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Com a Central de Títulos Serasa Experian, 
você avalia com precisão o risco das suas 
operações e se protege contra fraudes.
A Central de Títulos Serasa Experian é um banco de dados de duplicatas
e cheques emitidos por cedentes, indústrias e lojas às factorings, refletindo
o volume dos títulos resultantes das transações feitas por esses cedentes no 
mercado. A solução facilita avaliar a exposição ao risco de novas operações
e consultar a existência de títulos constantes na Central, evitando fraudes 
e compra de títulos duplicados. Contrate agora.

A gente trabalha para você crescer.
Ligue 0800 773 7728 
ou acesse serasaexperian.com.br
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30 ANOS QUE 
NOS ORGULHAM...

Num mundo que não para de evo-
luir, a ANFAC também vem se reno-
vando em sua longa história vitoriosa 
de 30 anos: 11 de fevereiro de 1982 a 
2012.

A nosso ver, a principal conquista 
da ANFAC foi, inquestionavelmente, a 
Circular nº 1.359, da Diretoria do Ban-
co Central, de 30 de setembro de 1988.

Este normativo do BC, que quebrou 
paradigmas, foi o ponto de partida que 
deflagrou todo processo operacional 
da ANFAC de desenvolver um trabalho 
estruturado para fincar as balizas de 
um arcabouço que suporta as opera-
ções do fomento mercantil no Brasil.

Fomento mercantil é expressão co-
nhecida e consagrada em diversos nor-
mativos infralegais da administração 
pública federal e em atos legislativos 
infraconstitucionais para identificar o 
factoring no Brasil. Essa expressão pos-
sui um perfil preciso no direito pátrio 
guardando perfeita correspondência 
com a orientação doutrinária existente 
no ordenamento econômico-jurídico 
dos 67 países em que o instituto flo-
resceu.

Anos decorridos, o Conselho Mo-
netário Nacional, ao editar a Resolução 
nº 2144, de 22.02.1995, tomou como 
referência as operações discriminadas 
pela legislação fiscal (Lei nº 8981, de 
22.01.1995) como próprias das em-

presas de fomento mercantil, distin-
guindo-as daquelas privativas de ins-
tituições financeiras nos termos da Lei 
nº 4595, de 31.12.1964, recepcionada 
como Lei Complementar por força da 
Constituição de 1988. A 2144 é impor-
tante porque reconheceu de fato que 
as empresas de fomento não podem 
ser caracterizadas como instituições 
financeiras.

Nesta faina de intensa atividade 
corporativa e institucional exercida 
pela ANFAC, foi possível construir o 
marco regulatório que serve de sinali-
zador para as empresas de fomento e 
sua clientela, bem como para o merca-
do em geral.

Numa breve retrospectiva, verifi-
ca-se que, neste período, numerosas 
foram as iniciativas da ANFAC em ade-
quar-se à realidade fática do que acon-
tece no mercado, hoje globalizado.

Como exemplo dessa evolução é a 
versão atualizada, em maio deste ano, 
do Contrato de Fomento Mercantil, 
que representa o maior acervo técnico-
jurídico da ANFAC, pioneira na criação 
do primeiro instrumento específico di-
recionado às operações de factoring, 
com a exclusividade de denominá-lo 
“Contrato de Fomento Mercantil” ino-
vação concretizada por intermédio da 
Circular ANFAC nº 017, editada no já 
longínquo ano de 1989.

A recém-lançada versão do contra-
to, assim como tantas outras iniciativas, 
foi elaborada em razão da permanente 
necessidade de atualização à realida-
de do mercado, buscando adaptar-se 
às melhores práticas de conformidade 
com  os padrões éticos, operacionais e 
jurídicos peculiares à atividade.

Assim é que a prioridade da ANFAC 
é a consecução da lei específica da ati-
vidade que possa sedimentar a vasta 
experiência colhida da prática do fac-
toring como factoring.

A vigência da lei possibilitará ao se-
tor entrar numa nova fase de sua exis-
tência ao desenvolver, no seu âmbito 
interno, a cultura da regulamentação, 
que representa um elemento de con-
tinuidade e consolidação do fomento 
mercantil/factoring. 

Oportunidades de ajustes se ofe-
recerão para fortalecer o conceito te-
leológico dessa atividade de relevante 
função socioeconômica, que tanto tem 
contribuído para agregar valor ao PIB 
nacional.

Luiz Lemos Leite
Presidente ANFAC

Editorial
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R$ Bilhões3 
e recur osm s

ad inis ados pela P RAm tr ET

Ouvidoria PETRA: 0800 601 1313www.bancopetra.com.br

O Banco PETRA, 
especializado em Fundos de 

Crédito, ultrapassou a 
marca de R$ 3 bilhões em 

recursos sob administração.

Se você já é nosso cliente, muito 
obrigado por fazer parte desta história.

Se ainda não é, entre em contato e 
descubra os motivos que levaram mais 
de 60 fundos a terem seu patrimônio 

administrado conosco. 

fidcfomento@bancopetra.com.br11 3526-9032



Fomento6 mercantil

Presidente da ANFAC recebe
o Diploma de Mérito COAF

O esforço para conter as ações do crime organizado ganha reconhecimento do governo 
federal. Papel este que deu ao presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, o único representante 
da iniciativa privada, a receber o Diploma de Mérito COAF, concedido pelo Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. “É uma honra e um 
prestígio esta homenagem, que reconhece nossa relevante contribuição para a prevenção e 
combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil”, disse o presiden-
te da ANFAC, Luiz Lemos Leite, ao receber o diploma na cerimônia realizada em 26 de abril 
durante a 73ª Sessão Ordinária do Conselho, em Brasília. 

Citando a participação de destaque da ANFAC, Lemos Leite lembrou que desde 1982 até 
hoje, a entidade consolida-se como precursora na construção de um marco regulatório com 
amparo em diversos normativos infralegais da administração pública federal e em atos legis-
lativos infraconstitucionais, entre eles a Lei 9.613, de 3 de março de 1998, que criou o COAF e 
ao mesmo tempo determinou a obrigatoriedade de as empresas de fomento mercantil coope-
rarem na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. “Em nosso primeiro contato com o 
COAF, na época presidida pela doutora Adriene Senna, apresentamos sugestões e discutimos 
o texto que deu origem à Resolução 2, de 13 de abril de 1999”, contou o presidente.

 O relacionamento entre este órgão público e a entidade privada não apenas se ampliou 
como se consolidou nos últimos 13 anos, a exemplo da Resolução 12 (de maio de 2005), re-
vogada quatro meses depois pela Resolução 13. “Desde a vigência desta resolução, a ANFAC 
já editou mais de 85 circulares de orientação sobre o assunto, o que reforça a aproximação do 
COAF com a ANFAC e ainda demonstra que nossas empresas associadas mantêm o empenho 
de seguirem alinhadas em ações que possam combater e prevenir estes crimes”, disse Lemos 
Leite.

Recentemente, a Associação entrou em cena para ajudar a construir uma nova resolu-
ção, cujo texto foi apresentado em audiência pública realizada pelo COAF em novembro do 
ano passado. “Pedimos sugestões para os 18 sindicatos patronais, que compõem o Sistema 
Brasileiro de Fomento Mercantil, e as respectivas empresas associadas.” Estas propostas com 
o intuito de agregar valor às normas em vigor para o segmento e contribuir na redação da 
Resolução 20, que entra em vigor em 1º de setembro deste ano, foram levadas ao Conselho 
em janeiro último.

Ainda dentro do resumo das ações da entidade em busca do aprimoramento e dissemina-
ção de práticas e procedimentos na prevenção de crimes de lavagem de dinheiro, o dirigente 
da ANFAC mencionou que, desde 2005, a entidade  realizou 22 cursos em vários Estados com 
o treinamento e certificação de 1.255 profissionais, bem como reuniões técnicas e palestras 
sobre o tema. Além do presidente Luiz Lemos Leite, também receberam o Diploma de Mérito 
COAF: Jorge Hage Sobrinho (ministro da Controladoria-Geral da União); José Barroso Filho 
(juiz-auditor da Justiça Militar Federal); ministro Luís Inácio Lucena Adams (advogado-geral da 
União); Raquel Elias Ferreira Dodge (subprocuradora-geral da República) e Sérgio Fernando 
Moro (juiz federal), e os representantes da Agência Brasileira de Inteligência – Abin  e da Es-
cola de Inteligência Militar do  Exército; Jorge Rachid (secretário da Receita Federal do Brasil), 
que não compareceu à cerimônia por estar em viagem aos Estados Unidos.

Geral: Reconhecimento
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Perfil Factoring

Belém Fomento Mercantil: 
rapidez e eficiência

Fundada em 1996, a Belém Fomen-

to Mercanti l Ltda (BFM) é fi liada à AN-

FAC e ao Sinfac-PA. Localizada no bairro 

Cremação, em Belém (PA), atende a em-

presas dos setores comercial, industrial 

e prestadoras de serviços, assim como 

a profi ssionais liberais, no senti do de 

prover recursos e prestar assessoria fi -

nanceira. Segundo o sócio-diretor Her-

lon Pedro Pinto Ribeiro, que tem como 

sócio Marcelo Silva Ribeiro, o objeti vo é 

deixar as empresas-clientes livres para 

concentrarem seus esforços e tempo 

na melhoria da gestão empresarial, au-

mentando a produção, criando novos 

produtos e conquistando novos merca-

dos. Entre os serviços disponíveis estão: 

compra de recebíveis, administração 

de caixa, exame da situação credití cia 

do sacado, cobrança, seleção e avalia-

ção de fornecedores, entre outros que 

venham a ser solicitados pela empresa-

cliente. “O cliente é o nosso foco, para 

isso prezamos pela rapidez e efi ciência 

no seu atendimento”, frisa Ribeiro.

Quando começou, a BFM, que fun-

cionava num espaço fí sico de 40 metros 

quadrados, contava com apenas três 

funcionários. Hoje, atua em uma estru-

tura de 185 metros quadrados e pos-

sui em seu quadro 17 colaboradores, 

dos quais seis possuem certi fi cação de 

agente de fomento emiti da pela ANFAC. 

O número de clientes também cresceu, 

de 22 para 676.

A empresa está sempre preocupada 

com a formação, por isso, oferece a seus 

colaboradores todos os cursos ministra-

dos pela ANFAC na capital paraense. 

Proporciona também, em parceria com 

enti dades de crédito, tais como SERASA 

e EQUIFAX, cursos de aperfeiçoamento 

em Administração e Cobrança. “Além 

disso, contribuímos decisivamente no 

senti do de que nossos colaboradores 

ingressem no ensino superior”, relata.

A BFM orgulha-se em ser associada 

à ANFAC desde 2000. Ribeiro destaca 

que a Associação é a principal enti dade 

representati va do segmento, fornecen-

do diversos serviços e informações de 

suma importância para a ati vidade de 

factoring. “Temos ainda, na pessoa do 

Dr. Luiz Lemos Leite, um orientador à 

altura de nossas necessidades.”

Após 30 anos atuando no mercado 

fi nanceiro, a BFM se estabeleceu como 

uma das primeiras empresas de facto-

ring do estado do Pará, inclusive contri-

buindo decisivamente para a criação do 

Sinfac-PA. “Ao longo destes 16 anos, te-

mos acumulado muitas vitórias, o que 

nos deixa muito oti mistas com o merca-

do”, conclui Ribeiro.

Herlon Ribeiro
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Ética e respeito aos clientes da 
BBL & OBB Fomento Mercantil

Exercer o trabalho com éti ca, pro-
fi ssionalismo e respeito aos clientes, 
com agilidade para solucionar suas 
necessidades. Esse é o diferencial da 
BBL & OBB Fomento Mercanti l Ltda, 
que tem sede no Centro de São Paulo. 
Fundada em 1997, com três funcioná-
rios e 18 clientes, em uma área de 180 
metros quadrados, hoje possui nove 
colaboradores e ocupa um espaço de 
390 metros quadrados, divididos em 
dois andares.

 Os sócios José Bonfi m Jaff e e Orfeu 
Eustáquio Trivelli oferecem a seus cer-
ca de 73 clientes serviços relacionados 
às áreas administrati va, fi nanceira, de 
marketi ng comercial, gerenciamento 
de fl uxo de caixa, gestão do contas a 

pagar e a receber. A BBL-OBB, entende 
que o sucesso das empresas está dire-
tamente relacionado ao bom gerencia-
mento das variáveis organizacionais e 
mercadológicas. “É o que a nossa em-
presa oferece e ajuda seus clientes a 
prati car”, explica Jaff e.

 A empresa disponibiliza cursos a 
seus funcionários, a maior parte deles 
ministrados pela ANFAC e pelo Sinfac. 
Também subsidia seus colaboradores 
que fazem curso superior, como uma 
forma de reconhecimento e de preser-
var o funcionário na BBL-OBB. 

 Jaff e conta que são associados à 
ANFAC desde 2006. Para ele, a enti -
dade é fundamental para que toda 
e qualquer empresa possa exercer a 

ati vidade do fomento mercanti l, total-
mente amparada pelos fundamentos 
da doutrina do factoring, preconizados 
pela Associação. “Cabe salientar tam-
bém o amparo que a mesma oferece 
quando nos representa  insti tucional-
mente, além das assessorias que nos 
são prestadas nos âmbitos jurídico, fi s-
cal e normati vo.”

 O empresário faz um agradeci-
mento especial ao presidente da AN-
FAC, Luiz Lemos Leite, pela dedicação 
com que a enti dade trata seus fi liados: 
“com muito profi ssionalismo, respeito 
e sem medir esforços na busca de solu-
ção para nossas difi culdades. Aprendi 
muito sobre o factoring no Brasil com 
Luiz Lemos Leite”, conclui Jaff e.

Perfil Factoring

Orfeu Trivelli Luiz Lemos Leite José Bonfi m Jaff e
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Novas normas e 
disposições legais 

atualizam procedimentos 
de prevenção e combate 

à lavagem de dinheiro

Fomento Mercantil
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Publicada em 5 de abril no Diário 
Oficial da União, a Resolução 20 do 
Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (COAF) para os setores 
econômicos que, nos termos da Lei 
nº 9.613/98 são por ele regulados, 
entrará em vigor em 1º de setembro 
deste ano. O novo texto estabelece 
os princípios gerais e as diretrizes que 
devem orientar as pessoas obrigadas 
na prevenção à lavagem de dinheiro 
e financiamento do terrorismo.

Entre as principais inovações 
destaca-se a necessidade de a em-
presa de fomento analisar os riscos 
específicos de lavagem de dinheiro e 
financiamento do terrorismo no seu 
negócio e adotar procedimentos que 
sejam compatíveis com esses níveis 
de risco. Essa nova abordagem visa 
a ajudar as empresas – e por conse-
quência todo o sistema de prevenção 
– a concentrar sua atenção e seus es-
forços naqueles clientes, produtos e 
serviços cujos riscos justifiquem.

Além dos setores do comércio de 
artes e antiguidades, joias, pedras e 

metais preciosos, do fomento mer-
cantil, da transferência de fundos 
e dos jogos e loterias, passam a ser 
alcançados pela regulamentação do 
COAF os setores que comercializam 
bens de luxo ou de alto valor, como o 
comércio de automóveis, aeronaves 
e embarcações ou que exercem ativi-
dades que envolvam grande volume 
de recursos em espécie.

Vale lembrar que, nesse entretem-
po, foi sancionada a Lei nº 12.683, de 
09.07.2012, que alterou parcialmente 
a Lei nº 9.613/98.

A ANFAC, no exercício de sua função 
corporativa e institucional, de âmbito 
nacional, teve a primazia de organizar 
uma ampla programação, em moldes 
práticos, de apoio às empresas de fo-
mento mercantil localizadas em todos 
os quadrantes do território brasileiro, 
orientando-as e esclarecendo-as sobre 
os procedimentos e como implantar as 
novas normas de regulamentação em 
prevenção e combate à lavagem de di-
nheiro e financiamento ao terrorismo.

Aos 435 participantes do ciclo de 
treinamento já realizado pelos vários 

“Aos 435 participantes do ciclo de treinamento 
já realizado pelos vários Estados, com apoio dos 
SINFAC’s, a ANFAC conferiu o respectivo certificado, 
como forma de atestar a sua presença e reconhecer o 
empenho dos profissionais das empresas de fomento 
no cumprimento das novas determinações legais.”

Estados, com apoio dos SINFAC’s, a 
ANFAC conferiu o respectivo certifica-
do, como forma de atestar a sua pre-
sença e reconhecer o empenho dos 
profissionais das empresas de fomento 
no cumprimento das novas determina-
ções legais.

A metodologia, tipo workshops, 
empregada buscou oferecer ferra-
mentas indispensáveis quanto às im-
plicações legais para proteção das em-
presas diante dos riscos que possam 
envolvê-las.

Ao final desse treinamento, em 
boa hora organizado, colhidas todas 
as sugestões e experiências, a ANFAC 
projeta elaborar e disponibilizar, sob os 
princípios de uma postura transparen-
te, que deve caracterizar os processos 
de governança corporativa, um Manu-
al de Instrução com a sistematização 
das normas relativas à PLD e ao FT e 
um roteiro de aplicação de seus res-
pectivos procedimentos para servir de 
modelo no desempenho das funções 
dos dirigentes e funcionários respon-
sáveis por essa área nas empresas de 
fomento mercantil.
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Notícia

A ANFAC mobiliza um dos maiores 
especialistas em direito processual, em 
deferência à abertura do Judiciário à 
colaboração de setores representativos 
da sociedade. 

Em reconhecimento à representati-
vidade da ANFAC, o ministro Luís Felipe 
Salomão, do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), solicitou a manifestação da 
entidade sobre uma decisão definitiva 
que aquela Corte deverá adotar sobre a 
necessidade ou não de ser informada a 

STJ solicita 
manifestação da ANFAC

origem da emissão de um cheque pres-
crito, na petição inicial de uma ação mo-
nitória. Essa iniciativa do STJ lastreia-se 
em mecanismo do Código de Processo 
Civil (art. 543, §4º), que permite ao re-
lator “admitir manifestação de pessoas, 
órgãos ou entidades com interesse na 
controvérsia”.  Ao lado da ANFAC, foram 
convidados a se manifestar a Confede-
ração Nacional do Comércio (CNC) e o 
IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Pro-
cessual). O reconhecimento da repre-

sentatividade da ANFAC evidencia os 
resultados de anos de trabalho de coor-
denação e qualificação dos associados, 
bem como sua forte atuação institucio-
nal em defesa do Fomento Mercantil. 
Consciente da sua responsabilidade de 
ter que opinar sobre uma matéria, cuja 
decisão final terá implicação nas rotinas 
de cobrança judicial de seus associados 
e todas as empresas de fomento mer-
cantil, a ANFAC buscou o apoio de José 
Roberto Bedaque, ex-desembargador 
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do Tribunal de Justiça de São Paulo, pro-
fessor titular da USP e especialista em 
Direito Processual Civil.

“O ministro tem conhecimento da 
experiência do setor de factoring na 
matéria e considerou a ANFAC a enti-
dade mais representativa desse setor”, 
avalia Bedaque. “Embora conte com ad-
vogados com todas as condições de ar-
gumentar, a iniciativa da ANFAC de pro-
curar um professor da USP para reforçar 
sua contribuição mostra a importância 
que a entidade deu à convocação. Eu 
me sinto honrado de participar desse 
momento em que o STJ dá à socieda-
de a possibilidade de intervir e buscar 
soluções para os processos em que a 
conclusão extrapola os interesses das 
partes”, complementa.

Em atendimento ao ofício do STJ de 

1° de julho de 2012, a ANFAC está pre-
parando um documento com a sua ma-
nifestação sobre a matéria, que será en-
tregue ao ministro Luís Felipe Salomão.

O professor Bedaque explica que o 
artigo 543 do CPC faculta ao STJ con-
solidar vários recursos com o mesmo 
fundamento (como, nesse caso especí-
fico, a necessidade de expor as origens 
transacionais de cheques que sejam 
objetos de ações monitórias). Até o 
pronunciamento do STJ, que passa a 
formar jurisprudência, são suspensos 
todos os recursos semelhantes nas de-
mais instâncias. O mesmo artigo, em 
seu §4º, implementa o conceito de 
“amicus curiae” (amigos da Corte), ou 
representantes da sociedade que não 
tenham interesse no processo, mas 
tenham interesse na solução que será 

dada à matéria.
Essa oportunidade de atuação da 

ANFAC, que lhe foi facultada pelo Su-
perior Tribunal de Justiça, para opinar 
sobre matéria de relevância e interesse 
do setor, cria a expectativa de futuras 
convocações em relação a outras maté-
rias de interesse do Fomento Mercantil.

Luiz Lemos Leite, presidente da 
ANFAC, afirma: “O reconhecimento do 
STJ da representatividade de nossa en-
tidade decorre dos inúmeros eventos 
promovidos pela ANFAC, com o Poder 
Judiciário, permitindo que juízes, de-
sembargadores e ministros, conheçam 
o fomento mercantil e sua importância 
na economia e esses, por sua vez, como 
fez o Ministro Salomão, passaram a se 
preocupar com o reflexo de suas deci-
sões junto ao nosso setor”.
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Notícia

Autorregulação 
coloca factoring nos 

mais altos padrões éticos

Ives Gandra Marti ns destaca o foco 

da ANFAC em agregar sustentabilidade 

ao empreendedorismo, em um ambiente 

econômico saudável.

Mesmo entre os inúmeros notáveis 

que compõem os 30 anos de história da 

ANFAC, o peso intelectual e o senso crí-

ti co de Ives Gandra da Silva Marti ns, um 

dos mais reconhecidos especialistas em 

Direito Econômico do país, se destacam 

na história da enti dade.

Entre 1992 e 1997, Ives Gandra pre-

sidiu o Conselho de Éti ca da ANFAC, cujo 

trabalho foi traçar o perfi l do setor de 

fomento mercanti l no país. Por meio de 

autorregulação, as empresas antecipa-

ram os melhores conceitos de responsa-

bilidade empresarial, que se mostraram 

imprescindíveis só na década seguinte. 

“Desde sua fundação, teve o presidente 

da ANFAC, Luiz Lemos Leite, a preocu-

pação com os aspectos éti cos relaciona-

dos ao factoring. Uma visão distorcida, à 

época, procurava vincular o factoring à 

‘agiotagem’, algo que, com a criação da 

ANFAC, foi gradati vamente sendo modi-

fi cado por força do melhor conhecimen-

to das ati vidades de fomento mercanti l”, 

conta.

“A criação do Tribunal de Éti ca da AN-

FAC, que ti ve a honra de presidir na sua 

criação, colaborou manifestamente para 

esta mudança de percepção. Passou o 

Tribunal a ser respeitado pelos operado-

res de mercado e serviu de modelo para 

o próprio governo na compreensão da 

realidade deste novo segmento de ala-

vancagem do desenvolvimento nacional. 

Assim sendo, o Tribunal que, dentro de 

rígidos controles e princípios éti cos, en-

quadrou o mercado, foi um dos instru-

mentos de que a ANFAC se uti lizou para a 

simplifi cação e a agilidade das operações 

no acesso aos recursos, com um míni-

mo de riscos e de desvios de governan-

ça. Não estou longe da verdade ao dizer 

que graças a ANFAC o fomento mercanti l 

passou a ser uma realidade econômica a 

serviço do Brasil e, portanto, da média e 

pequena empresa”, afi rma o jurista.

Mais do que uma alternati va de aces-

so a recursos fi nanceiros para a produ-

ção, Ives Gandra destaca a importância 

dos serviços das empresas de fomento 

mercanti l. “O que de mais relevante vejo 

nas operações de fomento mercanti l é o 

alavancar com custos menores do que 

os do sistema fi nanceiro a produção e 

comercialização das empresas de por-

te reduzido. A compra do faturamento 

equilibra o setor produti vo e facilita a 

convivência das médias e pequenas em-

presas com as grandes que se uti lizam 

de outros mecanismos e têm estrutura 

Ives Gandra Marti ns
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própria para captar no mercado. É de 

se considerar que o aconselhamento, 

a orientação, o facultar as operações 

deste setor de empresas de pequeno 

porte preparam seus proprietários para 

atualizar suas práticas. Sem o fomento 

mercantil, o segmento (de pequenas e 

médias empresas) estaria consideravel-

mente atrasado e seria manifestamente 

menor”, avalia.

Como autoridade reconhecida, não 

apenas nos meios acadêmicos e jurídi-

cos, mas também no parlamento e na 

mídia, em Direito Tributário, o jurista 

avalia que essa é outra área em que têm 

que ser aperfeiçoadas as regras sobre a 

atividade de factoring. “À época de Eve-

rardo Maciel na SRF (Secretaria da Re-

ceita Federal), elaborei parecer para a 

ANFAC por ele recebido e acatado, o que 

propiciou ficar fora do IOF, visto que as 

empresas de factoring não conformam 

o sistema financeiro. Posteriormente, o 

governo voltou atrás e prejudicou o setor 

com tributação semelhante ao do siste-

ma financeiro. Mesmo assim, conseguiu 

o segmento enfrentar as dificuldades, 

mas, à evidência, o custo de aquisição 

de um faturamento com o nível de de-

ságio passou a aproximar-se do setor fi-

nanceiro. Ainda assim as condições são 

melhores, o fator de compra dos direitos 

creditórios menos sujeito à inadimplên-

cia, por força de ser, essencialmente, um 

ato de aquisição de produção e atua em 

área em que os bancos atuam pouco e a 

custo mais elevado. O tratamento tribu-

tário dado ao setor, entretanto, é ainda 

ruim. Precisam as autoridades, em nível 

federal, entender bem a diferença entre 

as operações do sistema financeiro e as 

do factoring. Sua relativa ignorância da 

operacionalidade do setor é que tem le-

vado a algumas distorções tributárias”, 

constata.

Ives Gandra destaca também a atu-

ação de 30 anos da ANFAC no sentido 

de alinhar as empresas brasileiras aos 

melhores padrões internacionais.”Os 

sucessivos congressos nacionais e inter-

nacionais realizados pela ANFAC, suas 

publicações, estudos, reuniões, cursos, 

contatos com autoridades, propositura 

de reformulações legislativas, tudo isto 

tem levado a aperfeiçoar a regulação do 

setor e a adoção de práticas internacio-

nais para o segmento. Creio que esta re-

volução, que decorreu da introdução em 

bases científicas e pragmáticas no Brasil, 

no factoring, deve-se, em grande parte, 

ao trabalho contínuo da ANFAC e de seu 

incansável presidente, Luiz Lemos Leite”, 

afirma Ives Gandra Martins.
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Sistema 
Integrado 
de gestão

Associados 
da ANFAC têm 
condições 
especiais 
para sistema 
integrado 
de gestão

Reduzir custos, mitigar riscos e 
contar com informações atuais e pre-
cisas para tomada de decisão são al-
guns dos benefícios que as empresas 
de fomento mercantil obtêm com a 
adoção de ferramentas tecnológicas 
de alta qualidade. Nesse sentido, 
uma das parcerias desenvolvidas 
pela ANFAC foi com a software hou-

se Ânima, produtora do Fact@, um 
sistema de gestão focado em opera-
ções de factoring e FIDC, que inclui 
recursos completos para automatizar 
e integrar todas as atividades em-
presariais. Além dos módulos ad-
ministrativos, como tributos e con-
tabilidade gerencial, o Fact@ inclui 
geradores de relatórios, gráficos e 

outros indicadores, visualizados pe-
los gestores em uma interface web. 
O sistema permite a comunicação 
entre a factoring e seus clientes por 
meio de pesquisas atualizadas, rela-
tórios e outras funcionalidades.

Alcidésio Maciel, diretor da Ac-
cess Factoring, ex-presidente do 
Sinfac-PE e vice-presidente da AN-

Tecnologia
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“

Parceria entre 
ANFAC e Ânima 
facilita licenciamento 
de sistema avançado 
para automatizar 
operações e 
gerenciamento 
estratégico.

“

Mais do que dominar a 
tecnologia, investimos muito 

no desenvolvimento de 
funcionalidades que cobrem 

todas as atividades relacionadas 
à factoring e FIDC, feitas em 

conformidade com as melhores 
práticas de mercado.

“

“

FAC foi o primeiro usuário do Fact@ 
em Pernambuco, quando precisou 
atualizar sua estrutura tecnológica. 
“O sistema é completo, amigável e a 
adaptação ao nosso modelo foi mui-
to fácil. Na fase de migração, conse-
guimos transferir todos os dados do 
sistema anterior. Depois disso, a fer-
ramenta foi evoluindo, com suporte 
à expansão e às mudanças da empre-
sa”, conta.

Pelo acordo da ANFAC com a Âni-
ma, os associados têm condições 
especiais de licenciamento e ma-
nutenção. Contudo, Pedro Parente, 

presidente da Ânima, esclarece que 
a parceria vai além dos benefícios 
comerciais. “Mais do que dominar a 
tecnologia, investimos muito no de-
senvolvimento de funcionalidades 
que cobrem todas as atividades re-
lacionadas à factoring e FIDC, feitas 
em conformidade com as melhores 
práticas de mercado.  A ANFAC agre-

ga visibilidade nacional a esse traba-
lho”, menciona.

Segundo Pedro Parente, as em-
presas de fomento mercantil normal-
mente buscam uma solução tecno-
lógica mais completa no momento 
em que há crescimento e o negócio 
fica mais complexo. Tipicamente, os 
gestores começam a tentar adminis-
trar o negócio com planilhas ou com 
sistemas mais limitados. Em um mo-
mento de mais maturidade, veem 
a necessidade de uma ferramenta 
mais abrangente e integrada”, des-
creve. “Nosso sistema beneficia mais 

de 200 clientes ativos, 1.600 usuários 
e 16 mil cedentes distribuídos entre 
10 estados, operando mais de R$ 800 
milhões e oferecendo total controle 
para mais de 2 milhões de sacados”, 
acrescenta.

Embora o Fact@ incorpore em 
seus módulos as melhores práticas 
de mercado, Parente destaca que o 

sistema foi concebido para agregar e 
modificar funções conforme as pecu-
liaridades de cada empresa usuária. 
“Antes de fundar a empresa, passei 
12 anos desenvolvendo sistemas 
para bancos. Com isso, aprendi a im-
portância de facilitar a personaliza-
ção e a adaptação do software a cada 
modelo de negócio”, conta.
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ANFAC ATUALIZA 
O CONTRATO DE 

FOMENTO MERCANTIL
Modelo atualizado se adapta à evolução e à 

realidade de mercado

Acrescentar flexibilidade e seguran-

ça às operações de factoring é o eixo da 

nova versão do Contrato de Fomento 

Mercantil, que a ANFAC disponibiliza a 

todos seus associados. A nova versão do 

contrato foi apresentada ao setor duran-

te seminário técnico, realizado em São 

Paulo no dia 21 de maio.

Estruturado em 1989 com base no 

antigo Código Comercial, o texto do 

contrato, acompanhando a dinâmica 

do mercado, passou por várias etapas, 

até 2003, quando foi ajustado ao novo 

Código Civil. De lá pra cá, vem sofrendo 

ajustes para melhor refletir e amparar 

os negócios realizados, como em 2006, 

quando agregou cláusulas contemplan-

do novos serviços. “A atualização que 

apresentamos aos nossos associados 

buscou adaptar o atual contrato às no-

vas realidades do mercado, procurando, 

sem que se perca a segurança jurídica, 

desengessar a operação de factoring, 

inclusive com a utilização de meios digi-

tais para a tramitação documental”, diz o 

presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite.

Leite lembra que, até 1989, o insti-

tuto jurídico que amparava as opera-

ções de factoring era a cessão de crédi-

to. “Como trabalhamos com títulos de 

crédito, tínhamos que ter mecanismos 

mais flexíveis para fazer esses títulos cir-

cularem”, observa. Naquele momento, 

a solução foi encontrada no Código Co-

mercial, que vigorou durante 153 anos 

(até 2003) e continha um capítulo que 

regulava compra e venda de bens ou coi-

sas móveis, inclusive “papéis de créditos 

comerciais” ou modernamente títulos 

de crédito mercantis.

Diante da evolução da tecnologia e 

das práticas de mercado, o novo contra-

to suprime o detalhamento de alguns 

procedimentos, que podem ser modifi-

cados para que se ganhe, quando hou-

ver oportunidade técnica, celeridade e 

eficiência, sem perda da segurança jurí-

dica. “A versão antiga determinava que 

deveriam ser entregues os títulos en-

dossados. Mas, na prática, muitas vezes 

se trafegam referências à duplicata e o 

papel em si não circula. Isso pode em-

butir algum risco, mas agora o contrato 

não faz prova contrária”, exemplifica o 

assessor da presidência da ANFAC, José 

Luis Dias da Silva.

O novo contrato já inclui o marco 

legal da assinatura digital certificada 

(ICP-Brasil) para autenticação de comu-

nicações em documentos. A flexibilidade 

do texto, contudo, deixa espaço para ou-

tras inovações que venham a ser respal-

dadas pela lei. Por exemplo, ainda não 

existe regulamentação para títulos de 

crédito em formato digital, mas, com o 

novo contrato, as empresas e clientes de 

factoring poderiam se beneficiar imedia-

tamente dessa evolução, pois o contrato 

não determina o meio de registro.

Contrato de fomento
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Seminário

Além da apresentação das origens 
do contrato de fomento mercantil, o 
seminário abordou o “Princípio da 
Causalidade no Processo Civil” e o 
convênio comercial ANFAC e Brades-
co. Resumidamente, o convênio con-
templa produtos e serviços voltados 
ao mercado do fomento mercantil 
com uma política comercial diferen-
ciada para empresas associadas à 
ANFAC. 

O seminário teve como pales-
trantes o presidente da ANFAC, Luiz 
Lemos Leite; o desembargador e 
membro da comissão que elaborou 
o anteprojeto do Código do Processo 
Civil, José Roberto dos Santos Beda-
que; e os assessores da Presidência 
da ANFAC, Dorival Maso e José Luís 
Dias da Silva.

Luiz Lemos Leite
Presidente da ANFAC
Palestrando no Seminário Técnico.
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Diferenciação 
entre Factoring e 
FIDC vai muito 
além da 
tributação

Factoring
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Criados em 2001 pelo Conselho Mo-

netário Nacional (CMN) e regulamenta-

dos pela Comissão de Valores Mobiliá-

rios (CVM), os Fundos de Investimento 

em Direitos Creditórios – FIDCs, também 

conhecidos como Fundos de Recebíveis, 

têm a maior parte de suas carteiras (pelo 

menos 51%) composta por título de cré-

ditos e também funcionam como um ins-

trumento de antecipação de capital para 

o setor produtivo, assim como uma op-

ção de maior rentabilidade para os inves-

tidores. Embora tenham semelhanças na 

composição das carteiras, as operações 

de FIDC e factoring têm regras e objeti-

vos bastante diferenciados, que devem 

ser corretamente entendidos por inves-

tidores, juristas e outras partes interes-

sadas, tais como os investidores que, por 

determinação da CVM, são classificados 

como “qualificados”. 

“Uma das diferenças mais comenta-

das é a redução da carga tributária nas 

operações, o que permite um relaciona-

mento comercial com empresas que pos-

suem menor risco de crédito. Mas o FIDC 

consegue também viabilizar o acesso a 

capital de terceiros como alternativa de 

funding através da venda de suas cotas a 

investidores qualificados, algo que não é 

permitido a empresas de fomento”, ob-

serva o diretor-presidente do Banco Pe-

tra, Fernando Marsillac Fontes, especia-

lizado em negócios com títulos e valores 

mobiliários.

José Luis Dias da Silva, assessor da 

presidência da ANFAC, lembra que a 

operação de fomento mercantil pressu-

põe a compra e circulação de títulos, en-

quanto o FIDC é um condomínio em que, 

em determinadas modalidades, podem-

se vender cotas no mercado secundário.

“Por se tratar de fundo de investi-
mento, toda sobra de caixa relacionada 
às operações pode ser aplicada de um 
dia para o outro no mercado financeiro 
sem a incidência de IOF”, acrescenta 
Fontes. 

Regulamentação, 
perfil de 

investimento, 
administração, 

critérios de 
participação e 

liquidez são 
algumas 

características 
que distinguem 

as operações, 
além do escopo 

dos títulos e 
direitos creditórios 

que compõem 
suas carteiras.

“
“

O executivo do Banco Petra esclarece 

ainda que os FIDCs têm uma visão e um 

tratamento diferenciado. “Não dá para 

dizer que existe uma diferença explícita 

para todos os casos, mas é natural que 

o Judiciário enxergue o FIDC com bons 

olhos, pois se trata de um veículo criado 

pela CMN, regulamentado e fiscalizado 

pela CVM. O FIDC é administrado e tem 

seus ativos custodiados por instituições 

financeiras qualificadas e especializadas. 

Além disso, é submetido a auditorias 

de demonstração financeira e de lastro, 

que conferem uma transparência ainda 

maior a seus investidores”, descreve. Há 

cerca de dois anos, a Instrução CVM nº 

484/10 acrescentou mecanismos ainda 

mais fortes de governança aos FIDCs.

Dias da Silva adverte que os advo-

gados de empresas de factoring devem 

atentar à natureza diversa das opera-

ções, de modo que as manifestações 

processuais envolvendo os FIDCs se ali-

nhem às características jurídicas desses 

fundos, ao invés de se utilizar as mesmas 

argumentações aplicáveis às empresas 

de fomento mercantil. “Quando defen-

demos empresas de factoring, temos 

um desgaste maior para esclarecer ques-

tões como direito de regresso, fator de 

compra e outros itens que nem sempre 

são claramente compreendidos. Não é 

necessário enfrentar esses estigmas da 

jurisprudência quando se trata de opera-

ções de securitização (conversão dos tí-

tulos de crédito em valores mobiliários)”, 

explica o advogado.

“Em 2003, a ANFAC, atendendo a de-

mandas de algumas empresas de fomen-

to, deu início ao projeto de estruturação 

de fundos de recebíveis para suas asso-

ciadas. O primeiro FIDC, estruturado nes-

te modelo, realizou a sua primeira opera-

ção em dezembro de 2004. Atualmente, 

são 34 fundos de recebíveis que apresen-

tam um patrimônio líquido da ordem de 

R$ 2 bilhões”, lembra o assessor da presi-

dência da ANFAC, Dorival Maso.    
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Capa



EMPRESÁRIOS 
REGISTRARAM 
PROMESSAS 
DE AÇÃO EM 
DOCUMENTO 
NA RIO+20
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Encontro oficial da Conferência gerou 200 
compromissos para estimular negócios e 
soluções de sustentabilidade



Cr
éd

ito
 F

ot
o:

 D
iv

ul
ga

çã
o

Fomento26 mercantil

Na coleti va de imprensa que mar-
cou o encerramento da Rio+20, Fu 
Chengyu, membro do Global Compact 
das Nações Unidas e presidente do 
Sinopec Group, destacou que esta foi 
a maior conferência já realizada pelas 
Nações Unidas com representantes do 
setor fi nanceiro e do empresariado.

Um dos espaços dedicados aos te-
mas empresariais foi o Fórum de Sus-
tentabilidade Corporati va da Rio+20, 
realizado entre 15 e 18 de junho pela 
ONU Global Compact Local Network.

Cerca de 1.500 líderes empresariais 
de pequeno, médio e grande porte 

dos mais diferentes setores esti veram 
presentes para debater como ati ngir 
um objeti vo comum: trabalhar com 
responsabilidade, trazendo benefí cios 
para empresas e para o mundo.

Segundo Fu Chengyu, eles declara-
ram que a sustentabilidade corporati va 
contribui para a sustentabilidade glo-
bal e anunciaram 200 compromissos 

Capa
empresariais. Esses objeti vos foram 
compilados em um documento en-
tregue ao secretário-geral das Nações 
Unidas Ban Ki-moon.

Entre as decisões acordadas duran-
te o fórum estão:

Oferta dos líderes empresariais em 
fazer parte da criação e promoção de 
um novo objeti vo para o desenvolvi-
mento sustentável; declaração assina-
da por 45 grandes companhias, forne-
cendo aos governos estratégias para 
um melhor uso da água e defi nição de 
estruturas que podem ajudar empre-
sas a reduzir o uso e restauração dos 

recursos naturais e comprometi mento 
de aproximadamente 300 insti tuições 
de ensino superior em colocar o de-
senvolvimento sustentável no centro 
do currículo acadêmico.

Bindu N. Lohani, vice-presidente 
de Knowledge Management & Susten-
table Development do Banco Asiáti co 
de Desenvolvimento, revelou que oito 

bancos de desenvolvimento se com-
prometeram a esti mular o transporte 
sustentável e outros 16 bancos deve-
rão incenti var projetos de baixa emis-
são de carbono, num total de US$ 165 
milhões para os países em desenvolvi-
mento. “Os incenti vos proporcionarão 
ainda redução dos acidentes de tráfe-
go, de emissão de gás de efeito estufa, 
entre outros benefí cios”, acrescentou.

Sondagem mostra a visão atual das 
empresas e gera Termo de Referência

O empresário brasileiro de micro 

e pequena empresa afi rma que ainda 
não tem muito conhecimento sobre 
sustentabilidade, mas entende que 
ações de preservação atraem clientes.

O Termo de Referência para Atua-
ção do Sistema Sebrae em Sustentabi-
lidade estabeleceu eixos estratégicos 
para que o atendimento do Sebrae 
promova a adoção de práti cas susten-

Fórum Sebrae de conhecimento
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táveis como diferencial competitivo 
dos pequenos negócios.

A publicação do Termo de Refe-
rência é precedida por uma sondagem 
para avaliar o nível de percepção dos 
empresários de micro e pequenas em-
presas, no Brasil, acerca dos temas 
“sustentabilidade” e “meio ambiente”.

Foram entrevistados 3.058 em-
presários dos segmentos de micro e 
pequeno porte, em todo o País. Como 
resultado, constatou-se que a maioria 
desses empresários (58%) afirma não 
possuir conhecimento sobre os temas 
“sustentabilidade” e “meio ambiente”.

Apesar disso, 72% entendem que 
as micro e pequenas empresas devem 
atribuir alta importância à questão do 
meio ambiente e 79% acham que as 
empresas que adotam ações de pre-
servação do meio ambiente podem 
atrair mais clientes.

Para 47% dos empresários consul-
tados, a questão ambiental represen-

O Brasil 
é o maior 
consumidor de 
energia limpa 
do mundo, 
porque 44,4% 
da energia 
consumida no 
País vêm de 
fontes renováveis.

“

“

ta oportunidades de ganhos para sua 
empresa, 40% não veem ganhos nem 
despesas e 13% acham que a questão 
ambiental representa custos e despe-
sas. Embora muitos enxerguem ganhos 
diretos para as empresas, para outro 
grupo também expressivo de empre-
sários, as oportunidades de ganhos re-
lacionadas à questão ambiental ainda 
não estão bem definidas. Isso significa 
que há necessidade de se esclarecer 
melhor esse público quanto às vanta-
gens de implementação de ações rela-
cionadas à preservação ambiental.

Verificou-se ainda que, embora 
muitos empresários tenham afirmado 
não conhecer os conceitos de susten-
tabilidade, na prática, muitos já reali-
zam ações nessa direção. Por exem-
plo, ações de controle do consumo de 
energia, água e papel são realizadas 
por 80%, 78% e 68% respectivamente. 
Além disso, 66% fazem coleta seletiva 
de lixo e 61% afirmam realizar trata-
mentos de resíduos tóxicos, tais como 
solventes, produtos de limpeza e car-
tuchos de tintas.

Entretanto, percentual elevado de 
micro e pequenas empresas ainda não 
tem por hábito utilizar matérias-pri-
mas ou materiais recicláveis no proces-
so produtivo (54%), realizar captação 
de água da chuva e/ou reutilização da 
água (83%) e participar do processo de 
reciclagem de pilhas, baterias usadas 
ou pneus usados (56%).

O caminho para a sustentabilidade 
é amplo e multifacetado, e a capacida-
de operacional das micro e pequenas 
empresas é pequena face às diversas 
práticas sustentáveis existentes.

Mantendo o foco do seu atendi-
mento nesses dois eixos prioritários, o 
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e  Pequenas Empresas) - Parcei-
ro Oficial da Rio+20 - busca promover 
a sustentabilidade como fator de com-
petitividade para as MPE, com a devida 

adequação aos diferentes segmentos 
– Empreendedor Individual; Microem-
presa e Empresa de Pequeno Porte; 
Produtor Rural e Potencial Empresário.

Hoje há responsabilidade compar-
tilhada em relação à destinação dos 
resíduos. Cada integrante da cadeia 
produtiva – fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes e até os 
consumidores – fica responsável, junto 
com os titulares dos serviços de limpe-
za e de manejo dos resíduos sólidos, 
pelo ciclo de vida completo dos pro-
dutos, que vai da obtenção de maté-
rias-primas e insumos, passando pelo 
processo produtivo, pelo consumo, até 
que eles sejam descartados.

Assim, na área Gestão de Resíduos 
Sólidos, o Sebrae promove a reutiliza-
ção e redução de resíduos (economia 
de matéria-prima e redução do custo 
de manejo de resíduos); a reciclagem 
de resíduos; a inserção na cadeia de 
limpeza e de manejo de resíduos, com 
foco, em especial, nos catadores; a 
inovação em produtos, serviços e pro-
cessos com melhores resultados para a 
sustentabilidade da empresa.

Na área de Eficiência Energética, o 
Sebrae promove a redução de perdas 
de energia no processo produtivo e de 
acesso ao mercado; redução da par-
ticipação do insumo energia no custo 
do produto e do negócio; inovação em 
produtos, serviços e processos com 
melhores resultados para a sustentabi-
lidade da empresa.

A diversidade econômica, ambien-
tal e social do País e a dinamicidade 
do processo de adequação à susten-
tabilidade são variáveis a serem traba-
lhadas pela criatividade que a massa 
crítica qualificada do Sistema Sebrae 
possui. Para dar conta desse desafio, o 
diagnóstico que inicia qualquer atendi-
mento contempla uma avaliação sobre 
as práticas sustentáveis na gestão do 
negócio. 
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Como criar uma 
Empresa Sustentável

Adotar ações sustentáveis resulta em mais clientes e lu-

cros, porque os consumidores estão atentos às empresas que 

tratam o lixo adequadamente, usam embalagens retornáveis 

biodegradáveis e constroem escritórios e galpões com respeito 

ao meio ambiente. 

Dicas

Energia

- Evite abrir o freezer ou a geladeira com frequência e con-

serve a borracha da porta em bom estado;

- Instale a geladeira em local ventilado, protegida do calor 

dos raios solares, fogão e outros equipamentos que produzam 

calor, afastada 15 centímetros de paredes e armários;

- Antes de imprimir qualquer documento, pense nos gastos 

com papel, tinta e energia que serão gastos no processo;

- Ao comprar equipamento elétrico, prefira aparelhos com 

selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(Procel);

- Desligue a tela do computador quando não for utilizá-lo. 

No final do expediente, lembre de desligá-lo completamente;

- Não deixe equipamentos eletrônicos durante a noite em 

standby;

- Troque as lâmpadas incandescentes (amarelas) por fluo-

rescentes;

- Divida o sistema de iluminação em vários circuitos elétri-

cos, com diferentes interruptores;

- Quando a empresa entrar em recesso, desligue os apare-

lhos da tomada;

- Os aparelhos devem ser utilizados fora do horário de 

maior consumo de energia elétrica. Esse conselho não vale 

para consumidores que recebem energia em baixa tensão;

- Prefira motores elétricos de alto rendimento para casos 

de equipamentos que fiquem ligados muito tempo;

- As lâmpadas mais eficientes são de vapor de sódio (luz 

amarelada) e vapor metálico (luz branca). Em seguida estão as 

fluorescentes, as de vapor de mercúrio, as lâmpadas mistas, as 

halógenas e as incandescentes;

- Instale painéis solares;

- Utilize telhas e ventiladores eólicos transparentes;

Arquitetura

- Quanto mais profundo o ambiente, mais altas e generosas 

deverão ser as janelas;

- Prefira cores claras tanto no exterior quanto no interior da 

edificação para refletir os raios solares e reduzir a concentra-

ção de calor no verão;

- Procure garantir uma corrente de ventilação nos ambien-

tes, ou seja, instale janelas em lados opostos para permitir a 

ventilação cruzada ou efeito chaminé;

Ar-condicionado

- Uma hora antes do final do expediente, desligue o ar-

condicionado;

- Regule corretamente o termostato do aparelho de ar-

condicionado. Em ambientes que não necessitam de uma tem-

peratura específica, regule a temperatura entre 22°C e 24°C;

Lixo

- Recicle papel, lixo orgânico e tudo o que puder. Se não 

conseguir, separe metal, papel, plástico, vidro e orgânico;

- Jamais jogue o esgoto da sua empresa diretamente em 

um córrego ou rio;

- Reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar é muito importan-

te. Substitua as sacolas de plástico pelas de pano. Os plásticos, 

quando jogados nas vias públicas, entopem os esgotos e pro-

vocam enchentes;

Ar

- Mantenha seu veículo regulado. Se possível, use trans-

portes alternativos, como a carona solidária, a bicicleta e os 

coletivos, ou ande a pé;

Água

- Aproveite a água da chuva. Não esqueça de filtrá-la e fer-

vê-la antes de usar;

- Verifique se há vazamentos nos canos e equipamentos.

Capa
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O Sindicato das Sociedades de Fo-

mento Mercantil-Factoring do Estado do 

Espírito Santo (Sinfac-ES) participou, em 

julho, da feira Acaps (Associação Capi-

xaba de Supermercados) Panshow 2012 

nos Pavilhões de Carapina, com o apoio 

da Anfac. A solenidade de abertura 

contou com a presença do governador 

do Espírito Santo, Renato Casagrande. 

O evento, promovido pela Acaps, em 

parceria com o Sindicato da Indústria 

de Panificação (Sindipães), reuniu 200 

expositores e 20 mil pessoas durante 

os três dias e gerou R$ 148 milhões em 

negócios.

Foram apresentados a importância 

da atividade de fomento mercantil-fac-

toring, suas principais modalidades e 

funcionamento, além de sua relevante 

função socioeconômica e alguns da-

dos estatísticos da atividade no cenário 

mundial.

Participaram proprietários, gerentes 

e compradores de supermercados, pa-

darias, hotéis, restaurantes, bares, pou-

sadas, lanchonetes, cafeterias, lojas de 

conveniências, atacados, distribuidores 

e varejistas em geral.

Conhecimento e atualização diferencia-

ram a Super Acaps Panshow

Aliada à feira de negócios, um di-

ferencial do evento foi a ampliação da 

área de conhecimento,com a realização 

de 21 palestras técnicas e motivacionais 

para cerca de sete mil profissionais. Os 

temas abordados reuniram profissionais 

das áreas de gestão e administrativa das 

empresas, que receberam informações 

atualizadas sobre marketing, tendências 

no consumo, negociações, tributação e 

qualidade, entre outras.

ANFAC e SINFAC-ES 
participam da feira 
ACAPS

Também foram oferecidos workshops 

no espaço da Boutique de Carnes do Se-

brae-ES. Profissionais da área de açougue 

dos supermercados puderam atualizar-

se e aprender novos cortes e receitas.

Entre os palestrantes destacaram-

se: economista Mailson da Nóbrega; 

ex-comandante do BOPE, Paulo Storani; 

administrador e mestre em Teologia, 

Usiel Carneiro.

Evento
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Fundador da ANFAC 
tem sucesso no 
factoring americano

Geral: Sucesso nos EUA

Ele começou a trabalhar com fac-

toring ainda no Rio de Janeiro, quando 

formou a Net Factoring Ltda, em socie-

dade com a Cia. de Navegação Maríti -

ma Netumar, parte do grupo fi nanceiro 

Cash (Corretora de Câmbio, Valores e 

Títulos Mobiliários) Cash Leasing. Egres-

so da direção de bancos como Le Crédit 

Lyonnais, Chase e Citi bank, o economis-

ta carioca Ati la Ribeiro Marti ns, um dos 

cofundadores da Associação Nacional 

das Sociedades de Fomento Mercanti l-

Factoring (ANFAC), fez carreira nos Es-

tados Unidos, onde mora há nove anos, 

sendo investi dor da Advance Financial 

Corporati on desde 1976. No início, a 

empresa se resumia a duas salas, e hoje 

funciona num prédio moderno de cerca 

de 200 metros quadrados em Alpharet-

ta, Geórgia.

“Ainda no Rio de Janeiro, percebi a 

necessidade de haver um dispositi vo 

comercial que pudesse auxiliar empre-

sas médias e pequenas em tornarem 

vendas a prazo para um recebimento à 

vista, o que favoreceu a formação do ca-

pital de giro delas. Já ti nha visto na Amé-

rica o factoring e o estudara. Por volta 

de 1982, ti ve um relacionamento com a 

Walther Heller de Chicago e o BCN no 

Brasil, de onde surgiu meu desenvolvi-

mento no factoring”, conta Ati la.

Segundo ele, a decisão em transferir 

seus negócios para os Estados Unidos foi 

porque o sistema americano favorecia o 

desenvolvimento de empresas, devido 

a uma menor burocracia, contabilidade 

mais fácil de cumprir.

O economista, formado em 1969 

pela Faculdade Cândido Mendes do Rio 

de Janeiro, explica que as operações 

de factoring nos Estados Unidos repre-

sentam a compra comercial de invoices 

(faturas) juntamente com a cobrança ou 

não dos mesmos (o cliente pode fazê-lo, 
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Uma empresa 
de factoring não 
tem elasticidade 

como banco, opera 
com número 

controlado de 
clientes, conforme 

disponibilidades 
de caixa.

“

“

mas é arriscado) e auxilia na administra-

ção financeira dos clientes. “A empresa 

de factoring é como um sócio financis-

ta.”

O mercado, conforme Atila, é muito 

disputado. Os bancos comerciais atual-

mente não estão operando com socie-

dades médias e pequenas. No entanto, 

depois de 2008, houve uma  grande 

redução de empresas de factoring, por-

que os bancos não querem fazer em-

préstimos para financeiras independen-

tes e empresas de factoring. “Eles não 

querem correr o risco de operar com 

repassadoras de crédito para empresas 

novas, pequenas e médias.”

Atila atribui seu sucesso nos Esta-
dos Unidos a um acompanhamento 
constante junto aos clientes e suas ne-
cessidades. “Uma empresa de factoring 
não tem uma elasticidade como ban-
co, opera com número controlado de 
clientes (reduzido conforme disponibi-
lidades de caixa)”, esclarece. No país as 
empresas de factoring têm o funding 
vindo de empréstimos bancários e/ou 
notas promissórias com empresas e 
pessoas físicas, pagando a estes últi-
mos 3,25% ao ano (juros pagos mensal-
mente, não podem ser capitalizados). 
“Por isso a factoring tem uma melhor 
posição para enfrentar problemas. O 
grande risco é a concessão de linhas ro-
tativas de crédito sem o devido cuidado 
em analisar a tradição entre factoring/
cliente e seus compradores, além do 
tempo em que existe a relação”, diz.

O maior problema enfrentado por 
Atila foi falta de clientes de bom nível, 
pois quando o mercado estava líquido, 
os bancos comerciais eram os grandes 
competidores, até acontecer a “bo-
lha imobiliária de 2008”. A superação 
aconteceu devido à troca do parceiro 
financeiro. Antes, a Advance trabalhava 
com o Wells Fargo. Após 2008, o banco 
não quis mais operar com financeiras/
factorings independentes. “Havia mui-

to risco no mercado. Então, a Advance 
fez nova parceria com o SunTrust, e 
retomamos o crescimento dos negó-
cios com maior rigor na aprovação de 
crédito.” Atila acredita que as perspec-
tivas para o factoring americano vão 
depender da evolução da situação atu-
al do PIB americano e de uma política 
pró-business dos Estados Unidos mais 
acentuada.

No Brasil, segundo Atila, existem al-
guns ajustes a serem feitos. Por exem-
plo, é necessário que haja o mais breve 
possível a possibilidade de limitar-se 
ou desestimular o fato de clientes ope-
rarem com mais de uma empresa de 
factoring. “A exclusividade é uma das 
colunas sustentáveis do factoring em 
todo mundo. Está sendo lançado, em 
breve, o sistema CEROF, que vai auxi-
liar muito a atuação de empresas do 
segmento”, adianta.

Atila Martins tem uma parceria im-
portante: o americano Andre James 
Perry, mais conhecido como Jim, nas-
cido em Chicago. “Jim Perry me convi-
dou para deixar o Chase Manhattan e 
trabalhar com ele, quando comandava 
a filial do Citibank no Rio de Janeiro.” 

Jim conta que, como o ramo de 
factoring envolve muito manuseio de 
papel, é importante automatizar o má-
ximo possível. Em 1976, computadores 
eram pouco usados por firmas peque-
nas; não tinha sido inventado o PC. 
“Porém, assim que foi possível, com a 
ajuda de um parceiro, ex- funcionário 
da IBM, criamos um sistema operacio-
nal  baseado no “database” Oracle, no 
qual guardamos todas as informações 
sobre as nossas operações.” Ele explica 
que os servidores são computadores 
da IBM utilizando sistema operacional 
de AIX. “Esses sistemas foram constru-
ídos para nós, focalizando no nosso 
mercado e ambiente legal nos Esta-
dos Unidos. A sua complexidade difi-
cultaria a fácil adaptação para outros 

mercados. Precisava de alguém bem 
entendido em Oracle, tanto quanto 
em redes de computadores (network 
management). Era melhor começar de 
novo com os recursos e apoio técnico 
disponíveis no país de operações.”

De acordo com Jim, num database 
estão incluídas todas as faturas abertas 
e liquidadas, nome de sacados, limites 
de crédito, histórico de pagamentos, 
entre outros itens. “Em paralelo, existe 
outro sistema e database, onde diaria-
mente estão calculadas e guardadas 
estatísticas de pagamento, identifican-
do qualquer mudança nos pagamentos 
ou volumes de negócios dos nossos 
clientes. Serve como uma previsão de 
modificação ou enfraquecimento nas 
operações dos clientes, ou possivel-
mente fraude. Relatórios são gerados 
sobre faturas, aproximando datas de 
vencimento, para que os clientes, sob 
nossa supervisão, ou nós mesmos pos-
samos entrar em contato com os sa-
cados, averiguando as datas previstas 
para pagamento, ou se existem proble-
mas na qualidade dos serviços ou pro-
dutos cobertos pelas faturas.”



Mr. Burton R. Abrahms

A ANFAC deseja prestar uma homenagem a Burton R. 
Abrahms, ou Burt, como gostava de ser chamado, falecido 
recentemente nos Estados Unidos. Conforme notí cia divul-
gada pelo Chicago Tribune em fevereiro, o empresário fale-
ceu de causa natural aos 89 anos em janeiro, no Manor Care 
Health Services, em Wilmett e (Estados Unidos). 

Burt ti nha uma personalidade radiante, era comunica-
ti vo e charmoso, o que lhe permiti a fazer amigos com fa-
cilidade. Foi o executi vo responsável pela expansão em 26 
países da Walter E. Heller Internati onal Corp., onde a em-
presa fez parcerias, e era considerada a maior empresa de 
factoring em meados de 1980, quando foi adquirida pelo 
Fuji Bank do Japão.

Ele iniciou sua carreira trabalhando numa empresa que 
fi nanciava venda de veículos, onde permaneceu até 1948. 
Mais tarde, juntou-se ao irmão Bob para fundar a Financial 
Acceptance Co., também dedicada ao fi nanciamento de ve-
ículos e crédito ao consumidor, a qual foi vendida em 1960.

Antes de se unir a uma empresa de crédito, ligada a um 

banco de Chicago, veio ao Brasil convidado pelo Dr. Luiz 
Lemos Leite. Burt o conheceu quando ele e Ati la Ribeiro 
Marti ns estagiaram na sede da empresa em Chicago. Ati -
la na época era vice-presidente da ANFAC e representante 
no Brasil da Advance Financial Corp., empresa de fomento 
mercanti l (factoring) de Atlanta, Geórgia, ligada à Walter 
Heller, na qual trabalha atualmente.

Ao encerrar o seminário sobre factoring, realizado no 

dia 25 de agosto de 1982, no hotel Hilton em São Paulo, 

Burt proferiu palestra sobre a ati vidade de factoring, de-

fendendo o livre funcionamento de uma ati vidade eminen-

temente comercial com espaço de mercado para aquelas 

empresas de factoring que realmente operarem com escala 

e efi ciência.

 A presença de Burt Abrahms representou um grande 

marco no lançamento da pedra fundamental do fomento 

mercanti l.  Apesar da idade, Burt terminou seus dias asses-

sorando o Randolph Group também de Chicago. Seu de-

sempenho no mercado internacional de fomento mercanti l 

(factoring) está ligado inti mamente ao desenvolvimento 

dessa modalidade de ati vidade em todo mundo.
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Geral: Sucesso nos EUA

DEGRADE
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WINFACT
CLOUD

SIMPLICIDADE, FLEXIBILIDADE E ECONOMIA 
Conheça as vantagens em relação ao modelo tradicional. 
Traga o seu negócio para a nuvem.

www.rgbsys.com.br

RJ (21) 2203-0101
SP (11) 3522-8106 

contato@rgbsys.com.br

PALETA DE CORES INSTITUCIONAIS
APAGAR

PRODUTO COMPLETO + EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
Webfact (Cedente), Crédito, BI Business Intelligence, Gestor, Score, Básico, Tesouraria, 
CRM, GED, Contabilidade, Contas a Pagar, Mútuos.WINFACT

Factoring
FIDC 

Securitizadora

Atendimento para empresas de todos os portes | 
Mais de 100 clientes em todo País | Ferramentas de combate à fraude | 
Consultoria para Factorings iniciantes+

Referência nacional em soluções 
e software para Recebíveis
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Entrevista: Nelson Spritzer

Neurolinguística: 
mudança pessoal 
e corporativa

Você dá cursos e palestras sobre 
motivação e autoestima?

Nelson Spritzer: Temos diversos 
cursos e seminários em que aborda-
mos as mais variadas necessidades 
das pessoas. Um dos mais populares 
é o seminário “A Magia da Autoes-
tima”. Aborda-se o que o nome diz: 
autoestima. Há uma grande quanti-
dade de pessoas com sérios proble-
mas de autoestima e autoimagem. 
Não admira a busca da beleza em 
excesso, a loucura das cirurgias plás-
ticas, o abuso dos medicamentos an-
tidepressivos, etc. Tudo isso é reflexo 
de como as pessoas estão desgos-
tosas de si mesmas. O mundo atual 
proporciona muitas novas oportu-
nidades e igualmente muitas frus-
trações. Isso torna as pessoas mais 
infelizes e solitárias. O curso propor-
ciona diversas dinâmicas de alto im-
pacto e, ao fim de um dia pleno de 
experiências, o participante sai de 
fato renovado e mais propenso a se 

aceitar e buscar seus potenciais. Ou-
tro workshop bem famoso, longevo 
(tem mais de 20 anos), é o nosso tra-
dicional “Pensamento e Mudança”. 
Trata-se de um curso de dois dias de 
uma imersão em vários diagnósticos 
muito reveladores de quem somos e 
como funcionamos. Muitas dinâmi-
cas e experiências divertidas, lúdicas 
e ao mesmo tempo de grande impac-
to para provocar mudanças nas vidas 
dos participantes. Pode-se dizer, sem 
sombra de dúvidas, que se trata de 
um momento inesquecível, e muitos 
participantes repetem o processo di-
versas vezes tal é a sua satisfação.

Desde quando este assunto pas-
sou a lhe interessar? 

Spritzer:  Comecei a me interes-
sar pela Programação Neurolinguísti-
ca (PNL) no final dos anos 80, quando 
era chefe da Unidade de Hipertensão 
Arterial do Instituto de Cardiolo-
gia do Rio Grande do Sul. Na época 

buscava me aperfeiçoar em todas as 
áreas que me dessem condições de 
entender e tratar melhor os meus 
pacientes com Hipertensão Arterial. 
Daí foi uma decorrência estudar o es-
tresse e as ferramentas antiestresse. 
Por contatos com colegas que mora-
vam nos Estados Unidos, soube de 
uma nova e revolucionária ferramen-
ta de mudanças, a PNL, que poderia 
servir para melhorar a qualidade de 
vida dos pacientes. Fui em busca dis-
so e estou nisso até hoje.

Quantas palestras já foram feitas 
em todo o Brasil e no exterior? 

Spritzer:  Puxa, foram inúmeras. 
De fato nunca contei. Podem superar 
a casa dos milhares. Andei por todo 
o Brasil e também no exterior. Já dei 
treinamentos na Argentina, Espanha, 
Estados Unidos. Fui coordenador de 
palestrantes do Projeto Empreender 
do Sebrae, com o qual estive em mais 
de 60 cidades do interior do Brasil.
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Nelson Spritzer é médico, Mestre 
em Cardiologia, Doutor em Nefrolo-
gia, Consultor, Especialista em Gestão 
de Pessoas, pioneiro da Programa-
ção Neurolinguística (PNL) no Brasil, 
com mais de 20 anos de experiên-
cia gerindo processos de mudança 
pessoal e corporativa. Pós-graduado 
em Comunicação e Metodologia do 
Ensino Superior (Ufrgs), Analista de 
Valores Profissional (APIMEC-CVM) 
com mais de 18 anos de atuação no 
mercado. Autor de vários artigos, li-
vros e outros materiais de desenvol-
vimento de competências pessoais. 
Atualmente é diretor da Consultoria 
Dolphin Tech com sede em Porto Ale-
gre (RS), atuando junto a várias das 
mais importantes empresas e execu-
tivos do Brasil.

Qual o objetivo destas pales-

tras? Defina o seu trabalho. 

Spritzer:  Sou um agente de 

mudanças. Sou um provocador de 

pessoas. Meu papel é perturbar as 

pessoas, despertá-las, trazer à tona 

o seu máximo potencial, educá-las 

para atingirem suas metas, auxiliá-

las a descobrirem e a usarem suas 

capacidades latentes e aprender no-

vas competências. Apoiar as pessoas 

a se tornarem melhores. Tudo isso, 

para mim, é fazer saúde.

Você é diretor da Cosultoria Dol-

phin Tech, correto? Que tipo de tra-

balho desenvolve lá? 

Spritzer:  Correto. Sou o Diretor, 

fundador e mentor de novos treina-

dores e colaboradores que se agre-

gam ao grupo para fazerem o que 

me proponho a fazer. Como somos 

múltiplas empresas, também atuo 

na Dolphin Tech produtos de treina-

mento e desenvolvimento humano 

que produz livros, DVDs, CDs e con-

teúdo para múltiplas plataformas. 

Atuo na Dolphin Invest como Analis-

ta de Investimento e Agente Autôno-

mo autorizado pela CVM a operar na 

Bolsa de Valores. Aliás, esta é uma 

nova fronteira que ora desbravo: 

integrar os conhecimentos sobre 

como as pessoas funcionam e o que 

isso traz de implicações na Bolsa de 

Valores.

Qual seu público-alvo? 

Spritzer:  Existem dois tipos de 

clientes ideais para mim e para nossa 

organização: as pessoas (quaisquer 

pessoas) que estão insatisfeitas, in-

completas, inquietas e desejosas de 

mudar algo; e as organizações (em-

presas, instituições, ONGs, etc) que 

desejam mudar as pessoas que as 

compõem. Não há qualquer restri-

ção de classe social, educação, ori-

gem. A única requisição é um grande 

desejo de mudar e um mínimo de 

saúde mental para tornar a pessoa 

capaz de se comunicar com o treina-

dor/coach.

A sua experiência no campo fi-

nanceiro e no campo das palestras 

de autoestima são distintas? No 

que se assemelham? 

Spritzer:  O mercado é feito de 

pessoas e suas emoções. O estudo 

da psicologia da manada é funda-

mental para quem se aventurar no 
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mercado de capitais. O estudo de 

como o medo e a ganância se ma-

nifestam e deixam seus rastros é 

crucial para o timing adequado de 

compras e vendas de ações. Como 

estudioso de pessoas e de suas emo-

ções, para mim fica mais fácil e faz 

mais sentido estudá-las na arena 

financeira. Isso dá resultados e são 

muito interessantes.

Qual a técnica e metodologia 

que utiliza? 

Spritzer:  Sou grafista, porque 

é através dos gráficos que se pode 

perceber as principais forças emo-

cionais da manada dentro do merca-

do. Os gráficos exibem os diversos e 

clássicos padrões comportamentais 

da manada. Cabe ao analista técni-

co e gráfico (como eu) tirar deles as 

informações que podem ser relevan-

tes e as que não servem para nada. 

Aqui entra a minha perícia.

Você atinge seus objetivos quan-

do ministra os cursos e palestras? 

Consegue mudar pessoas e empre-

sas? 

Spritzer:  Com certeza. Aliás, se 
assim não fosse já tinha largado este 
tipo de atividade há muito tempo. 
Não deixei a medicina tradicional 
porque estava mal nela. Pelo contrá-
rio. Tinha uma das maiores clínicas 
de cardiologia do RS. Era chefe de 
um dos mais respeitados serviços 
de pesquisa numa excelente institui-
ção. Ganhava um bom dinheiro e era 
muito renomado entre meus pares 
em foros nacionais e internacionais. 
Mudei quando pude perceber, me-

dir, verificar que poderia ser muito 

mais útil para muito mais gente se fi-

zesse o que agora faço. As mudanças 

são notáveis, rápidas, impressionan-

tes e, o mais interessante, duradou-

ras. No meu primeiro livro “Pensa-

mento e Mudança” tem um capítulo 

inteiro que mostrou uma primeira 

estatística feita na época (publicado 

em 1993, dados de um seguimento 

de 4 anos): 80% das pessoas mudam 

cerca de 80% do que queriam mudar 

e isso permanece assim inalterado 

ao longo do tempo, ou seja, não per-

dem as mudanças conquistadas pela 

passagem do tempo.

Algum case para contar? 

Spritzer:  Tenho muitos cases, 

alguns inusitados, outros bizarros. 

Muitos são tão bizarros que pare-

cem até piada. Por exemplo, uma vez 

apareceu um sujeito cheio de tiques 

e caretas. Perguntei o que ele queria 

mudar. Ele me afirmou que queria 

apenas parar de roer unhas. Achei 

que aquilo seria muito pouco, po-

rém, fui em frente e o ajudei no que 

me pedira. Passaram alguns dias e 

começaram a vir os familiares deste 

cliente para mudanças, cada um com 

a sua específica. Aí entendi porque 

o tal cliente não me pediu outras 

mudanças. É que a família dele era 

muito louca. Um pior do que o ou-

tro. Imagine se ele se cura de tudo o 

que poderia, fica “normal”, vai morar 

com quem? Onde? Naquela família é 

que não seria mais bem-vindo. 

Um outro case que me chamou 

muito a atenção foi o de um grande 

empresário do nosso Estado, muito 

rico, que apareceu para uma sessão 

se queixando de depressão. Per-

guntei como ele sabia que estava 

deprimido. Ele me responde: “Com-

prei um jatinho novo para ir com a 

família para Punta del Este e não es-

tou achando a menor graça”. Fiquei 

olhando para ele e não me contive. 

Disse: “Bem, o senhor eu não sei, 

mas eu comecei a ficar deprimido 

agora!”. 

Um case de empresa que me 

marcou muito foi o trabalho que fiz 

na Azaléia, quando o querido amigo 

Nestor de Paula era vivo e liderava 

aquela fantástica empresa. Ele me 

fez treinar todos seus funcionários, 

do chão de fábrica ao mais alto exe-

cutivo. Não satisfeito, bancou trei-

namento para os professores da 

rede municipal da cidade de Paro-

bé. Quando perguntei a ele por que 

fazia aquilo, ele, na sua simplicida-

de, disse: “De que adianta melhorar 

a cabeça do funcionário se, quando 

ele chega em casa, a mulher e os 

filhos estão do jeito que sempre es-

tiveram.” Lindo, não é mesmo? Um 

líder visionário, com certeza. Raro, 

hoje em dia.

Que conselhos você daria para 

quem deseja iniciar uma auto-

transformação?

 Spritzer: Primeiro, defina onde 

você está, como está, o que está li-

mitando você. Depois defina onde 

quer chegar, qual seu objetivo, seu 

desejo, como vai saber quando con-

segui-lo. Faça um levantamento dos 

recursos que pode contar e comece 

a agir, corrigindo a rota sempre que 

se desviar do seu rumo.

Entrevista: Nelson Spritzer
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CRA assedia 
empresas de 
factoring

Geral: Assédio às empresas

O Conselho Regional de Administra-

ção (CRA) tem assediado as sociedades 

de fomento mercantil porque entende 

que elas devem se registrar junto a ele 

por praticarem atividades inerentes ao 

administrador. Quem afirma é o advo-

gado do Sindicato das Sociedades de 

Fomento Mercantil-Factoring do ES (Sin-

fac-ES),  Mário Pedrosa Soares. “Porém 

o conceito é bem amplo. O que os tribu-

nais acreditam é que a atividade básica 

da empresa de fomento não é de admi-

nistração, e sim a compra de recebíveis.”

Por outro lado, segundo Soares, 

alguns desembargadores estão enten-

dendo que pelo simples fato de haver 

no contrato social menção a serviços de 

administração em seu objeto (mesmo 

que não esteja comprovada a atuação), 

as empresas devem se registrar ao Con-

selho Regional de Administração. “No 

meu entender, para enquadrar uma so-

ciedade de fomento no CRA deve-se fa-

zer uma análise prévia acerca das reais 

atividades desenvolvidas pela sociedade 

A opinião da ANFAC

Em diversas investidas, alguns Conselhos Regionais de Administração, criados 

para fiscalizar os profissionais formados como Administradores de Empresas, noti-

ficam as empresas de fomento mercantil, e, diante da negativa de registro e contri-

buição à entidade, aplicam multas. “Essa suposta obrigatoriedade não faz o menor 

sentido, por falta de base legal. Em 30 anos no segmento de fomento mercantil, 

nunca vi uma fiscalização do CRA, até porque temos operadores com graduação em 

engenharia, economia e outras formações que não são objeto da regulação do CRA. 

Isso é muito claro para a ANFAC e nesse sentido orientamos os associados”, esclare-

ce o presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite.

Os serviços prestados por uma empresa de fomento mercantil consistem em 

analisar, verificar e contribuir com a sua clientela composta em geral de pequenas e 

médias empresas. Tais serviços estão ligados aos direitos creditórios, objeto da ope-

ração de fomento mercantil, e não aos aspectos organizacionais da empresa, campo 

especificamente reservado aos profissionais de administração. 

Em outras palavras, significa dizer que o fomento mercantil está direcionado aos 

processos e procedimentos envolvidos  na compra dos direitos creditórios gerados 

pelas vendas mercantis efetuadas por suas empresas-clientes.

Essas vendas trazem em seu bojo, fatores com reflexos mercadológicos, que de-

vem ser avaliados para identificação de riscos e para midigação de ocorrência de 

fraudes e inadimplência em carteiras de cobrança, propiciando, assim, ganho de es-

cala a sua clientela composta, em geral, por pequenas e médias empresas.

Vale lembrar que a reserva legal dos técnicos de administração não abrange todo 

e qualquer tipo de administração, como impõe o CRA.
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de fomento”, diz o advogado.

O Sinfac-ES, por meio de seu presi-
dente e do departamento jurídico, esti-
veram com o presidente do CRA-ES ex-
plicando o posicionamento do Sindicato 
acerca do assunto, a fim de que cessas-
sem as investidas sobre as empresas, 
o que não deu resultado. “Assim, o   
Sinfac-ES entendeu que as empresas 
deveriam ingressar com ações em face 
do CRA para obstar o registro. Por estra-
tégia e segurança jurídica, optou-se por 
não ingressar com uma única ação pelo 
Sindicato, mas sim cada empresa in-
gressaria com sua ação”, explica Soares.

O advogado conta que no Espírito 

Santo o CRA teve uma ação mais con-

tundente: reuniu os contratos sociais 

das empresas de factoring, mandou as 

notificações e aplicação de multa. En-

tre 30 processos, o Sinfac-ES ganhou 

a maioria em segunda instância, no 

Tribunal Regional Federal (TRF-RJ/ES). 

Nos dois casos que foram à 1ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pri-

meira e a segunda turma tomaram de-

cisões divergentes. Diante disso, Soares 

ingressou com um recurso de Embargos 

de Divergência, que levará a discussão 

a plenária. “O objetivo desse recurso é 

uniformizar a decisão, uma vez que a 

função do tribunal superior é consolidar 

a jurisprudência”, explica Soares.

A ideia é dotar o segmento de maior 

segurança jurídica. “Sendo favorável ou 

não ao fomento, necessário se faz que 

as regras estejam claras, ou seja, quem 

ingressar no segmento deve saber pre-

viamente se deve ou não se registrar no 

CRA de seu Estado. Com a uniformização 

da jurisprudência isto deve acontecer”, 

esclarece Soares.

Sendo 
favorável ou 
não ao 
fomento, 
necessário se 
faz que as 
regras estejam 
claras, ou seja, 
quem ingressar 
no segmento 
deve saber 
previamente 
se deve ou 
não se registrar 
no CRA de 
seu Estado.

“
“
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Empreendedorismo
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Não importa o gênero, a idade, a 
escolaridade ou a classe social das pes-
soas. Empreender está diretamente li-
gado ao comportamento. O que move 
o empreendedorismo é a vontade de 
fazer acontecer. Quem afi rma é a ge-
rente do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
de São Paulo, Maria Alice Alves Mo-
reira. Segundo ela, um empreendedor 
precisa possuir alguns comportamen-
tos ou ati tudes que contribuem para 
o sucesso do negócio, como: busca de 
oportunidades e iniciati va, persistên-
cia, comprometi mento, exigência de 
qualidade e efi ciência, correr riscos 
calculados, estabelecimento de metas, 
planejamento e monitoramento, per-
suasão e rede de contato, e indepen-
dência e autoconfi ança.

Para Maria Alice, é preciso fi car 
atento para identi fi car oportunidades 
de negócios que surgem e agir para 
transformar esta oportunidade em 
negócio de fato; acreditar nos seus so-
nhos e ideais e não desisti r ao primeiro 
obstáculo; estar presente, colaborar 
com seus subordinados e trazer para 
si a responsabilidade de execução de 
tarefas; trabalhar para melhorar a qua-
lidade do serviço e/ou produto e estar 
sempre preocupado em ser mais efi -
ciente na execução das ati vidades, pro-
pondo ações que evitam o desperdício 
e que garantem a sustentabilidade do 
negócio. “Empreender sempre tem 
risco. É preciso ter coragem e ousar 
ao iniciar um novo empreendimento. 
Para minimizar a incerteza, o empre-
endedor procura informações que o 

ajudem no processo de decisão quan-
to à viabilidade do empreendimento”, 
esclarece.

O estabelecimento de metas é fun-
damental também. “Saber aonde quer 
chegar e quando vai chegar é indis-
pensável. Defi nindo as metas, o em-
preendedor terá condições de buscar 
as alternati vas para alcançá-las”, acre-
dita a gerente. Além disso, é necessá-
rio traçar um bom plano de negócios, 
saber colocar a ideia no papel, defi nir 
os recursos necessários e uti lizá-los 
adequadamente, realizando o acom-
panhamento dos resultados conquista-
dos, com o objeti vo de propor mudan-
ças de rota quando necessário.

“Um empreendedor de sucesso 
mantém e uti liza uma rede de contatos 
com o objeti vo de desenvolver novos 
laços comerciais; busca a autonomia 
em relação às normas e procedimen-
tos, mantêm-se moti vado e empolga-
do com novos desafi os e acredita no 
seu potencial na busca do sucesso”, 
acrescenta Maria Alice.

Além disso, conforme a gerente, é 
importante que o empresário também 
conheça o ramo de ati vidade no qual 
está empreendendo. Isto facilitará sua 
interação com clientes e fornecedores 
e lhe dará maior segurança por conhe-
cer produtos e serviços, aumentando 
suas chances de êxito. “Caso não co-
nheça, é necessário fazer a busca de 
informação que pode ser por meio de 
livros, cursos, visita a outro empreen-
dimento, entre outras alternati vas”.

Maria Alice alerta para o fato de 
que a tomada de decisão na hora é 

Saber aonde 
quer chegar e 
quando vai chegar 
é indispensável.
Definindo as 
metas, o 
empreendedor 
terá condições de 
buscar as 
alternativas para 
alcançá-las.

“

“

Maria Alice Alves Moreira
Gerente do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) - SP

VOCÊ
É UM
EM
PRE
ENDE
DOR ?



1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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 3,86

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 3,77

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 3,73

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 3,71

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 3,68

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 3,71

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 3,67

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 3,71*

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 3,91

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 3,89

* Até 08.08.2012

FATOR DE COMPRA %

Fator ANFAC
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as característi cas do comportamento 
empreendedor. Neste programa, o 
empresário terá oportunidade de co-
nhecer como seu comportamento in-
fl uencia no resultado do seu negócio 
e, parti r daí, desenvolver os comporta-
mentos que o ajudarão a obter melhor 
resultado no seu empreendimento.

Faça o teste

Para quem tem dúvidas se possui 
o perfi l de um empreendedor real-
mente, o Sebrae disponibiliza um 
teste. Basta acessá-lo pelo endereço 
eletrônico:
http://www.sebrae.com.br/aten-
dimento/teste-aqui-seu-perfil-em-
preendedor

crucial para o negócio. “Para tanto, é 
importante manter-se atualizado em 
relação ao mercado que atua, estar 
bem informado e acompanhar as ten-
dências, para que possa decidir de for-
ma objeti va, analisando corretamente 
as alternati vas a sua frente.”

Saber liderar também é uma ca-
racterísti ca importante, pois requer 
dedicação, saber estabelecer, dividir e 
acompanhar a execução de tarefas de 
forma que as pessoas envolvidas se 
sintam esti muladas e desafi adas a bus-
carem os melhores resultados.

De acordo com a gerente, há em-
presários bem sucedidos, e outros atu-
ando no mesmo segmento que não ob-
têm o mesmo sucesso. “O que signifi ca 
é que a diferença entre sucesso e fra-
casso é o comportamento. Portanto, 

quem determina o sucesso é a pessoa, 
o empresário.”

Mas e se a pessoa possui uma, ou 
duas característi cas, mas não todas,  é 
possível ter sucesso? Para Maria Alice, 
não é impossível, porém, será neces-
sária maior dedicação por parte do 
empreendedor. O desgaste será maior, 
porque muitas vezes o empreendedor 
estará concentrando esforços num ti po 
de comportamento, quando deveria 
estar focando em outro. Isso porque 
ele desconhece todos os comporta-
mentos que podem contribuir para o 
sucesso do negócio.

Pensando nisso, o Sebrae oferece 
o Programa Empretec, direcionado 
para aqueles empresários que dese-
jam desenvolver seu potencial em-
preendedor, cujo foco é desenvolver 

Empreendedorismo

O FATOR DE COMPRA é o índice que precifi ca a compra dos créditos nas operações de fomento mercanti l. Compõe-se dos 
seguintes itens: custo de oportunidade dos recursos da contratada, despesas operacionais e de cobrança, carga tributária e 
expectati va de lucro. A ANFAC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING fornece 
diariamente um indicati vo sinalizador para o mercado (mero parâmetro).
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