

O serviço que nos tem prestado está ajudando os empresários 

brasileiros ao desenvolvimento  de suas prestações de serviços. 
Agora, estamos em nível de América do Sul, e pessoalmente sou 
testemunha de seu trabalho magnífico, Dr. Luiz Lemos.

Nome: José Aramis Costa, sócio-administrador da Lafactoring 
Fomento Comercial 

Mensagem: Parabenizamos toda a equipe ANFAC pela 
passagem da data, especialmente, seu exmo, presidente Dr. Luiz 
Lemos Leite, profissional que nos honra por seu profissionalismo, 
determinação e honradez. Parabéns!

Nome: Alexandre Dumont Prado, vice-presidente de 
Responsabilidade Social

 Mensagem: Meu caro amigo Dr. Luiz, eu é que agradeço a 
honra de poder participar da restrita equipe de seus colaboradores. 
Com a graça de Deus estaremos juntos no próximo triênio,  
no XI Congresso de Fomento Mercantil, quando estaremos 
comemorando 30 anos da ANFAC e celebrando seu Jubileu de 
Pérola, pelos 30 anos de bons serviços prestados ao factoring do 
Brasil. Vamos continuar trabalhando em prol da ética nos negócios, 
da imagem do fomento mercantil e por um mundo melhor e mais 
fraterno. É um prazer podermos continuar juntos nesta jornada.

Nome: Carlos Silva
Mensagem: Caro presidente e amigo Luiz Lemos Leite, 

sinto-me honrado pelo convite recebido da sua pessoa e também 
de fazer parte de tão seleto grupo de profissionais que guiados 
pela sua grande sabedoria e clareza certamente ajudaram a 
desenvolver e tornar cada vez mais respeitado o negógio de 
fomento em nosso país. Conte comigo. 

 
Nome: Ana Paula
Mensagem: Prezado Dr. Luiz, obrigada pela mensagem. Eu é 

que devo agradecer a honra de seu convite, tanto para assumir o 
conselho de Ética e Disciplina da ANFAC como para participar da 
Assembleia do dia 31 de março. Coloco-me à sua inteira disposição 
para o que for preciso. Por fim, gostaria de lhe parabenizar por sua 
eleição e por mais esse mandato! Forte abraço.

Nome: Sérgio Melo
Mensagem: Caro presidente, estarei sempre a serviço desta 

ANFAC.

Nome: Alcidésio Sabino Maciel 
Mensagem: Caro Dr. Luiz fico muito feliz, e acredito que com 

sua experiência e sensibilidade, alcançaremos o seu ideal para a 
nossa ANFAC. Gostaria de poder estar mais próximo, pois sei o 
quanto esse  aprendizado fez diferença na minha vida. 
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O SINFAC-PE realizou no último dia 31/01/11, Assembleia Geral Ordinária, na qual, entre outros 
assuntos, promoveu eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal para o triênio 2011/2014, conforme 
determina seu Estatuto.

Os membros eleitos e empossados naquela Assembleia ficaram assim dispostos:
 
DIRETORIA:
Presidente: Frederico José de Alencar Loyo Filho (Diretor da Milênio MC Fom. Coml. Ltda);
Vice-Presidente: Marconi José de Albuquerque Pereira (Diretor da PS Fact. Fom. Coml. Ltda);
Diretor Financeiro: Alcidésio Sabino Maciel (Diretor da Access Fom. Coml. Ltda);
Diretora Técnica: Maria de Albuquerque Maranhão Burle (Diretora da Preferencial Fact. Fom. Merc. Ltda);
Diretor de Marketing: Luis de Almeida Silva Filho (Diretor da Lafactoring Fom. Coml. Ltda).
 
CONSELHO FISCAL:
Presidente: Carlos Frederico da Câmara Pinto (Diretor da Capital Fact. Fom. Coml. Ltda e Annex Fact. Fom. 
Coml. Ltda);
Conselheiro: Bartolomeu Charles Lima Brederodes (Diretor da BBF Fom. Merc. Ltda);
Conselheiro: José Ailton Alves Machado (Diretor da Meta Fact. Fom. Merc. Ltda);
Conselheiro: José Gomes Casimiro (Diretor da Labor – Factoring e Consult. Ltda);
Conselheiro Suplente: Aygulpho Jorge de Souza Neto (Diretor da Boa Vista Fom. Merc. Ltda);
Conselheiro Suplente: Lourinaldo Cadete Soares (Diretor da Boa Vista Fom. Merc. Ltda).
 

Ao tomar posse, o novo presidente, Frederico Loyo, agradeceu a confiança depositada para a direção do 
Sindicato, expos que a nova gestão também estará focada na aprovação do Projeto de Lei do Factoring, bem 
como num maior incremento de cursos e palestras a serem oferecidos aos associados em Recife, como 
também cobrou dos novos conselheiros uma maior atuação, não só fiscal mas também consultiva. E por fim, 
homenageou a atuação do Dr. Alcidésio Maciel nos três últimos mandatos consecutivos em que presidiu o 
SINFAC-PE bem como sua atuação na vice-presidência executiva da ANFAC.

SINFAC-PE
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