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EDITORIAL

Consolidação da 
cultura do fomento 
mercantil no brasil

A  lei do fomen-
to mercantil 
vem para do-

tar o instituto de um tex-
to específico sumariando seu embasamento legal, reforçar o marco 
regulatório da atividade e conferir maior segurança jurídica aos ne-
gócios. 

Aproxima-se do fim, o longo processo legislativo do PL nº 
3615/2000 com seu derradeiro trâmite na CCJ da Câmara dos 
Deputados para consolidar o balizamento normativo de um setor 
responsável por movimentar cerca de R$ 100 bilhões por ano e 
que presta serviços relevantes à cadeia produtiva notadamente às 
pequenas e médias empresas brasileiras.

O factoring, historicamente, um mecanismo que existe para ga-
rantir a sobrevivência das pequenas e médias empresas, surgiu em 
1808, em Nova York. Foi iniciativa de um “factor”, agente comercial 
remanescente dos tempos da colonização, que tinha por objetivo 
dar apoio à nascente indústria têxtil e ao comércio doméstico, que 
associou aos seus negócios a compra dos direitos creditórios das 
vendas mercantis realizadas por sua clientela.

O fomento mercantil cresceu e expandiu-se pelos 5 continentes 
a partir de meados dos anos 50, com a constituição de empresas  
especializadas para desempenhar suas complexas e variáveis funções.

 Pelo seu caráter de multiserviços, o fomento mercantil, ao 
acompanhar as atividades básicas de suas empresas-clientes, deve 
permitir-lhes identificar dificuldades internas e ameaças externas, di-
mensionar riscos em suas vendas, inibir fraudes e simulações, assim 
como substituir uma parte dos seus custos fixos, proporcionais ao 
giro de seus negócios, para que, efetivamente, esse mecanismo se 
transforme em uma fonte potencial de alavancagem de seus negó-
cios ou empreendimentos. Toda essa gama de serviços de apoio é de 
fundamental importância para que a empresa de fomento mercantil 
possa prover, com segurança e liquidez, os recursos para o giro dos 
negócios de suas empresas-clientes, com a compra dos direitos cre-
ditórios gerados pelas vendas mercantis por elas efetuadas. 

A expressiva parcela perto de R$ 100 bilhões, injetados na eco-
nomia, são recursos próprios das empresas de fomento mercantil 
que se prestam para estimular a produção de bens e serviços contri-
buindo para aumentar as riquezas do País.

Em suma, a empresa de fomento mercantil é parceira, conselheira 
e orientadora das PME’s pequenas e médias empresas, seu mercado-
alvo, na alavancagem de seus negócios: redução de custos, otimização 
da gestão, incremento das vendas e aumento da competitividade.

Por esta razão, para exercer estas funções não é mais admissí-
vel atualmente, o empirismo na administração de uma empresa de 
fomento mercantil. Com a tendência de expansão do setor e com 
o acirramento da competição, cresce a necessidade de as empresas 
se estruturarem e capacitarem seus gerentes e operadores com co-
nhecimentos específicos para que possa atuar profissionalmente e 
assegurar a sua sobrevivência.

São profissionais polivalentes que devem estar muito bem prepa-
rados tecnicamente para alcançar seus objetivos com ânimo de lucro, 
inerente ao escopo da empresa. Essa soma de conhecimentos mais 
a experiência da vida prática estão constituindo a consolidação da 
cultura do fomento mercantil em nosso País.

Para acompanhar a velocidade da tecnologia e a constante evo-
lução dos negócios de uma clientela de mais de 150.000 pequenas e 
médias empresas, que atuam num diversificado mercado, a empresa 
de fomento mercantil tem que pautar sua conduta nas melhores prá-
ticas com base em uma estrutura organizacional e administrativa que 
contemple procedimentos sobre avaliação de riscos, em toda sua ubi-
qüidade, controles internos eficientes e um rigoroso “compliance” de 
acompanhamento da observância de normas operacionais, jurídicas, 
contábeis e tributárias.

Este é o desafio da modernização e da globalização.

Luiz Lemos Leite
Presidente
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GASTRONOMIA GASTRONOMIA

Uma comidinha mineira vai bem. Por isso, não existe 

um Estado brasileiro que não tenha um restauran-

te com as delícias da culinária de Minas Gerais. A 

gastronomia é uma das mais saboreadas não somente no Brasil, 

como na Europa existem restaurantes especializados somente em 

comida mineira. O empresário e chef, Matusalém Batista Gon-

zaga, destaca que a culinária de Minas está presente em estados 

da Europa, como Portugal, Espanha, Alemanha e na cidade norte-

americana, Orlando. 

Baseada em pratos tipicamente brasileiros, oriundos da época 

dos escravos das grandes fazendas, que preparavam suas refeições 

em ambientes modestos e com poucos recursos, surgiram pratos 

como o “feijão tropeiro” feitos pelos escravos encarregados pelo 

transporte do ouro; e os pratos feitos com porco, galinha e fubá, 

preparados com temperos cheios de aromas, pitorescos da região 

mineira. 

Segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Ba-

res e Restaurantes (Abrasel) de Minas Gerais, o único Estado re-

presentado gastronomicamente em todos os estados brasileiros é  

Minas Gerais, com pelo menos uma representação de restaurante. 

“Não existe um Estado que não tenha um restaurante mineiro.”

O diretor executivo da Abrasel mineira, Lucas Pêgo Oliveira 

Pereira, comenta que a gastronomia mineira faz parte da histó-

ria do Brasil por ser um dos primeiros estados brasileiros a ser 

colonizado. Dentre os pratos que mais caracterizam o Brasil no 

exterior, informa o especialista, além da gastronomia mineira com 

o seu famoso pão de queijo, o feijão tropeiro e o frango com quia-

Uai, do pão de queijo ao 
feijão tropeiro
Depois da refeição, os doces de Araxá completam o prato

bo; está o churrasco; a feijoada; a caipirinha e a comida bahiana. 

A culinária mineira pode ser encontrada em restaurantes es-

pecializados em Belo Horizonte; com seus pratos típicos, como o 

tutu de feijão; a galinha caipira; o lombo com tropeiro; a couve na 

manteiga; a costelinha de porco, entre outros. 

A Capital mineira também reserva uma culinária bastante pe-

culiar que é a gastronomia de boteco, onde bares chamados “Co-

mida Di Buteco” servem pratos em porção, elaborados por chefes 

extremamente criativos. Dentre as especialidades estão à carne 

de sol, peixes do Rio São Francisco, feijão andu, requeijão escuro, 

buriti, cagaita, seriguela, sementes de coentro fresco e manteiga 

de garrafa. 

Segundo o diretor executivo da Abrasel, os bares e restauran-

tes especializados em “comida di boteco” tem uma diversidade de 

tira-gostos, como o conhecido bife de fígado acebolado com jiló, 

feito no chapa. 

Os restaurantes em cidades históricas como Ouro Preto, Ma-

riana, Poços de Caldas e Diamantina, que surgiram nos locais de 

mineração, onde escravos no chamado Ciclo do Ouro, eram uti-

lizados como mão de obra para explorar as riquezas da região, 

também encontram-se restaurantes. 

Os estabelecimentos mantêm a gastronomia do interior, com 

pratos como as abobrinhas recheadas com carne seca, a carne 

de porco com frango caipira, a vaca atolada, a canjiquinha com 

costelinha e a bumbará (caldo feito com fubá e couve refogada). 

Além de restaurantes em cidades como Sabará e Tiradentes, 

que fazem parte do roteiro da Estrada Real, caminho trilhado pelos 

colonizadores durante o Ciclo do Ouro, transportando as riquezas 

e mercadorias até o Rio de Janeiro, capital da colônia na época. 

ARAXÁ: UM DOCE DE CIDADE

Famosos em todo o Brasil, os doces da cidade de Araxá, sede do 

próximo Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil, que aconte-

cerá de 08 a 11, de fevereiro de 2012, completam o roteiro gastro-

nômico.  Na cidade são produzidas as compotas caseiras, as balas e 

os cristalizados, que tornaram uma atração de “dar água na boca” 

para quem visita Minas Gerais. Em Araxá, acontece ainda o Festival 

Internacional de Cultura e Gastronomia de Araxá, que será realiza-

do de 7 a 10 de junho, do próximo ano.  

O empresário e chef Matusalém Batista Gonzaga conta que do-

ces típicos que não podem faltar na mesa mineira são o doce de 

leite, a goiabada cascão com queijo minas, a ambrosia e o pudim de 

milho. E depois de todas essas delícias de doces e comidas, a caipira 

mineira é outra boa pedida. 
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COMPORTAMENTO

Os jovens nascidos nas décadas de 80 e 90, da 

chamada “geração Y”, que estão com 20 anos ou 

mais, sucessores da “geração X”, das pessoas que 

estão hoje próximos ou com 40 anos, possuem que perfil no 

competitivo mercado de trabalho? Esses jovens da nova geração, 

contemporâneos da era digital, que estão sempre conectados e 

acessam as redes sociais como Orkut, Facebook e Twitter com 

a maior facilidade, são profissionais mais exigentes, questionado-

res e menos tolerantes do que os jovens da geração anterior? E 

para os gestores, um novo desafio? Gerenciar esses profissionais, 

com suas novas características. 

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Mercados de Capi-

tais (Ibmec), realizada com estudantes do curso de Administra-

ção, entre 20 e 28 anos, de várias instituições de ensino superior, 

constatou que, apesar das semelhanças – a preocupação com 

o mercado de trabalho altamente competitivo e a qualificação 

profissional –, eles não têm um perfil homogêneo. 

A coordenadora da pesquisa e do curso de Graduação em 

Administração do Ibmec do Rio de Janeiro, a economista Lúcia 

Oliveira, relata que os jovens enxergam o mercado de trabalho 

brasileiro como altamente competitivo e pensam que para en-

contrar emprego não é fácil, nem simples. Além disso, gostariam 

de ingressar em uma empresa e fazer carreira, mas pela falta 

Conecte-se com a 
geração Y

de perspectiva, sentem-se desmotivados e saem. “Eles têm uma 

visão idealizada e se frustram com o trabalho totalmente opera-

cional. Esperam um crescimento rápido e são inquietos.” 

Como a própria pesquisa constatou, não tem como tratar 

a nova geração como um grupo homogêneo. Os 31 jovens da 

“geração Y” pesquisados, entre os anos de 2007 e 2009, foram 

divididos conforme a visão sobre a vida e o trabalho, em quatro 

perfis distintos: engajados, preocupados, céticos e desapegados. 

Segundo Lúcia, os engajados aceitam as condições do mercado 

de trabalho sem questionamentos e centralizam a vida na car-

reira profissional. “Querem e têm condições.” Os preocupados 

também dão excessiva importância à carreira, têm sonhos, mas 

com ambições mais modestas. “Passaram por dificuldades finan-

ceiras, são realistas e sabem que não têm todas as qualificações 

necessárias em relação à concorrência.”

Os céticos são questionadores e críticos do mercado pri-

vado, por considerarem que há uma competição exagerada e 

nociva, e preferem as carreiras públicas ou acadêmicas. Os desa-

pegados dão menos importância ao trabalho e mais importância 

às atividades ligadas à família e ao lazer, e visam às empresas pú-

blicas. “Não têm o trabalho como prioridade e sim a vida pessoal 

e familiar. Almejam estar em uma empresa na qual, não serão tão 

exigidos.”

A psicóloga Jaqueline Mânica, professora do curso de Psi-

cologia da PUC/RS e Consultora de Empresa de Recursos Hu-

manos, destaca que os jovens da “geração Y” têm muito mais 

possibilidade de participar de programas de training com um 

salário de até R$ 4 mil, não querendo se submeter, depois, a um 

salário mediano, em uma empresa de pequeno e médio porte. 

“O nível de exigência é maior. É uma outra visão de mundo. São 

muito mais críticos e conversam de uma outra forma.” 

As expectativas desses jovens para o mercado de trabalho, 

informa Jaqueline, são a possibilidade de crescimento e a flexibi-

lidade de horário para uma melhor qualidade de vida. “Respeito 

ao seu tempo, crescimento e qualidade de vida. Não é trabalhar 

menos, é ter mais flexibilidade de horário, sem deixar de apre-

sentar bom resultado no trabalho.”   

Jaqueline destaca ainda que, o empresário de hoje, precisa 

mudar o perfil em relação a esses jovens, não querendo enqua-

drá-los em uma realidade diferente. “É preciso aproximar os 

profissionais da “geração Y” com os profissionais da “geração X” 

e fazer com que se respeitem.”

Economista Lúcia Oliveira
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ENTREVISTA

Em entrevista à Revista do ANFAC, o presidente da Co-

missão Organizadora do XI Congresso Brasileiro de 

Fomento Mercantil, Jeferson Passos, nos fala sobre o 

maior evento do factoring do Brasil, que acontece de 08 a 11 

de fevereiro de 2012, em Araxá, no estado de Minas Gerais. O 

evento é uma realização da ANFAC com o apoio do Sindicato das 

Empresas de Factoring de Minas Gerais (Sindisfac-MG), para a sua 

organização. 

Quais serão os temas abordados no XI Congresso 

Brasileiro de Fomento Mercantil? E os nomes já confir-

mados?

Os temas serão aqueles  de  interesse do segmento de fo-

mento mercantil. Dentre os principais assuntos, abordaremos as 

garantias  nas operações de fomento mercantil, aval,  fiança, so-

lidariedade passiva e os documentos digitais nas operações de 

fomento mercantil,  assunto muito em voga.. Além de apresentar 

o panorama sobre o factoring no cenário internacional, princi-

palmente em países como Itália, França e Estados Unidos;  com 

a participação de  um empresário  do setor de Portugal como 

palestrante. 

Outros temas tratarão a atuação do fomento mercantil na 

prevenção e detecção na lavagem de dinheiro; personalidades im-

portantes do judiciário brasileiro, como o ministro do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), Massami Uyeda, que fará uma análise do 

judiciário e o fomento mercantil; além de perspectivas do merca-

do de fomento mercantil ministrada pelo diretor-presidente do 

Banco Petra, Fernando Marsillac Fontes; e o presidente do Institu-

to Atlântico,  economista  Paulo Rabello de Castro, que apresen-

tará  o  panorama da economia brasileira. Terá ainda uma palestra 

internacional com  o senhor John McCoin formado  por  Harvard 

e com larga experiência em motivação empresarial.

Qual é a previsão de público? 

A previsão é a participação de 500 empresários e colaborado-

res de factorings de todo o Brasil, além de empresários estrangei-

ros que deverão ser convidados pela ANFAC.

Como Minas Gerais se sente ao sediar o Congresso no 

ano em que a ANFAC completa 30 anos? 

O Estado se sente muito honrado  com o  convite feito pela 

ANFAC e com uma responsabilidade adicional por conta desses 

30 anos  da Entidade. Vamos fazer o melhor possível, juntamente 

com a ANFAC, dirigida pelo homem que lançou a semente do fo-

mento mercantil no Brasil. E para celebrar o 30º aniversário será 

realizado um jantar de gala com show especial de comemoração 

no dia 10 de fevereiro.  

Qual será a sede do local do evento? 

O XI Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil será  re-

alizado no  Tauá Grande Hotel de Araxá,  no Barreiro, cerca de 

6 quilômetros  do centro de Araxá e 380 quilômetros de Belo 

Horizonte. 

Por que Araxá será a sede do Congresso? Nos relate 

um pouco das peculiaridades da cidade. 

Tivemos uma experiência muito positiva no X Congresso Bra-

sileiro de Fomento Mercantil realizado em Porto de Galinhas.  O 

local, afastado de grande centro, permitiu a melhor confraterniza-

ção entre empresários, unindo lazer e trabalho. Muitos levaram os 

seus familiares, o que foi muito positivo.  A Comissão Organizadora, 

a qual presido, achou por bem repetir a fórmula, procurando uma 

cidade, em Minas Gerais, com essas peculiaridades. Encontramos 

em Araxá, a cidade que preenche grande parte dos requisitos exi-

gidos, além da proximidade com regiões com forte presença do 

fomento mercantil, como o interior de São Paulo e a Capital; além 

do Triângulo mineiro; Sul de minas e Belo Horizonte. É nossa preo-

cupação também, preparar atividades paralelas, visando atender aos 

familiares dos empresários, que em breve serão divulgadas.

Como é o segmento de fomento mercantil em Minas 

Gerais? 

XI Congresso 
Brasileiro de 
Fomento Mercantil 
celebra os 30 anos 
da ANFAC

O segmento de factoring  em Minas é  formado eminentemen-

te  por  empresas de pequeno porte,  que, por sua vez, têm como 

clientes, as micro, pequenas e médias empresas. A maioria localizada 

na Capital, Centro Sul e Triângulo.  As empresas do Triângulo têm 

como característica uma forte presença no agronegócio. Existem 

cerca de 450 empresas de fomento mercantil ativas, sendo 160 as-

sociadas ao Sindicato das Empresas de Factoring de Minas Gerais 

(Sindisfac-MG).

Quais são os benefícios das empresas de factoring mi-

neira em ser associadas ao Sindisfac-MG? 

 Eu diria que o maior benefício é a informação.  Através do Sindi-

cato, o empresário é orientado, treinado e atualizado para trabalhar 

no factoring, dentro dos princípios da Lei, da ética e da sustentabili-

dade empresarial. Além de ter no Sindicato, um elemento represen-

tativo da categoria, muito mais forte, do que o esforço individual, 

tanto no âmbito regional como nacional. 

Faço um convite aos empresários do fomento mercantil  de 

todo o Brasil. Participem do XI Congresso Brasileiro de Fomento 

Mercantil e esteja conosco, em Araxá. Vamos confraternizar e mos-

trar ao País a força e a importância do segmento de factoring. O 

empresário de factoring não pode ficar de fora.

Presidente da Comissão Organizadora do XI Congresso 
Brasileiro de Fomento Mercantil, Jeferson Passos
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Saber aplicar os seus investimentos de forma correta traz 

uma série de vantagens ao investidor que ganhará não 

somente, muito mais dinheiro, como credibilidade, renta-

bilidade e tranquilidade no destino de suas aplicações. Afinal, o em-

presário terá a certeza que está aplicando na medida certa, na hora 

certa e no momento certo. Para não ter erro na hora de colocar em 

prática, o especialista da MoneyFit, André Massaro, especializado em 

Educação Financeira e Finanças Pessoais, traça os dez mandamentos 

do investidor de sucesso. Então siga esses conceitos básicos e con-

quiste o sucesso.

Siga os passos do 
investidor de sucesso
 Veja como é possível

FINANÇAS

APLIQUE OS DEZ MANDAMENTOS

1º mandamento – Ter dinheiro sobrando

Este mandamento pode parecer óbvio, mas é surpreendente a 

quantidade de pessoas que mantém dinheiro investido em alguma 

aplicação financeira (porque, mentalmente, têm algum “destino cer-

to” para esse dinheiro) enquanto estão devendo verdadeiras fortunas 

no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, pagando 

juros altíssimos.

Esse fenômeno é conhecido como “contabilidade mental” e é 

resultado de uma distorção de percepção em relação ao dinheiro. 

Quem quer ser um investidor de sucesso precisa primeiro se livrar 

das dívidas e “arrumar a casa”, e só depois pensar em investir.

2º mandamento – Investir primeiro em educação finan-

ceira

Antes de colocar o dinheiro onde quer que seja, é importante 

ter informação. O investidor de sucesso deve investir primeiro em 

sua própria educação financeira, para que tome decisões corretas, 

adequadas aos seus recursos e às suas expectativas.

3º mandamento – Ter uma estratégia

Este mandamento poderia se chamar “não seguir o rebanho”… 

O investidor de sucesso sempre tem um bom motivo, de natureza 

técnica, para investir em determinada ação ou título. E esse motivo 

está alinhado com a estratégia que ele escolheu para si. Ele nunca 

investe em determinado ativo apenas porque “todo mundo está fa-

zendo o mesmo”.

4º mandamento – Saber “quem ouvir”

O investidor de sucesso alimenta uma boa dose de ceticismo 

com relação aos “gênios financeiros de final de semana”, aquelas pes-

soas que acham que sabem tudo só porque acertaram a compra de 

uma ou outra ação e agora se acham capacitados para dar palpites 

na vida financeira de qualquer um. O investidor bem sucedido sabe 

que existem profissionais preparados e certificados para prestar de-

terminados serviços, como administradores de carteiras, analistas e 

consultores de valores imobiliários. Quando o investidor de sucesso 

precisa de uma opinião externa, ele procura uma pessoa capacitada e 

autorizada a emitir essa opinião.

5º mandamento – Ter disciplina

O sucesso nos investimentos raramente é fruto das “grandes 

tacadas”. A maioria dos investidores de sucesso são pessoas que in-

vestem dinheiro de forma regular e consistente, geralmente estabe-

lecendo um valor fixo ou percentual da renda mensal para investir 

todo mês.

6º mandamento – Alimentar expectativas realistas

O investidor de sucesso sabe que não existe “almoço grátis”. 

Se um investimento tem um potencial de retorno alto, o risco de 

perda é igualmente alto. Ele sabe quais são as taxas médias pagas 

por ativos de renda fixa e os retornos médios dos ativos de renda 

variável, e faz suas análises e projeções baseadas nesses números. 

Ele é cético quanto a investimentos que se propõem a dar grandes 

retornos com baixo risco e sabe que “quando a esmola é grande, o 

santo desconfia”.

7º mandamento – Diversificar seus investimentos

Uma das práticas mais rudimentares e, ao mesmo, tempo mais 

eficientes de gerenciar riscos em investimentos é diversificar. Esta-

belecer um percentual do capital a ser alocado em renda fixa e o 

restante em renda variável. Da parte que vai em renda fixa, selecionar 

um determinado número de empresas e setores que garantam um 

bom equilíbrio na carteira. Na parte de renda fixa, também diversifi-

car entre títulos públicos e títulos privados de instituições diversas.

8º mandamento – Saber aquilo que tem

Não adianta criar um procedimento de diversificação, alocar o 

dinheiro conforme planejado e simplesmente “esquecer” dele. De 

tempos em tempos é importante fazer um balanço dos investimen-

tos, analisando cada ativo individualmente, vendo aquilo que vale a 

pena manter e o que vale a pena descartar. Também é importante 

fazer, periodicamente, o “rebalanceamento de carteira”, que são os 

ajustes necessários para que a carteira de investimentos permaneça 

enquadrada nos percentuais de diversificação previamente deter-

minados.

9º – mandamento – Ter objetivos

O investidor de sucesso não guarda dinheiro “por guardar”. 

Ele investe por alguma razão. As razões para se investir podem ser 

muitas, como: ter uma reserva financeira que cubra “x” meses de 

despesas caso algo ruim aconteça; ter recursos para investir em 

educação/viagens/bens materiais; gerar recursos para iniciar um ne-

gócio próprio; garantir uma aposentadoria confortável ou até mes-

mo uma aposentadoria antecipada.

10º mandamento – Ser “senhor” do seu dinheiro

O investidor de sucesso sabe que é importantíssimo ter discipli-

na e uma vida financeira equilibrada, mas ele também sabe que não 

deve deixar o dinheiro escravizá-lo. Ele sabe que é importante viver 

com qualidade e desfrutar as coisas boas que a vida oferece, e que 

não deve se tornar uma pessoa sovina e mesquinha apenas para ter 

mais dinheiro sobrando para investir.

O especialista da MoneyFit, André Massaro, alerta ainda que o 

investidor de sucesso é aquele que não mistura finanças pessoais 

com as profissionais. “A disciplina financeira uma vez cumprida vem 

à educação financeira.” Outra questão importante é saber diferen-

ciar renda fixa de renda variável. “É preciso conhecer os investimen-

tos básicos para o investidor não se tornar refém de um gerente de 

banco ou profissional da área, por mais preparados, eles não sabem 

da sua realidade.” Massaro salienta que o domínio da vida financeira 

é algo que não deve ser terceirizado. “A decisão final deve ser do 

investidor, pois os benefícios ou os prejuízos serão sempre dele.”

As maiores dúvidas dos investidores são a respeito dos ins-

trumentos financeiros, informa Massaro, como o valor mínimo 

para investir em determinado negócio e quanto do patrimônio 

pode investir – as chamadas dicas de “certeira”. Segundo ele, são 

errôneas, na sua maioria, principalmente, aos proprietários de em-

presas de fomento mercantil por lidarem com operações de alto 

risco. “O gerenciamento de risco é tudo nesse negócio, por isso 

é obrigatório manter o dinheiro bem investido e seguro.” Con-

forme Massaro “é necessário que o dono da factoring resguarde 

seu patrimônio pessoal em investimentos mais seguros e conser-

vadores”. 

Especialista da MoneyFit, André Massaro
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Em recente pesquisa realizada pela FISCOSoft, com 

mais de 500 empresas, mais de 65% afirmam não 

estar preparadas para a geração da EFD-PIS/COFINS 

- Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e 

da COFINS.

De fato, a mais nova obrigação acessória instituída pela Receita 

Federal do Brasil em julho de 2010 exige um altíssimo nível de 

detalhamento das informações, o que dificulta a sua implantação, 

além de exigir muito empenho dos departamentos envolvidos.

A atividade de fomento mercantil é repleta de peculiaridades, 

o que torna, na maioria das vezes, o cumprimento das obrigações 

acessórias bastante distinto das demais empresas. Assim também 

ocorre com a EFD-PIS/COFINS, como veremos neste artigo.

I – Instituição da EFD-PIS/COFINS

Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.052 de 2010 foi 

instituída a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/

PASEP e da COFINS (EFD-PIS/COFINS).

A EFD-PIS/COFINS é parte integrante do SPED e, portanto, 

traz toda a transparência inerente ao SPED.

II - Obrigatoriedade 

Para as empresas de Factoring, a obrigatoriedade quanto 

AS EMPRESAS DE FACTORING E 
O DESAFIO DA IMPLANTAÇÃO 
DA EFD-PIS/COFINS
Juliana Ono – Diretora de Conteúdo da FISCOSoft; Especialista em Direito Tributário pela 
Fundação Getúlio Vargas e pelo IBET; Co-autora de diversos livros da área tributária.

à adoção da EFD-PIS/COFINS começou para fatos geradores 

ocorridos em julho de 2011.

Caso a empresa esteja sujeita ao acompanhamento econômico-

tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 2.923 de 

2009, a obrigatoriedade teve início para fatos geradores ocorridos 

a partir de 1º de abril de 2011.

III - Prazo 

A EFD-PIS/COFINS será transmitida mensalmente ao Sped 

até o 5º (quinto) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente a que 

se refira a escrituração, inclusive nos casos extinção, incorporação, 

fusão e cisão total ou parcial.

O serviço de recepção da EFD-PIS/COFINS será encerrado 

às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e 

cinquenta e nove segundos) - horário de Brasília - da data final 

fixada para a entrega. 

Excepcionalmente, o prazo para a transmissão da EFD - PIS/

COFINS foi prorrogado para o dia 7 de fevereiro de 2012 para: 

a) as pessoas jurídicas sujeitas a acompanhamento econômico-

tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 2.923, de 

16 de dezembro de 2009, e sujeitas à tributação do Imposto sobre 

a Renda com base no Lucro Real, referentes aos fatos geradores 

ocorridos no período de abril a dezembro de 2011; b) as demais 

pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda 

com base no Lucro Real, referentes aos fatos geradores ocorridos 

no período de julho a dezembro de 2011. 

IV - Penalidades 

A não-apresentação da EFD-PIS/COFINS no prazo fixado 

acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) por mês-calendário ou fração. 

Assim, considerando o prazo de entrega até dia 7 de fevereiro 

de 2012, caso uma das EFD-PIS/COFINS seja entregue dia 8 de 

fevereiro, haverá aplicação de multa de R$ 5.000,00. Caso a entrega 

não seja feita no dia 8, mas sim, no dia 1º de março, por essa EFD 

haverá pagamento de R$ 10.000,00 pelo atraso na entrega.

V – Informações a serem prestadas

Dispõe o ADE nº 34 de 2010 que o empresário, a sociedade 

empresária e as demais pessoas jurídicas devem escriturar e 

prestar as informações referentes às suas operações, de natureza 

fiscal e/ou contábil, representativas de seu faturamento mensal, 

assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classificação contábil, 

correspondente à receita bruta da venda de bens e serviços nas 

operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas 

auferidas pela pessoa jurídica.

Os contribuintes informarão ainda dados relativos às 

operações, de natureza fiscal e/ou contábil, representativas de 

aquisições de bens para revenda, bens e serviços utilizados como 

insumos e demais custos, despesas e encargos, sujeitas à incidência 

e apuração de créditos próprios do regime não-cumulativo, de 

créditos presumidos da agroindústria e de outros créditos 

previstos na legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da 

COFINS.

Devem também ser escriturados os valores retidos na fonte 

em cada período, outras deduções utilizadas e, em relação às 

sociedades cooperativas, no caso de sua incidência concomitante 

com a contribuição incidente sobre a receita bruta, a Contribuição 

para o PIS/PASEP sobre a Folha de Salários. 

VI - Questões específicas para a atividade de Fomento 

Mercantil

Neste tópico trataremos da EFD-PIS/COFINS, de maneira 

geral, considerando a atividade de Factoring.

VI. 1 – Blocos

A EFD-PIS/COFINS é composta de 8 (oito) blocos:

BLOCO DESCRIÇÃO

0 Abertura, Identificação e Referências

A Documentos Fiscais - Serviços (ISS)

C Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)

D Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)

F Demais Documentos e Operações

M Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS

1
Complemento da Escrituração - Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações 

Extemporâneas e Outras Informações

9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital

ARTIGO

Em cada bloco há inúmeros registros que devem ser gerador pelo contribuinte.
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VI.2 – Receitas

A base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e 

a COFINS, com a incidência não-cumulativa, é o valor do 

faturamento mensal, assim entendido o total das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua 

denominação ou classificação contábil.

Na aquisição com deságio de direitos creditórios resultantes 

de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, por 

empresas de fomento mercantil, considera-se receita bruta o 

valor da diferença entre o valor de aquisição e o valor de face 

do título ou direito creditório adquirido. 

A informação das receitas das empresas de factoring na EFD-

PIS/COFINS deverá ser feita da seguinte forma:

a) As receitas que forem objeto de emissão de documento 

fiscal devem ser informadas no bloco correspondente 

considerando se tratar de nota fiscal de serviço, Bloco A;

b) As receitas, que porventura não forem objeto de 

emissão de documento fiscal, deverão ser informadas no Bloco F.

BLOCO DESCRIÇÃO Será utilizado na atividade de factoring?
 0 Abertura, Identificação e Referências SIM
A Documentos Fiscais - Serviços (ISS) SIM

C
Documentos Fiscais I - Mercadorias 

(ICMS/IPI)

Somente se adquirir mercadorias com direito a crédito 

de PIS e de COFINS (vide art. 3º das Leis nº 10.833 de 

2003 e 10.637 de 2002).

D
Documentos Fiscais II - Serviços 

(ICMS)

Em regra não, pois os serviços de transporte e de 

telecomunicações, em regra, não geram crédito para a 

atividade de factoring.
F Demais Documentos e Operações SIM

M
Apuração da Contribuição e 

Crédito de PIS/PASEP e da COFINS
SIM

1

Complemento da Escrituração - 

Controle de Saldos de Créditos 

e de Retenções, Operações 

Extemporâneas e Outras 

Informações

SIM

9
Controle e Encerramento do 

Arquivo Digital
SIM

Com relação às empresas com atividade de Factoring, considerando a especificidade dessa atividade, podemos usar a seguinte tabela, 

que indica quais blocos devem ser utilizados:
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TURISMO

As férias estão chegando e há um pouco mais de 

um mês, do período tradicional de começar o tão 

esperado período de descanso, ainda dá tempo de 

planejar aquela viagem, para os que honram o conhecido ditado 

popular “brasileiro deixa tudo para a última hora.” Não fique 

desanimado, segundo especialista é possível, desde que seja feito 

logo. 

O diretor de Relações Internacionais da Associação Brasilei-

ra de Agências de Viagens (Abav), Leonel Rossi, informa que em 

primeiro lugar, é preciso procurar uma agência de viagens para 

que o agente ajuste da melhor maneira possível as possibilidades 

da viagem. Para as pessoas que não viajarão através de pacote 

turístico, quanto mais próximo da data desejada para a viagem 

mais caro custará às passagens e a hospedagem, principalmente 

para o período de Réveillon. “O mesmo local para passar as fé-

rias fora do período das datas festivas, é 50% menor no custo.”

Dentre as opções mais procuradas pelos turistas no período 

de Final de Ano e nos meses de Janeiro e Fevereiro, estão as 

praias do Nordeste do País, com cerca de 50% da preferên-

cia dos turistas. As cidades da Serra Gaúcha como Gramado e 

Canela; as cidades históricas de Minas Gerais: Araxá, sede do 

XI Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil, em fevereiro; 

Ouro Preto; Mariana; Congonhas do Campo e a capital de Belo 

Horizonte. Além da Amazônia e do Rio de Janeiro, são também 

as preferidas. Para viajar ao exterior, os locais mais procurados 

são a capital do tango argentino, Buenos Aires; além do Chile; o 

Peru; os Estados Unidos (preferencialmente Nova York, Flórida 

e Orlando), e os países da Europa.     

Porém, uma outra opção que tem atraído muitos turistas, 

disse Rossi, são os  navios que fazem a temporada de verão. 

Os roteiros duram sete dias, saindo de Santos, em São Paulo, 

em direção as praias do Nordeste. Outros cruzeiros vão até 

Buenos Aires, passando pela Capital do Uruguai, Montevidéu e 

pela praia de Punta del Este. Para quem optar pelos pacotes de 

viagem (que inclui passagem, traslado, hotel e café da manhã), a 

vantagem segundo Rossi, é o valor no preço que pode diminuir 

em até 20%. 

ARAXÁ: UNIÃO DE CONHECIMENTO
E ENTRETENIMENTO

Sede do XI Congresso Brasileiro de Fomento 

Mercantil, que acontece de 08 a 11 de fevereiro, em 

Araxá, é uma boa opção para quem deseja unir traba-

lho e lazer, num local que reserva uma das mais belas 

paisagens de Minas Gerais. O Tauá Grande Hotel Termas 

Convention, onde acontecerá o evento, e as termas da 

Cidade impulsionaram o turismo de Araxá. 

A cidade situada no Alto Paraíba é composta pelas serras da 

Bocaina e da Canastra e a sua bacia hidrográfica, formada pelos 

rios Grande e Paraíba, que além de possibilitarem a umidade do 

clima da cidade, são responsáveis pela inclusão de Araxá no Cir-

cuito das Águas de Minas Gerais. As propriedades terapêuticas das 

águas medicinas também atraem turistas de outras regiões e países.

Para quem deseja fazer passeios turísticos o Museu Dona Beja 

e a Fundação Calmon Barreto, o turista pode conhecer a história 

dos primeiros habitantes da Cidade — os índios Araxás. 

Privilegiada pela rica natureza, a região desfruta de rios, lagos, 

cachoeiras, trilhas e serras, favorecendo a prática de passeios e 

esportes radicais. Hoje a cidade disponibiliza esportes 

como: escalada, rafting (descida de 

barco em corredeiras), rapel, trail de motos e jepes, esqui aquático 

e voo livre. 

Na serra do Bocaina, situada a 27km de distância da cidade, 

foi construída uma rampa para a prática de voo livre, que encanta 

ainda mais o local. Junto à rampa encontra-se um restaurante, com 

quiosque e área de diversão para crianças, tornando o lugar mais 

aconchegante. 

A comida caseira é influenciada pelos mestres do Grande Ho-

tel. Além dos doces de Araxá, como as balas caseiras nougath, café 

com mel; coco queimado; pingo-de-leite; doces como ameixinha de 

queijo; doce de leite; tronquinho, cajuzinho, amên-

doa branca e com chocolate; cristalizados de figo 

e compotas diversas sem açúcar com frutose.

Está na hora de planejar 
a sua viagem
Araxá está entre as preferidas dos turistas
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GERAL

Preço ou Valor, o que o 
cliente quer?

Atualmente com a globalização da economia, vivemos 

em um mercado que aumenta a competitividade dia-

riamente, exigindo das empresas a busca por efici-

ência nos processos de forma contínua, pois se assim não o fizer, 

correrão o risco de perder espaço para concorrentes melhores e 

mais ágeis. O cliente está mais consciente, mais exigente, e pres-

siona as empresas por um padrão de qualidade de serviços cada 

vez maior e um preço cada vez mais compatível.

A pergunta que se faz é: O cliente busca Preço ou Qualidade? 

A resposta é: O cliente de hoje quer MAIS, ele busca VALOR.

Outra pergunta que é necessária fazer: Será possível fornecer 

produtos com tecnologia e diferenciais competitivos, manter uma 

equipe especializada, motivada, em contínuo aperfeiçoamento; e 

ainda proporcionar lucro a empresa para garantir solidez financei-

ra, com preço inadequado?

O cliente ao contratar um serviço toma a sua decisão baseada 

numa análise de valor, ainda, que algumas vezes, de forma incons-

ciente, portanto, leva-se em consideração a qualidade do serviço e 

o preço cobrado por ele. Uma vez contratado o serviço, o que vai 

importar, independente do preço pago, é a qualidade do produto, 

dos serviços, e em especial o atendimento recebido no início e 

durante todo o trabalho que será realizado.

A empresa que pratica preço baixo para aumentar a clientela 

e não perder mercado para a concorrência, não terá condições 

de oferecer MAIS para o seu cliente. Terá que adequar os custos e 

por consequência, oferecer um serviço sem VALOR para o cliente, 

deixando-o frustrado. O cliente está disposto a pagar mais caro 

por um produto ou serviço, desde que reconheça VALOR agrega-

do. PREÇO qualquer um pode ter, mas VALOR não. 

A WBA, ao longo dos anos, luta constantemente para ter dife-

rencial competitivo e sustentar o sucesso, investindo em pessoas, 

nas melhores condições de trabalho, na contínua inovação e me-

lhoria dos processos, nos serviços e produtos unindo qualidade e 

tecnologia para disponibilizar os melhores produtos e serviços, de 

tal forma, que o maior objetivo seja alcançado: oferecer sempre 

MAIS para o cliente. Neste ano, para deixar mais nítido para o 

mercado em sempre oferecer MAIS para o cliente, a WBA lança 

a marca WBA+.

Valter Viana
Graduado em Administração 

de Empresas, Pós Graduado em Ad-
ministração Econômica Financeira. 
Professor Universitário, Professor do 
MBA em Gestão Estratégica de Fac-
toring e empresário de software hou-
se no segmento de recebíveis (WBA).

"Será possível fornecer 

produtos com tecnologia e 

diferenciais competitivos, 

manter uma equipe especia-

lizada, motivada?"
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Os executivos do Século XXI, além de cuidarem 

da saúde financeira da sua empresa, se preocu-

pam e estão atentos em ter uma boa qualidade 

de vida? Quem somente se preocupa com a saúde profissional 

e não prioriza a sua saúde pessoal, terá sérios problemas no 

futuro; e no presente, isso acarreta em um grande grau de an-

siedade, estresse e sedentarismo, prejudicando o rendimento 

profissional e consequentemente os lucros da organização. 

O médico cardiologista, Fernando Luchese, que tem 70% 

dos seus pacientes executivos de grandes empresas; e avalia 

1.800 checapes por ano, observou que as empresas com bom 

planejamento estratégico, bem estruturadas e competitivas, são 

lideradas por executivos saudáveis, que realizam anualmente 

checapes. Porém, as empresas lideradas por executivos seden-

tários – que não praticam exercícios físicos e nem cuidam da 

sua alimentação – são, na maioria, organizações que disputam 

mercado em crise financeira.

“Hoje, não é por falta de informação que os empresários 

não priorizam a sua saúde.” A terceira observação feita pelo 

especialista é que indivíduos felizes são mais produtivos. Então, 

entra a equação do Luchese, diz ele. “Estilo de vida = saúde = 

felicidade = aumento de produtividade. Vida pessoal organizada 

é vida financeira organizada e vida profissional prazerosa.”

A qualidade de vida também é resultado de uma boa vida 

espiritual e tempo para o descanso e para o lazer, ao frisar que, 

esses três requisitos são importantes para uma vida feliz. “Indi-

víduos felizes são mais produtivos”. Praticar exercícios físicos 

é outra atividade necessária e que deve se tornar prazerosa na 

vida das pessoas. “O prazer é a mola que move o ser humano.” 

Então, a dica do médico é fazer as atividades físicas de forma 

prazerosa, como caminhar na esteira enquanto vê um filme, 

exemplifica.

Luchese destaca ainda que, vida saudável é também resul-

tado de uma boa alimentação. Para isso, segue algumas regras 

importantes orientadas pelo médico: a primeira é não comer 

gordura.  A segunda é de modo geral, evitar gordura animal; a 

terceira é abandonar os pós, ou seja, o sal deve ser consumi-

do com moderação, até 4 gramas por dia; consumir modera-

damente açúcar e usar sempre que necessário o adoçante; a 

quarta é evitar o consumo de farinha refinada, substituindo os 

pães brancos pelos pães integrais, pois quanto mais refinado os 

produtos consumidos, maiores as chances de aumentar a glico-

se; e o quinto “é comer um pouco de tudo”, transitando pelos 

legumes, pelas frutas, pelas carnes brancas e vermelhas e pelos 

grãos integrais. “É um resumo bom de alimentação.”

Para dar um nocaute no sedentarismo, os executivos devem 

evitar certos comportamentos, como as tradicionais reuniões-

almoço. “Eles não escolhem o prato e com isso consomem 

mais do que precisam.” Os executivos frequentam também 

muitos restaurantes e hotéis com cafés da manhã repletos de 

guloseimas. “O produto é o sabor e não sabemos o que os 

restaurantes colocam nos seus alimentos.” 

Outro grande inimigo dos executivos são as viagens e pou-

cos são os executivos que conseguem se exercitar durante 

esse período. “A viagem é um inimigo que conspira contra a 

alimentação saudável e contra a prática de exercícios físicos.” 

As reuniões longas também é outro inimigo. Segundo Lu-

chese, não devem passar de uma hora já que os executivos 

ficam muitas horas sentados, e por consequência, reduz a cir-

culação venosa das pernas e aumenta as varizes. O estresse é 

o outro vilão da história. As pessoas que dependem de resul-

tados e são submetidas a metas são mais estressadas. “A meta 

é um grande inimigo da saúde.” E só tem um antídoto para 

resolver isso, prescreve o médico. É a organização. “Indivíduos 

CAPA

QUALIDADE DE 
VIDA CONTRIBUI 
PARA A SAÚDE DA 

EMPRESA
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desorganizados estão sempre em ambiente de estresse e mor-

rem mais cedo.”

É preciso ter consciência, diz Luchese, que não tem saúde 

financeira, sem saúde física. “São meus atos que determinam 

as minhas doenças.” E tem aumentado o número de empresas, 

exigindo checapes de seus executivos. “Esse tipo de procedi-

mento faz parte do processo de qualificação da empresa. As 

empresas mais organizadas têm os melhores executivos.” 

EXERCITAR É PRECISO

A personal training Daniela Appel informa que, os execu-

tivos de hoje estão cada vez mais preocupados em praticar 

exercícios físicos. A idade varia entre 30 a 65 anos e a procura 

de executivos pela atividade física aumentou nos últimos cinco 

anos. “Hoje, eu conheço poucos executivos que não têm o seu 

personal training.”

Segundo Daniela, antes de iniciar a atividade física é feito 

um checape por um médico. Muitos, que iniciam os exercícios, 

chegam ao personal training com um quadro de sedentarismo, 

hipertensos, ansiosos, depressivos e obesos, devido à tensão e 

a alta carga de trabalho. “Tem uma tendência a fatores de risco, 

como pressão alta e cardiopatia.”

 Depois de feita a avaliação médica é determinado pelo pro-

CAPA

fissional da área da Educação Física, o tipo de treino e os obje-

tivos a ser alcançados com a atividade física. Além do exercício 

físico, que deve ser feito, preferencialmente, até três vezes por 

semana, vem a disciplina nutricional, informa Daniela. 

Os resultados na vida desses executivos são maior quali-

dade de vida, com os dias de trabalho mais produtivos; ener-

gia; alimentação equilibrada e saudável; e melhor qualidade de 

sono, destaca Daniela. “Pois sempre informo aos meus alunos 

sobre a importância de uma boa noite de sono, com pelo me-

nos, 8 horas.”

O empresário e advogado, Wilson Barufaldi, de 65 anos, con-

ta que desde que procurou a personal training, só teve melhoras 

tanto na vida pessoal como na profissional. “Além de praticar 

exercícios físicos com a minha personal training duas vezes por 

semana, complemento nos outros dias, com corrida na esteira 

e caminhada.” O resultado foi um melhor desempenho físico e 

perda de peso. “Eu trabalho dez horas por dia, sem nenhuma 

dificuldade. Além de viajar de uma a duas vezes por semana.”

Segundo o executivo, dificilmente os checapes de saúde não 

saem bons. Além de praticar exercícios físicos e fazer exames 

médicos periódicos, Barufaldi diz que, não deixa o lazer de lado, 

como ir ao cinema e ler um bom livro, são um dos seus lazeres 

preferidos. Ele aconselha aos executivos, que façam periodicamen-

te, exames médicos, pratiquem exercícios e tenham uma alimen-

tação saudável. Ele conta que para colocar em prática os bons 

hábitos alimentares, utiliza pouco sal e açúcar; consome muita sa-

lada; frutas; cereais; castanhas; azeite de oliva; come pouca carne 

vermelha e massa; e substitui o arroz branco pelo integral. Além 

de não fumar e beber moderadamente. 

O executivo Sérgio Carvalho Filho, de 34 anos, conta que já 

muito jovem, aos 25 anos, teve um diagnóstico de pressão alta. 

Atualmente, pratica exercícios físicos com a personal training, du-

rante três vezes por semana. E por indicação da própria profis-

sional, procurou um nutricionista para realizar uma dieta alimen-

tar equilibrada e saudável. Filho conta que, desde que começou 

a priorizar os exercícios e a alimentação, conseguiu em, um ano, 

perder 12 quilos, realiza caminhadas sem cansaço físico e passou a 

tomar um medicamento para pressão alta, em vez de dois medica-

mentos. “E quero reduzir para nenhum”, diz animado. 

Ele relata ainda que, o humor no trabalho melhorou muito, 

além de acordar muito mais disposto. “Antigamente, qualquer coi-

sa me afetava e me deixava impaciente, e hoje não. Precisamos cui-

dar do maior bem que é o nosso corpo, porque quem não cuida, a 

chance dele adoecer num curto ou médio prazo é muito grande.” 

O executivo conta que, hoje inicia o trabalho às 7h e se disciplina 

para sair às 18h, para priorizar a atividade física.
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A contabilidade de uma empresa de fomento mer-

cantil não gerida de forma correta e coerente 

pode acarretar sérias “dores de cabeça” aos seus 

gestores. O contador e proprietário da Decisão 

Contabilidade (Belo Horizonte), José Xavier Cunha, informa que 

devido às peculiaridades de uma empresa de factoring é preciso 

que o profissional contábil tenha cuidado redobrado para não gerar 

informações contábeis que tragam problemas às empresas.

O primeiro cuidado, segundo Xavier, é que as factorings são 

tributadas pelo Lucro Real, portanto, não podem ser tratadas como 

empresas tributadas pelo Lucro Presumido ou Simples Nacional. “A 

legislação determina que a tributação da empresa de  factoring é 

obrigatoriamente Lucro Real.” Por isso, segundo ele, a contabilidade 

deve ser analítica e os relatórios contábeis devem ser registrados 

por meio do SPED Contábil, FCONT (Controle Fiscal Contábil de 

Transição) e LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real). 

Já os impostos mensais gerados através do faturamento são: 

PIS, COFINS, que são informados mensalmente no DACON, 

SPED, PIS, COFINS e DCTF. O ISS que é informado em sistemas 

próprios de acordo com cada Prefeitura Municipal. Além desses 

impostos, as empresas de factoring recolhem o IOF. Segundo o 

contador, “é calculado sobre o valor de face do título reduzido 

de sua receita pró-rata e recolhido de forma decendial, e seu 

valor deve também ser informado na DCTF mensal.”

Xavier alerta que a empresa de factoring sendo tributada 

pelo Lucro Real tem a alternativa de escolher entre fazer o re-

colhimento do Imposto de Renda e da contribuição social por 

estimativa sobre o faturamento mensal, ou então, utilizar o sis-

tema de apuração trimestral. A adoção da forma de pagamento 

por estimativa deve ser acompanhada através dos balancetes 

Contabilize bem suas 
finanças

mensais com a prerrogativa de suspender ou reduzir os recolhi-

mentos de Imposto de Renda e a contribuição social, se apura-

do o prejuízo fiscal nestes meses, mantida a obrigatoriedade do 

Balanço Anual.

No critério de apuração trimestral, a base de cálculo dos im-

postos é o resultado dos três meses apurados no Balancete sen-

do esta a apuração definitiva. Todas as notas fiscais de serviços 

devem ser emitidas de acordo com a legislação vigente de cada 

município e escrituradas. “No Brasil existem 5.563 municípios e 

o contador deve estar atento a legislação do município em que 

a factoring está inserida”. 

CUIDADO COM AS MULTAS

Para quem não fizer a contabilidade de forma correta, as 

multas podem ser severas. Conforme Xavier, quem não cumpre 

com as obrigações acessórias, como entrega do SPED CON-

TÁBIL está sujeito à multa de R$ 5 mil por mês. A não entrega 

da DCTF, por exemplo, acarreta ainda, multas de R$ 500,00 por 

mês, podendo ser maior em função do valor dos impostos a pa-

gar. E cada Prefeitura Municipal estipula multa por não entregar 

as declarações de patrimônio de serviço.

“Muitas vezes, o grande problema do profissional contábil 

é não conhecer as peculiaridades da contabilidade de uma fac-

toring”, frisa Xavier. A Decisão Contabilidade, que atende em 

torno de 250 empresas de factoring em todo o Brasil, somente 

trabalha com empresas onde os processos são automatizados. 

“Só conseguimos atender aos governos Federal, Estadual e Mu-

nicipal; e ao cliente, pontualmente, utilizando exportações ele-

trônicas do sistema.”

ECONOMIA

A contribuição das empresas de fomento mercantil 

para o mercado econômico brasileiro foi abordado 

pelo presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, duran-

te evento promovido pelo SINFAC/RS no dia 16 de setembro. 

Na Caravana do Fomento Mercantil realizada na cidade de Novo 

Hamburgo, informou que, somente em 2010, o setor movimentou 

R$ 81 bilhões na economia do País. 

No final do evento, o assessor da Presidência da ANFAC, Do-

rival Maso, apresentou os principais tributos enfrentados pelo se-

tor como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Também abordou as demais 

obrigações das empresas de factoring como DACON, DCTF, DIPJ, 

DIRF, IOF, SPED e FCONT.

 O encerramento contou com homenagens ao presidente do 

SINFAC/RS, Olmar João Pletsch, ao presidente da ANFAC, Luiz 

Lemos Leite. O assessor da Presidência, Dorival Maso, também 

esteve presente no IV Encontro Gaúcho de Fomento Mercantil, 

realizado no dia 17 de agosto, em Caxias do Sul, como participan-

te especial.

NOTÍCIAS ANFAC

Presidente da ANFAC 
ministra palestras

ANFAC PERCORRE O BRASIL

Os cursos realizados pela ANFAC foram:

“143º Agente de Fomento” realizado de 08 a 11 de 
agosto, em Campinas, São Paulo; 

“A Nova Contabilidade” no dia 19 de agosto, em Brasília; 

“144º Agente de Fomento” de 22 a 25 de agosto, em 
Belém, no Pará; 

“Riscos Operacionais”, no dia 22 de setembro, em 
Criciúma, Santa Catarina; 

“A Nova Contabilidade”, dia 28 de setembro, em 
Curitiba, no Paraná;

“Riscos Operacionais”, no dia 04 de outubro, em Recife, 
no Pernambuco, além do COAF Goiânia dia 29 de 
setembro;

145º Agente de Fomento, nos dias 24 e 27 de outubro, 
em São Paulo, SP.

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

Foto: Com
unicative

Evento em Novo Hamburgo/RS 145º curso de agente de Fomento, realizado em São Paulo/SP
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A Missão Empresarial Brasileira à China 2011, rea-

lizada de 11 a 22 de outubro, reuniu empresários 

brasileiros de diversos setores como também do 

Fomento Mercantil. O evento fez parte do Programa de Ações 

Integradas de Promoção Comercial, desenvolvido pela Rede 

Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN) 

e coordenado pela Confederação Nacional de Indústria (CNI), 

com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportação 

e Investimentos - Apex-Brasil.

CHINA

Fomento Mercantil 
marca presença em 
missão empresarial 
à China

A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 

(FIESC) que já promoveu missões empresariais a grandes feiras 

internacionais, neste ano, com o apoio do Sebrae organizou a 

8ª missão à China - Canton Fair, levando empresários ao even-

to. A FIESC é a entidade que representa por praticamente 34% 

do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de Santa Catarina e 

tem como principais objetivos, o incremento da competitivida-

de nos segmentos industriais. 

A FIESC conta com uma equipe técnica especializada, além 

da parceria com China Trade Center, entidade oficial promo-

tora da Canton Fair no Brasil. O evento teve como objetivos 

prospectar oportunidades de negócios; potencializar parcerias; 

fortalecer a rede de relacionamentos na China; incrementar 

as transações comerciais; e monitorar tendências através da 

realização de visitas à Canton Fair, a instituições e a empresas 

chinesas.

O vice-presidente de Editoriais, Marketing e Mídia da      

ANFAC, Marcio Aguilar, que participou da Missão Empresarial 

Brasileira à China 2011 e foi o único empresário, representan-

do a entidade, informou que os participantes tiveram a oportu-

nidade de conhecer e verificar as oportunidades de negócio, a 

partir do processo de importação.  “Participaram empresários 

vinculados as suas federações estaduais. A maioria pequeno e 

médio importador, buscando oportunidades de negócios.”

Aguilar destaca ainda que a 110ª Canton Fair - maior feira 

de negócios da China - foi à possibilidade da parceria com o 

pequeno e médio importador, pois existe um nicho aberto para 

uma operação interna de apoio, logística e de serviços para o 

pequeno importador, que não possui um parceiro financeiro na 

hora de escolher o seu fornecedor externo. “A grande dificul-

dade é a ausência de recursos de caixa pra custear o processo 

de importação que está aberto para a exportação.”

Segundo Aguilar, a Feira contou com mais de 20 mil exposi-

tores, fomentando negócios com o mundo inteiro. “É difícil de 

dimensionar as ofertas e oportunidades de negócios que foram 

colocados a disposição.” Conforme o dirigente, a FIESC, a CNI 

e o Sebrae possui uma representação muito consistente com 

apoio logístico, permitindo que o empresário abra o negócio 

e viabilize todo o processo de importação. “A representação 

somente tem o trabalho de levantar o parceiro e a FIESC e o 

Sebrae apoiam e incentivam as empresas.” O vice-presidente 

da ANFAC, Marcio Aguilar, participou da Missão Empresarial 

Brasileira à China 2011, com o empresário Raul Tofo, da Feltros 

Bandeira, de Porto Alegre, empresa-cliente da Precisão Fomen-

to Mercantil; e o diretor de Novos Negócios da factoring, Le-

andro Oliveira. 

O diretor do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas do Rio Grande do Sul (Sebrae), Marco Antônio Kappel 

Ribeiro, destacou que a iniciativa do Sebrae em levar 20 em-

presas apoiadas pela entidade, fortaleceu a competitividade das 

pequenas empresas que atuam em vários segmentos. “Todos 

os empresários participantes manifestaram algo positivo para 

o seu negócio, como questões relativos a fornecimentos e 

contatos com outras empresas.” Para Kappel, “mais uma vez, 

o Sebrae cumpriu a missão de tornar as empresas mais com-

petitivas e se manter no mercado para que não fechem por 

falta de gestão e de visão global. Foi a oportunidade também 

de trocar ideias com empresas de todo o mundo e conhecer 

outras realidades.”
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Um dos grandes incentivadores da regulamentação da 

atividade de fomento mercantil no Brasil é o ex-sena-

dor José Fogaça, que durante seu mandato no Senado, 

foi o autor do Projeto de Lei 230/95 para regulamentar as empresas 

de factoring. Segundo Fogaça, o que motivou a criação do seu projeto 

foi “exatamente a seriedade e responsabilidade que moveu os diri-

gentes da ANFAC solicitando um sistema de regras e transparência. 

Isso significa que eles pregam elevados padrões éticos.”

Para Fogaça, o factoring tem uma grande importância para o de-

senvolvimento da pequena e média organização, orientando as em-

presas do ponto de vista mercadológico. 

O ex-senador lamenta a não aprovação do projeto que regula-

menta a atividade de factoring no Brasil. “É de lamentar e estranhar 

um projeto de lei com tamanha seriedade não ser aprovado ainda no 

Congresso Nacional. Está mais do que madura, e mais do que lógica, 

a aprovação do projeto de lei que funcionará como um verdadeiro 

código de ética profissional.” 

Por outro lado, outro projeto de iniciativa da Câmara dos 

Deputados, o PL 3615/2000, de autoria do falecido deputado João 

Hermmann foi submetido à apreciação das Comissões de Economia 

e Finanças e Tributação, e teve seu texto final aprovado pela 

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em dezembro de 

2006. Encaminhado ao Senado em 2007, em abril de 2008, o texto da 

Câmara dos Deputados foi aprovado por unanimidade, na Comissão 

de Constituição e Justiça do Senado. Dois anos depois, em maio de 

2010, o Senado aprovou o substitutivo elaborado pelo relator na 

Comissão de Assuntos Econômicos, com profundas alterações no 

texto original, o que determinou o retorno do projeto à Câmara 

dos Deputados, com competência para analisar os fundamentos do 

substitutivo do Senado.

Em sua volta à Câmara dos Deputados, em novembro de 2010, 

Fogaça lamenta demora 
na aprovação de PL que 
regulamenta o factoring

a Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio rejeitou, 

por maioria, o substitutivo do Senado (relator deputado Bruno 

Rodrigues - PE). Em outubro de 2011, a Comissão de Finanças e 

Tributação rejeitou, por unanimidade, o substitutivo do Senado 

(relator deputado André Vargas – PR).  Do voto do deputado André 

Vargas cabem os seguintes destaques: ”... Nessa linha, acrescente-

se que o substitutivo do Senado estabelece valores rígidos a serem 

recolhidos das empresas de fomento mercantil a título de taxa de 

exercício de poder de polícia. A questão é que sequer se vislumbram 

os efetivos custos reais, decorrentes das atividades de fiscalização, 

sem mencionar que, na entrada em vigor da lei, essas taxas serão 

devidas mesmo que esse órgão sequer tenha iniciado as atividades 

de fiscalização, como as taxas estão fixadas por lei, para que seja 

efetuada a sua adequação à realidade seria necessária a elaboração 

de nova lei, o que parece inadequado. 

 No que tange às expressivas alterações no regime de tributação 

das empresas de fomento, a justificativa apresentada essencialmente, 

refere-se a uma necessidade de adequação ou aproximação de 

seu regime tributário, àquele tipicamente aplicado às instituições 

financeiras, não tecendo, contudo, qualquer consideração sobre 

efetivo impacto arrecadatório dessas mudanças. Assim, além de 

considerarmos temerária a medida, uma vez que não foram estimados 

os efeitos sobre a carga fiscal do setor, ressaltamos, uma vez mais, que 

as empresas de fomento não são do setor financeiro. E estas são 

algumas das principais motivações pelas quais optou-se pelo projeto 

aprovado na Câmara dos Deputados, apesar dos efetivos e legítimos 

esforços de aperfeiçoamento efetuados pelo Senado Federal que 

acarretaram, todavia, profundas alterações, em revisão, desse texto.

No momento, o projeto se encontra na Comissão de Constituição 

e Justiça da Câmara para o parecer final, antes da sanção presidencial. 

É relator, o Deputado Mauricio Quintela (AL).

POLÍTICA
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Na hora de escolher qual o profissional que vai tra-

balhar na sua factoring, quais são os profissionais 

mais requisitados? Qual é o perfil deste profis-

sional? A experiência conta mais que a formação? Ou é preciso 

aliar de forma balanceada os dois critérios: experiência com for-

mação? Para responder essas e outras perguntas, o diretor do 

Grupo Sifra, (São Paulo), Luís Geraldo Schonenberg, relata que 

o leque de profissionais para atuar em uma empresa de fomen-

to mercantil pode ser amplo, com pessoas com formação em 

Direito, Engenharia, Administração de Empresas, Contabilidade e 

Economia. 

Aliada a formação acadêmica vem a experiência, em que o 

contratado, deve ter pelo menos vivência profissional no aten-

dimento a clientes de instituições bancárias ou em empresas de 

factorings. Porém, esta experiência não precisa ser requisito ne-

cessário em determinadas áreas de atuação. Segundo Schonen-

berg, o profissional que atua como Gestor de Risco e Conferente 

de Expedição recebe treinamento da própria empresa de facto-

rings. “São profissionais formados dentro da empresa.” 

Já outras áreas de atuação que são os Corretores de Negócios 

ou Operadores de Factorings é importante ter experiência e uma 

boa carteira de clientes. “Este profissional precisa saber avaliar se 

o perfil das possíveis empresas-clientes se encaixa com o perfil da 

nossa empresa.” O Grupo Sifra, por exemplo, atende clientes de 

médias e grandes empresas nos setores da indústria, como metalur-

gia, construção e outros; além de serviço e comércio.

MERCADO

Como deve ser o profissional 
de factoring?

O empresário informa que os analistas de crédito precisam 

ter experiência na área, bem como, os analistas de cadastro ne-

cessitam ter experiência profissional em factoring ou em banco, 

além de bons contatos no mercado. E o Gestor de Risco precisa 

acompanhar a carteira dos clientes diariamente. 

O PROFISSIONAL PROMISSOR

O perfil de um profissional de factoring promissor avalia o 

empresário, apresenta como características, facilidade e bom rela-

cionamento com as empresas-clientes e dentro da própria facto-

ring que atua; flexibilidade para se adaptar as situações adversas; 

ter formação acadêmica nas áreas de preferência; força de vonta-

de para se aprimorar; participar de cursos nas áreas financeiras, 

muitos deles são realizados pela ANFAC aos seus associados; co-

nhecer os produtos da empresa e o setor financeiro da empresa-

cliente. “É preciso saber falar a linguagem financeira.”

Antigamente, os profissionais da área financeira somente vis-

lumbravam o mercado de banco, hoje esse tipo de profissional, 

enxerga o fomento mercantil como um segmento importante, 

avalia Schonemberg. Segundo ele, existe uma migração impor-

tante do profissional de banco de menor porte para uma em-

presa de factoring. “O profissional que tem bom desempenho, 

a remuneração com certeza, será melhor do que no banco de 

menor porte.” 

Apesar dessa migração importante dos profissionais das ins-

tituições financeiras para as empresas de fomento mercantil ain-

da existe uma carência de profissionais qualificados e experien-

tes, frisa o empresário. “Sempre muito difícil. É um ramo muito 

específico e falta nos profissionais experiência de mercado.”

Schonenberg alerta que atualmente um segmento importan-

te e que vem crescendo no mercado de fomento mercantil, são 

os Fundos de Investimentos de Direito Creditório. Por isso, a 

necessidade de profissionais habilitados a estruturar o fundo e 

adaptar as operações ao fomento mercantil. “A pessoa que sabe 

estruturar o produto acaba tendo uma função importante nas 

médias e grandes factorings. O profissional que tem vocação, 

tem demanda dentro da empresa de fomento.”



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 3,93
Mai 35,30 9,07 6,23 4,24 4,50 4,82 3,99 3,89 3,81 4,43 4,41 4,63 4,35 3,91 3,99 3,92 3,90 3,92
Jun 35,40 9,00 5,89 4,20 4,42 4,79 3,97 3,93 4,10 4,39 4,40 4,64 4,31 3,90 4,01 3,85 3,92 3,93
Jul 9,85 9,02 5,60 4,20 4,33 4,75 3,91 4,10 4,04 4,36 4,42 4,63 4,29 3,90 4,02 3,83 3,92 3,94
Ago 10,40 8,49 5,44 4,15 4,20 4,70 3,88 4,04 4,04 4,34 4,43 4,63 4,24 3,91 4,03 3,77 3,88 3,95
Set 8,58 8,11 5,25 4,13 4,50 4,56 3,87 4,03 4,01 4,33 4,45 4,62 4,13 3,92 4,00 3,76 3,89 3,93
Out 8,46 7,85 5,02 4,10 4,55 4,40 3,85 3,97 4,25 4,28 4,46 4,61 4,06 3,93 4,07 3,75 3,91 3,92*
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 31/10/2011
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PERFIL
FACTORING FATOR ANFAC

Com 15 anos de experiência no setor bancário, José 

Roberto Borin sempre estudou muito sobre o ramo 

de fomento mercantil. E através dos seus conheci-

mentos, percebeu a possibilidade de abrir a sua própria empresa 

de factoring. Junto com o seu sócio, o filho Guilherme Henrique 

Borin, abriu no início deste ano, a BG Fomento, localizada em São 

Paulo. “A ideia era dar continuidade a essa atividade que é muito 

produtiva no nosso País, quando praticada de forma específica, 

com base nas micro e pequenas empresas”, explica o empresário. 

Segundo ele, “os bancos não conseguem atender na sua plenitu-

de, os aspectos de conjuntura econômica e setorial das pessoas 

jurídicas, com a mesma agilidade das factorings. É uma questão de 

BG Fomento: Estímulo para o 
desenvolvimento de seus clientes

cuidar da saúde futura das empresas”. 

A BG Fomento possui quatro funcionários e uma carteira de 

aproximadamente 30 clientes nas mais diversas áreas como: pro-

cedimentos médicos, setor imobiliário e segurança. E as metas 

para este ano, são a redução da inadimplência no mercado de 

investimentos; tornar eficiente a análise de crédito; e investir em 

equipamentos de ponta para melhor atender sua clientela, alcan-

çando assim 30% a mais de ativos.

Para o empresário, “a ANFAC é um gerador de subsídios, quan-

do se refere ao ramo de fomento”. Ele destaca que, o associado 

da entidade tem o atendimento e as ferramentas necessárias para 

desenvolver um negócio sólido e rentável. 

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
Tel.: (11) 3382-1000

Fornecer Leis e Jurisprudência muita
gente faz!A FISCOSoft faz mais:

- Balizamento Legal e Operacional do Factoring no Brasil

- Quadro Sinótico de Tributos

...............

Nova mensagemNova mensagem

FISCOSof On Line

anfac@anfac.com.br

ANFAC - Resenha Diária - FISCOSoft On Line

Só Associado ANFAC tem!*

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 diaria-
mente um indicativo sinalizador para o mercado (mero parâmetro).

A Kim Assessoria Financeira foi constituída em 2005, em 

São Paulo, e tem como responsável Jorge koyama. Des-

de então, as operações ficaram concentradas na com-

pra de direitos creditórios de alguns clientes indicados. Atualmente 

também está focada na área de plásticos reciclados. 

Segundo o gerente da empresa, Ricardo Keiko Matsumoto, a 

demanda de clientes vem de indicações pessoais. “Tanto os nossos 

clientes atuais como os antigos, vieram por meio de contatos de pes-

soas de nosso relacionamento, que de certa forma, minimiza nossos 

riscos. Não divulgamos nossos serviços na mídia. Nós atendemos às 

indicações, mas sempre observando as oportunidades do mercado”, 

destaca.

 Em relação à área de factoring, hoje, Matsumoto acredita 

que, à medida que o governo aumentou a taxa de juros para conten-

ção dos gastos da população, e, consequente, o controle da inflação 

Kim Assessoria Financeira: seis 
anos de sucesso

as empresas procuraram outros meios de obtenção de recursos, 

além do bancário. O mercado de factoring pode auxiliar as empresas-

clientes em expansão, suprindo os descompassos do fluxo de caixa 

ou mesmo adiantando os recursos para que possam realizar seus 

negócios, deixando o cliente em condições para focar no seu próprio 

negócio. 

“No cenário atual, ocorrendo à redução das taxas, notamos que a 

procura das pequenas e médias empresas pelo crédito vem crescen-

do gradativamente”, acrescenta o gerente.

Os resultados, apesar de ainda não serem expressivos em termos 

financeiros, caminham favoravelmente, pois conforme Matsumoto, a 

empresa se prepara para o crescimento e vem ganhando força no 

mercado. “E a nossa empresa, com a parceria da ANFAC, está se pro-

fissionalizando e pode atuar dentro das exigências e conformidades 

exigidas, e nos padrões de outras empresas associadas.”
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A gestão do crédito deve ser um processo estratégico 

para os negócios, garantindo sempre sua rentabili-

dade. Para auxiliar as empresas de qualquer porte 

do mercado de recebíveis, a Serasa Experian possui a Solução 

Factoring. Por meio dela é possível obter uma análise de crédito 

completa, reduzindo custos e os riscos de inadimplência e frau-

des. O segmento Factoring combina informações de crédito e de 

marketing para conduzir as decisões das empresas especializadas 

na compra de créditos de outras organizações. Além disso, é im-

portante, para a prospecção de novos clientes, aumentar a ren-

tabilidade da Factoring e fazer a gestão da carteira de crédito e 

recuperação.

Segmento Factoring: 
a segurança na gestão do crédito

Com a solução, os empresários do segmento recebem 

relatórios completos para avaliação do endividamento dos 

cedentes de crédito e para análise do risco de negócios 

com pessoas físicas e jurídicas. Já na prevenção a fraudes, o 

segmento Factoring consegue, por exemplo, detectar títulos 

em duplicidade.

As Factorings acompanham a atividade econômica do País, 

que, segundo a Serasa Experian, teve crescimento de 3,5% 

de janeiro a agosto de 2011. Segundo o diretor de Segmento 

da Serasa Experian, Alexandre Gazzani, o comportamento da 

carteira de Factoring da Serasa Experian mostra que, quando 

cresce o crédito do sistema financeiro para as empresas, as 

companhias de Factoring compartilham mais seus títulos no 

banco de dados da Serasa Experian. “Quando o ambiente é 

favorável aos negócios, os empresários do segmento sentem 

mais liberdade para compartilhar suas informações”, afirma.

De acordo com Gazzani, é possível perceber que, quando 

há uma estabilidade ou redução no ritmo de crescimento do 

crédito bancário às empresas, o segmento Factoring reduz o 

compartilhamento. Por isso, é importante que ele aconteça em 

grande proporção, independentemente do cenário econômico. 

Com essa ação, é possível obter um melhor panorama do 

mercado, bem como conhecer melhor o risco. 

Vale a pena investir em ferramentas que, com a atualização 

constante dos dados cadastrais da carteira de clientes, 

contribuam para uma análise de crédito mais cuidadosa e 

diminuição de risco de fraude na operação. Para realizar 

negócios com mais segurança, conheça a Solução Serasa 

Experian Factoring, em Serviços para Empresas, no site (www.

serasaexperian.com.br) ou ligue para o canal de televendas da 

Serasa Experian 0800 773 77 28.

SEGMENTO

Diretor de Segmento da Serasa Experian, Alexandre Gazzani
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FALE COM O 
PRESIDENTE

Nome: Adelyne Morena (Chefe de Gabinete da Sociedade 

de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH)

Mensagem: Quero mais uma vez parabenizá-lo pela aula e 

pela forma que os temas foram abordados, facilitando muito o 

aprendizado. Sua dedicação para com esse mercado é notável 

e contagiante, bem como, seu entusiasmo em formar novos 

operadores.

Nome: Divaldo Disposti

Mensagem: Meu caro amigo Dr. Luiz, agradeço imensamente 

a sua compreensão, porém digo-lhe só não estaremos juntos 

na administração da ANFAC. O senhor poderá contar comigo 

sempre e eu humildemente peço que continue nos orientando 

com seus preciosos conselhos. Obrigado por todo o seu carinho 

e atenção. Abraço fraterno.

Nome: Orlando de Souza Santos (presidente Sinfac GO/TO)

Mensagem: Dr. Luiz Lemos, nós do Sinfac GO/TO é que 

agradecemos pela oportunidade que o senhor nos proporcionou, 

trazendo aos empresários de nossa região, informações 

importantes cuja utilidade é indispensável na condução cotidiana 

de nossa atividade.  Nossos sinceros agradecimentos mais uma 

vez, e nosso abraço aos companheiros Dorival Maso e Dr. José 

Luiz Dias. Vocês não pouparam esforços em nos propiciar o 

melhor. Que Deus os abençõe. 

Nome: Embaixadora Marília Sardenberg Zelner Gonçalves

Mensagem: Prezado senhor Luiz Lemos Leite, muito 

agradeço o livro “Factoring no Brasil” que me foi enviado, 

tratando das bases legais do instituto do fomento mercantil no 

Brasil, e de seu papel na economia brasileira, que, estou segura, 

será de grande utilidade para esta Embaixada. A Embaixada do 

Brasil em Bratislava foi criada em 2008, tendo sido, recentemente 

estabelecido o Setor de Promoção Comercial – SECOM. 

O mesmo é resultado do aumento das atividades de 

promoção comercial, do potencial do comércio bilateral, bem 

como da internacionalização das empresas brasileiras. Este 

Posto tem apoiado várias iniciativas na área comercial, tais como 

a criação da Associação Empresarial Luso-Brasileira. 

Cabe ressaltar, ainda que a visita de representante da 

APEX Brasil, em junho, enriqueceu e fortaleceu o contato 

com a agência local para suporte de exportações – SARIO. 

Nos trabalhos efetuados, sempre foi enfatizado o potencial do 

comércio bilateral, bem como, a falta de informações a respeito 

das oportunidades comerciais e turísticas nos dois países. 

O SECOM desta Embaixada está trabalhando no sentido 

de estreitar os laços comerciais entre o Brasil e a Eslováquia, 

sobretudo através do suporte e informações fornecidas aos 

interessados. Principalmente por esta razão, parece-me que o 

livro será extremamente útil para o SECOM desta Embaixada. 

Estou à disposição para fornecimento de quaisquer 

informações julgadas necessárias. 

Nome: Ministra Nancy Andrighi

Mensagem: Senhor presidente, sensibilizada, agradeço-lhe 

a gentileza de enviar-me um exemplar da 81ª edição da Revista 

da ANFAC. Na oportunidade, cumprimento-o sobremaneira por 

mais essa edição desse importante periódico, com informações 

salutares acerca da atividade de fomento mercantil. Ao ensejo, 

felicito-o por sua valorosa gestão à frente da ANFAC.

Fale com o presidente




