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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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operações e se protege contra fraudes.
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Editorial

O factoring, como factoring, his-
toricamente um mecanismo que 
existe para dar assistência às peque-
nas e médias empresas, surgiu em 
Nova York em 1808.

Foi iniciativa de um “factor”, um 
agente comercial, que já prestava 
serviços de apoio e seleção dos for-
necedores e dos compradores dos 
produtos das indústrias têxteis, que 
compunham sua clientela, agregou 
mais uma atividade ao seu negócio, 
ao comprar, com seus próprios re-
cursos, os créditos (direitos) gerados 
pelas vendas feitas àqueles compra-
dores previamente analisados.

A partir de 1960, o factoring co-
meçou a expandir-se pelos 5 conti-
nentes adaptando-se à cultura e às 
normas do direito dos países onde 
se estabelecia. 

“30 anos de história” é um valio-
so patrimônio, cabedal de conheci-
mentos e de experiências contextu-
alizado de maneira sistemática em 
um balizamento legal e operacional 
que define e ampara os negócios do 
factoring no Brasil.

O conjunto de princípios, nor-
mas, padrões de comportamento, 
costumes e procedimentos opera-
cionais e tecnológicos deve ser cui-
dadosamente cultivado por todos os 
empresários de factoring. 

Nestas 3 décadas de existência, a 
ANFAC, como entidade precursora, 
tem se empenhado na construção 
de um marco regulatório com base 
nas experiências e tradições interna-
cionais e, sobretudo, em padrões de 
conformidade legais, éticos e opera-
cionais vigentes no nosso País, que 
dão sustentação à atividade. 

Daí decorre que o fomento co-
mercial é expressão conhecida e 
consagrada em diversos normativos 
infralegais da administração pública 
federal e em atos legislativos infra-
constitucionais para identificar as 
atividades de factoring no Brasil. 

A expressão fomento comercial 
possui um perfil preciso no direito 
pátrio guardando perfeita corres-
pondência com a orientação dou-
trinária existente no ordenamento 
jurídico dos 67 países em que o ins-
tituto floresceu.

A riqueza de informações e o 
amadurecimento de soluções acu-
mulada nesses anos de tantos desa-
fios constitui o invejável patrimônio 
da história da ANFAC com uma ines-
timável bagagem de valores, que ra-
tifica e consolida a sua credibilidade 
e reputação de entidade autorregu-
ladora do sistema brasileiro de fac-
toring. 

Esta enorme bagagem, resulta-

do de um profícuo trabalho, é cor-
porificada em inúmeras circulares 
normativas da ANFAC, no Manual de 
Operação do Associado, nos varia-
dos cursos ministrados, no precioso 
legado deixado pelos 11 congres-
sos brasileiros de factoring até esta 
data realizados, nos ensinamentos 
colhidos de 21 encontros com o ju-
diciário, em 152 cursos de opera-
dor de factoring e nos numerosos 
“workshops” promovidos em todo 
o País com a finalidade de estimular 
cada vez mais o aprimoramento do 
setor e a qualificação de seus agen-
tes.

A ANFAC trabalha com a história 
e as experiências de seus empresá-
rios que souberam superar desafios 
e barreiras para consolidar a ativi-
dade no Brasil, na iminência de se 
consagrar com a sanção de sua lei 
especifica.

A verdade histórica é que a insti-
tuição da ANFAC faz parte indissolú-
vel da rica tradição do factoring pela 
sua relevante função socioeconô-
mica exercida em beneficio das pe-
quenas e médias empresas, a mola 
propulsora da economia brasileira. 

Luiz Lemos Leite
Presidente

A CULTURA 
DO FACTORING 
NO BRASIL
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Ouvidoria PETRA: 0800 601 1313
fidcfomento@bancopetra.com.br

- Mais de R$ 4 bilhões em patrimônios administrados, divididos entre 
aproximadamente 80 fundos de investimento;

- Mais de R$ 2,2 bilhões apenas em FIDCs voltados ao mercado de fomento;

- Excelência em prestação de serviços fiduciários;

- Administração, Custódia e Gestão integradas;

- Estrutura de custo adequada, permitindo carteiras a partir de R$ 5 milhões. 

Existem decisões que
podem comprometer o

futuro do seu negócio

Escolha certo, escolha uma única vez.
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Perfil Factoring 

Supply Fomento 
Mercantil defende 
filiação como maior 
idoneidade da factoring

Com o propósito de oferecer 
uma ampla assistência aos seus 
clientes, priorizando a transparência 
e agilidade, a Supply Fomento Mer-
cantil, com sede em Vila Velha, no 
Espírito Santo, foi fundada em 2001. 
A factoring possui sete colaborado-
res e atua em toda a Grande Vitória, 
que engloba, além de Vila Velha, os 
municípios de Vitória, Cariacica e 
Serra. O perfil das empresas-clientes 
é de pequeno e médio porte, atuan-
do com indústrias, comércio e pres-
tadores de serviços em geral, princi-
palmente nas áreas de metalurgia e 
logística. 

A Supply Fomento Mercantil 
presta apoio à gestão dos negócios, 
a seletividade e avaliação dos ris-
cos. Dentro dessa gama de serviços, 
destacam-se os relatórios sobre po-
sições de clientes, extratos de conta 
corrente, relatórios e avaliações de 

riscos, compra de recebíveis, anteci-
pação de matéria-prima, consultoria 
especializada e assessoria financei-
ra. É conveniada ao Serasa/SPC e 
presta atendimento personalizado 
através de profissionais capacitados.

Registrada na ANFAC sob o n° 
2568/2003, a Supply Fomento Mer-
cantil, declara que o maior indicador 
de idoneidade de uma empresa de 
fomento está exatamente no fato 
de ser filiada a esse sistema. Ele 
garante uma ampla assistência jurí-
dica, operacional, técnica, contábil, 
fiscal e política à suas associadas. A 
factoring foi fundada pelos sócios 
Adalberto Anibal Monteiro Caetano, 
Marcos Antônio Fraga Vazzollér e 
Arnaldo Brites da Silva. Associada a 
ANFAC desde 2003 e ao Sinfac Espí-
rito Santo desde 2008. 

O advogado Marcos Antônio 
Vasconcellos Vazzollér, filho de um 

dos fundadores e hoje sócio-diretor 
da Supply, declara que estar filiada 
a Associação e ao Sindicato é estar 
amparado legalmente, sendo de 
fundamental importância todo o co-
nhecimento jurídico e operacional 
que é proporcionado pelos cursos 
promovidos pelas entidades. “Sem-
pre que têm os cursos, priorizamos 
a participação de nossos colabo-
radores, principalmente nas áreas 
operacional e jurídica. Estar filiado 
faz o setor mais unido, fortalecido e 
reconhecido perante a sociedade.” 

E para fortalecer ainda mais o 
segmento, Vazzollér frisa que com 
o sancionamento da lei que regu-
lamenta o factoring no Brasil, o fo-
mento terá mais respaldo. “O que 
tenho visto e acompanhado é uma 
mobilização positiva em prol do se-
tor e conseguiremos com certeza a 
aprovação da lei.” 
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Perfil Factoring 

Grupo Custódio 
Forzza funda 
factoring e expande 
mercado

Criada em 1999, pelo Grupo 
Custódio Forzza, a Forzza Fomento 
Mercantil, fundada em Colatina, no 
Espírito Santo, trouxe ao mercado 
de factoring a sua experiência e es-
pírito empreendedor. O Grupo que 
foi criado por Custódio Forzza, em 
1960, comprava café de produtores, 
vendia para exportadores, interme-
diava negociações do produto, além 
de comprar e vender madeira, cacau 
e outros produtos. Três décadas de-
pois, resolveu criar a sua factoring, 
voltada para a compra e venda de di-
reitos creditórios de vendas mercan-
tis realizadas a prazo e prestação de 
serviços afins.  

A empresa de fomento mercan-
til é hoje uma das mais atuantes no 
segmento de factoring, do Espírito 
Santo, atendendo em Colatina, em-

presas-clientes nas áreas de granito, 
confecção e comércio em geral. Além 
da sede, conta com filiais nas cidades 
de Linhares trabalhando com indús-
trias de móveis; em Vitória, nos se-
tores de metal-mecânico e comércio 
em geral; e em Aracruz, voltada para 
indústria, oficina e indústria de mar-
cenaria e comércio em geral. 

As empresas de factoring, do 
Grupo Custódio Forzza, contam com 
280 clientes-ativos e um patrimônio 
líquido na faixa de R$ 12 milhões e 
giro anual de aproximadamente R$ 
90 milhões. A empresa de factoring 
criada pelo grupo, em Colatina, é as-
sociada à ANFAC, desde a sua criação 
no ano de 1999. 

Segundo o gerente da Unidade 
de Vitória, Wolmar Glicério Piedade 
Santos, “o factoring é um fomenta-

dor de atividades, um aliado das 
empresas”. E estar associado à AN-
FAC e ao Sinfac de Espírito Santo é 
estar constantemente atualizado 
e capacitado. “Toda a assistência 
prestada, os cursos de operadores 
de fomento, do COAF, de combate à 
lavagem de dinheiro, são muito im-
portantes, nos deixando mais pre-
parados e com um plus a mais para 
atuar no mercado.” 

Participam dos cursos, todos os 
gerentes das empresas de fomento 
mercantil, além de seus colabora-
dores. Para mostrar a importân-
cia das entidades representativas, 
sempre que participa de encontros 
com outras factorings, Santos fala 
da importância e a seriedade em se 
cadastrar no Sinfac-ES e estar asso-
ciada a ANFAC.
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Conheça a sua 
empresa através 

do demonstrativo 
de resultados

Gestão

É o fluxo de atividades da sua organização
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Compreender o demonstrativo 
de resultados de uma empresa, 
que vai traçar o fluxo de atividades 
da organização em um determi-
nado tempo, não é tarefa apenas 
do contador do empreendimento 
como também do empresário. E 
um dos maiores problemas dos 
gestores têm sido o descaso com 
esse fator tão importante para a 
sustentabilidade da empresa. O 
presidente do Instituto Brasileiro 
dos Consultores de Organização 
(IBCO), empresário Cristián Welsh 
Miguens, informa que as peque-
nas e médias empresas vêem o de-
monstrativo de resultados, apenas 
como um documento para paga-
mento de impostos e não enxer-
gam a real importância da análise 
desse demonstrativo. “A primeira 
questão do ponto de vista de for-
mação de um bom gestor é com-
preender que o demonstrativo de 
resultados é importante para em-
presa. Tenho deparado com boa 
parte de empresários que não tem 
essa visão e não estão capacitados 
para fazer uma análise de balanço.”

Miguens pontua que uma aná-
lise de forma continuada do de-
monstrativo de resultados possi-
bilita que o empresário enxergue 
sintomas de situações positivas e 
negativas para o seu negócio, pos-
siblitando que tome as medidas ca-
bíveis no momento certo. “Não an-
tecipar os problemas, é trabalhar 
apagando incêndio todos os dias. 
Os empresários hoje são geradores 
de forma reativa e não próativa.” 
Isso esbarra em uma falta de ges-
tão. O contador é o profissional ca-
pacitado para  fazer o demonstra-
tivo de resultados de acordo com 

a legislação vigente e o empresário 
é quem define os critérios de sua 
empresa, aponta o empresário. “O 
balanço e o registro podem ser fei-
tos de várias formas, porém os cri-
térios devem ser acordados entre 
empresário e contador.”

As empresas precisam ser cada 
vez mais transparentes. Implantar 
essa cultura de visibilidade é pre-
ciso para dar mais transparência 
e credibilidade para o empreen-
dimento. “Ser honesto consigo 
mesmo”. Um empreendedor pre-
parado é aquele que conhece a es-
trutura de sua empresa. Possui um 
conhecimento básico sobre os de-
monstrativos de resultados. “Ape-
sar dos gestores estarem mais bem 
preparados do que no passado, o 
demonstrativo de resultados ainda 
não é enxergado.” 

Por isso, é preciso promover 
uma mudança de cultuta, que im-
pulsione a transparência da em-
presa e a profissionalização dos 
cargos de gestão da companhia, 
defende Miguens. “O empresário 
acha que a transparência é dar nú-
meros aos inimigos, que pode ser 
o concorrente ou o governo, inter-
pretando de forma errada o seu 
próprio negócio.” 

É por meio do demonstrativo 
de resultados que é possível ana-
lisar a situação passada e projetar 
o futuro do negócio. Ele detalha e 
quantifica as receitas da empresa, 
o quanto gasta em despesas e o 
resultado líquido dessas operações 
(lucro ou prejuízo) em um deter-
minado intervalo de tempo. Assim 
o empresário sabe o quanto pode 
retirar, em caso de prejuízo, e o 
quanto pode investir.

Apesar dos 
gestores 
estarem bem 
mais preparados 
do que no 
passado, o 
demonstrativo 
de resultados 
ainda não é 
enxergado.

“

“
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Motivar 
é preciso
O verdadeiro gestor é 
aquele que lidera e motiva

Gestão
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Apesar de o brasileiro ser conhe-
cido como um povo comunicati vo e 
hospitaleiro, pouco sabe se comu-
nicar, principalmente, os gestores 
das empresas brasileiras. E, dentro 
da comunicação de uma organiza-
ção está a moti vação como práti -
ca diária de um verdadeiro gestor                        
focado no crescimento e rendimen-
to de sua equipe. O diretor Executi -
vo da Thomas Case & Associados/
Case Consultores, Marshal Raff a, 
explica que o líder que assume de 
fato o seu papel de liderança e em-
preendedorismo deve ter como 
postura o diálogo constante. “O 
gestor precisa conversar com o seu 
colaborador e dar liberdade para o 
próprio funcionário conversar com 
ele. Somos pouco empreendedores 
e deixamos a comunicação com a 
equipe para quarto ou quinto pla-
no.”

Segundo Raff a, a comunica-
ção  diária com os colaboradores, 
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Gestão

o feedback do dia a dia o diálogo 
aberto nas reuniões e o reconhe-
cimento profi ssional, são ati tudes 
que fazem parte da moti vação do 
profi ssional. “Ele não espera ape-
nas de seu gestor um aumento sala-
rial. O reconhecimento, o feedback 
e as perspecti vas do plano de car-
reira são o tripé da moti vação.” 

É preciso outros comportamen-
tos, diz o consultor, como também 
conviver com a sua equipe. “Não 
fazer gestão de portas fechadas.” 
Trabalhar o lado tanto positi vo 
como negati vo visando melhorar a 
gestão. Comparti lhar os bons resul-
tados, saber delegar e comparti lhar 
também os insucessos, assumindo 

O bom líder não é 
nem paternalista e 
nem autoritário. 
Sabe delegar no 
momento certo.

“

“

a sua  responsabilidade. “Os colabo-
radores respeitam mais os líderes 
que encabeçam os sucessos e não 
escondem os insucessos. É aquele 
líder que cobra e também defende 
a sua equipe quando necessária. O 
bom líder não é nem paternalista e 
nem autoritário. Sabe delegar no 
momento certo.”   

Para que o gestor não cometa 
erros que acabam com a moti vação 
da sua equipe, Raff a diz que, “hoje, 
os gestores precisam se preocupar 
com a moti vação já que vivemos 
um mercado de transição, compe-
ti ti vo e mutável, e o líder tem que 
acompanhar essas mudanças de 
mercado com a sua equipe”.
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Empreendedorismo

A média de 
vida das empresas 
brasileiras é de 
OITO ANOS
É preciso planejamento estratégico e financeiro 
para manter empreendimentos vivos
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O Brasil possui mais de 12,9 mi-
lhões de empreendimentos, incluindo 
seus estabelecimentos matriz e filial. 
A média de vida dessas empresas é de 
aproximadamente 8,7 anos de existên-
cia, sendo que 13,78% se situam na 
faixa inicial de até um ano, e menos de 
1% dos empreendimentos no País, tem 
mais de 70 anos de existência. Esse é 
o dado revelado pelo último Censo das 
Empresas e Entidades Públicas e Priva-
das Brasileiras, o “Empresômetro”, rea-
lizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário). 

A pesquisa revela também que 90% 
do total de empresas existentes atuam 
no setor privado, 9% são entidades 
privadas sem fins lucrativos e apenas 
1% correspondem às entidades públi-
cas governamentais brasileiras. Outro 
dado aponta que as empresas no Bra-

sil são em sua maior parte de micro e 
pequeno porte, representando 85% do 
total. As empresas de médio e grande 
porte representam somente 15% do 
total. As empresas e entidades que 
possuem filiais somam 190.884, sendo 
que 92% delas têm uma única filial. O 
total de filiais é de 401.784. 

O advogado tributarista e contador, 
coordenador de estudos do IBPT, Gil-
berto Luiz do Amaral, destaca que ape-
sar do número de vida das empresas 
ainda ser alto, o índice de mortalidade 
está diminuindo a cada ano, devido a 
dois fatores importantes: o acesso à 
informação e ao crédito. “Os empre-
sários hoje têm mais consciência que 
precisam planejar o seu negócio.” Se-
gundo Amaral, a concessão ao crédito 
e a linhas especiais faz com que a em-
presa tenha maior longevidade. “São 

as duas principais razões para diminuir 
o índice de mortalidade.” 

O que faz o tempo de existência 
de uma empresa ainda ser relevante, 
de apenas 8,7 anos, são a falta de um 
planejamento estratégico e financeiro 
da organização, a realização de uma 
pesquisa de mercado e uma gestão 
adequada e eficiente palpada em estu-
dos e pesquisas. “O erro é que o em-
presário implanta a ideia de criar o seu 
próprio negócio, sem planejar o cres-
cimento do mercado. O planejamento 
tem que ser feito passo a passo.” 

O segundo fator que prejudica o 
tempo de vida de uma empresa seja de 
pequena, média ou grande porte, são a 
elevada carga tributária e a grande bu-
rocracia. “Tira o tempo, principalmen-
te do pequeno empreendedor, que 
precisa cuidar de documentos, livros 
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e guias.” O terceiro fator relevante é a 
sucessão familiar dentro da empresa. 
“Os filhos assumem o empreendimen-
to e falta governança ou planejamento 
sucessório. Começam os conflitos en-
tre os sócios, como se a sucessão em-
presarial fosse uma sucessão da sua 
casa, misturando problemas afetivos 
com profissionais.” 

Outro erro muito cometido, princi-
palmente na pequena empresa é mis-
turar o patrimônio empresarial com o 
pessoal, sem fazer um fundo de caixa 
que possibilite investir no crescimento 
do empreendimento, aponta o espe-
cialista. “Começam os gastos exagera-
dos, não sobra dinheiro para a empre-
sa atender as necessidades diárias e 
para novos investimentos.”  

Dados da pesquisa do IBPT (Insti-
tuto Brasileiro de Planejamento Tribu-
tário) apontam ainda que, na década 
de 70, o índice de desaparecimento 
de empresas no primeiro ano de vida 
era praticamente o dobro, ou seja, 
29,15%.  De um a cinco anos naquela 
década, 59,81% dos empreendimentos 
encerravam as suas atividades e mais 
de 85% desapareciam até os 14 anos 
de vida. Nos anos 70, a idade média 
dos empreendimentos era de 5,2 anos. 
Assim, verifica-se o aumento da idade 
média dos empreendimentos brasilei-
ros. A maior parte das empresas bra-
sileiras é de micro e pequeno porte, 
representando 85% do total.  As em-

Empreendedorismo

O erro é que o 
empresário implanta 
a ideia de criar o seu 
próprio negócio, sem 
planejar o crescimento 
do mercado.

“

“

O estado de São Paulo está em pri-
meiro no ranking de negócios no País, 
com mais de 3,7 milhões de estabele-
cimentos, equivalente a 29% do total. 
Minas Gerais aparece em segundo, com 
1,25 milhão de negócios; e o Rio de Ja-
neiro em terceiro, com 1,05 milhão de 
empreendimentos em atividade. As ci-
dades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e Brasília detêm 54% dos em-
preendimentos nas capitais brasileiras. 

Os estados com menor número de 
empreendimentos são Amapá e Acre, 
ambos com 0,3% e Roraima com 0,2% 
estabelecimentos. Já as cidades que 
detêm 54% dos empreendimentos nas 

capitais brasileiras estão São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. A 
Região Sudeste possui 49% de todos os 
empreendimentos do País, seguida da 
Região Nordeste e Sul, com 19% cada 
uma, da Região Centro-Oeste com 8% 
e Região Norte com 5% dos estabeleci-
mentos existentes no Brasil. 

Ainda, 49,95% dos negócios ativos 
no País são do tipo Empresário Individu-
al e MEI (Micro Empreendedor Individu-
al). Com relação à atividade econômica, 
o levantamento indica que 43,91% dos 
empreendimentos atuam no setor de 
Serviços, 42,07% no Comércio e 7,16% 
na Indústria.

presas de médio e grande porte repre-
sentam somente 15% do total. 

“Os dados apontam um crescimen-
to de longevidade desde a década de 
70. No passado, tínhamos maior difi-
culdade para obter informação. Hoje, 
tudo está mais acessível”, aponta 
Amaral, que frisa que o crescimento 
se deve a uma interação maior com 
entidades importantes, como Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas) e associações 
comerciais, que realizam um trabalho 
de difusão de técnicas e conhecimen-
tos sobre empreendedorismo. Além da 
manutenção do crédito e um número 
maior nos prazos concedidos.

Segundo Amaral, atualmente, o 
número de novos empreendimentos 
chega a uma média de 100 a 120 mil 
por mês no Brasil. Porém, com o ritmo 
de crescimento menor da economia, 
a tendência é diminuir. Em 2011, hou-
ve um pico de novos negócios e 2012, 
já diminuiu. O que cresceu mais em 
2012, foram apenas os microempreen-
dimentos.

São Paulo lidera negócios
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Industrialização

Novo regime 
automotivo aumentará 
a competitividade da 
indústria brasileira
Anfavea avalia que o Inovar-Auto traz impactos positivos 
para a  produção automotiva brasileira

O regime automotivo brasileiro 
é o principal instrumento de políti-
ca pública industrial do setor auto-
motivo desde o ano de 1995. É um 
programa de investimentos e de 
exportações com regime especial 
de importação que passa por novas 
adaptações, que é o Inovar-Auto – 
novo regime automotivo para o pe-
ríodo 2013-2017. Esse novo instru-
mento da política industrial coloca a 
indústria automobilística brasileira 
em um novo ciclo tecnológico, de 
desenvolvimento da produção no 
País e de sustentabilidade, avalia a 
Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automoto-
res). 

Segundo o presidente da entida-
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de, Cledorvino Belini, o novo regime 
automotivo permitirá o planejamen-
to da indústria, a longo prazo, com o 
objetivo de preparar o setor para as 
demandas do mercado, nos próxi-
mos anos, em termos de produção, 
produtos e processos, inovação e 
tecnologia automotiva. Dados da 
Anfavea informa que, o mercado in-
terno projeta entre 5 e 6 milhões de 
veículos anuais, nos próximos anos.  

Para Belini, o novo regime au-
tomotivo é um balizamento para o 
futuro, ao mesmo tempo em que 
estabelece novos desafios para os 
fabricantes de veículos no País, exi-
gindo investimentos em inovação, 
engenharia automotiva, em valor 
agregado de produto e em eficiên-
cia energética dos veículos, visando 
à valorização da produção “made in 
Brazil”. “Se somos o quarto maior 

mercado do mundo, é legítimo ao 
Brasil aspirar a ser um dos maiores 
produtores automotivos mundiais, 
inclusive se capacitar como centro 
global de desenvolvimento de pro-
dutos.”

Com o Inovar-Auto todos os ve-
ículos comercializados no mercado 
interno (veículos fabricados no Bra-
sil ou veículos importados) passam a 
ter seu IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) aumentado em 30 
pontos percentuais. Para importa-
ções procedentes do Mercosul e 
México prevalecem os termos dos 
acordos de comércio com parâme-
tros de conteúdo regional, trade flex 
ou cotas, não incidindo o adicional 
de 30  pontos percentuais de IPI.

Conforme a Anfavea, o programa 
estabelece diretrizes para as empre-
sas e condições para redução de até 

Industrialização
30 pontos percentuais do IPI àquelas 
que se habilitarem ao novo regime 
automotivo, proporcional ao crédito 
presumido de IPI gerado pelo volu-
me de compras nacionais/regionais 
de insumos, materiais e ferramen-
tais. O programa também prevê a 
possibilidade de obtenção de até 2% 
da receita líquida para as empresas 
que realizarem inversões adicionais 
em P&D, inovação e engenharia e 
capacitação de fornecedores.

Os atuais fabricantes de automó-
veis, comerciais leves, caminhões 
e chassis com motor; empresas já 
instaladas e com projetos de novas 
fábricas para a  produção de novos 
modelos;  novas empresas com pro-
jetos de instalação de fábricas no 
País; e também empresas importa-
doras, com condições específicas, 
poderão se habilitar ao programa.
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Redução de Consumo

O programa estabelece uma me-

lhoria de eficiência energética míni-

ma obrigatória de 12% para os veícu-

los leves até 2017, o que equivale a 

uma redução de 13,6% no consumo 

médio dos veículos no período.  Esse 

é um objetivo relevante, segundo a 

Anfavea, que exigirá novos e intensos 

investimentos em pesquisa e desen-

volvimento de novos materiais, novas 

tecnologias e o lançamento de novos 

produtos, favorecendo a sustentabili-

dade.  Esforços adicionais das empre-

sas para a melhoria da eficiência ener-

gética média de seus veículos – além 

dos 12% obrigatórios – poderão gerar 

reduções também adicionais de até 2 

pontos percentuais de IPI para as em-

presas.  

Resultados Esperados

O programa Inovar-Auto tem como 

proposta impactar positivamente nos 

produtos e na produção automotiva no 

País, inclusive com o desenvolvimento 

de componentes de alta tecnologia e 

de eletrônica embarcada, buscando 

também maiores possibilidades para 

os veículos brasileiros no mercado 

internacional. A habilitação ao pro-

grama significará o compromisso das 

empresas e do setor para o fortaleci-

mento e desenvolvimento da cadeia 

automotiva – montadoras, autopeças 

e matérias-primas – através de mais 

investimentos, desenvolvimento local 

e incorporação de tecnologias; au-

mento de compras locais de materiais, 

aumento da eficiência energética dos 

veículos e produtos de maior valor 

agregado. Para a Anfavea, a expectati-

va é de adesão das empresas ao pro-

grama Inovar-Auto.

Se somos o quarto maior 
mercado do mundo, é 
legítimo ao Brasil aspirar 
a ser um dos maiores 
produtores automotivos 
mundiais.

“

“
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Ações do 
governo 

chegaram 
para estimular 

setores e amenizar 
crise financeira

Economia
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Investimentos em infraestrutura, 
redução das tarifas de energias e re-
duzir o chamado Custo Brasil que in-
cide em algumas atividades econômi-
cas para reduzir a competitividade do 
País têm sido, neste ano de 2012, uma 
das ações do governo federal para 
estimular alguns setores específicos 
da economia brasileira e amenizar os 
efeitos da crise financeira global. Se-
gundo declaração da presidente Dilma 
Rousseff, o Brasil só conseguiu pagar 
sua dívida e acumular reservas, como 
recomendava o FMI, quando voltou a 
crescer. Atualmente, de acordo com 
Dilma, a estratégia adotada para man-
ter o crescimento está centrada no in-
vestimento público em infraestrutura, 
estímulo à inovação tecnológica por 
meio de parcerias e manutenção dos 
investimentos sociais. 

A presidente também defende que 
o aumento da competitividade das 
empresas é um desafio para o Brasil 
e aos países da América Latina. Dilma 
propôs, que durante a 22ª Cúpula de 
Chefes de Estado e de Governo da 
Conferência Ibero-Americana, realiza-
da, em novembro último,                       re-
sulte em um documento que também 
priorize ações voltadas para a micro 
e pequena empresa e o empreende-
dorismo. “A cooperação e a melhoria 
da competitividade requerem que as-
seguremos um ambiente econômico 
favorável às empresas parceiras de 
todos os pontos do mundo, em espe-
cial me refiro  à Espanha, a Portugal e, 
sobretudo, aos países latino-america-
nos, nesses investimentos. Daremos 
integral prioridade às pequenas e mé-
dias empresas e ao empreendedoris-
mo”, disse.

Tarifas de energia
Na proposta do governo de redu-

zir as tarifas de energia, o ministro da 

Fazenda, Guido Mantega, declarou 
que o barateamento das tarifas pode-
rá impactar o lucro das empresas de 
energia em um primeiro momento, 
mas disse que elas serão recompen-
sadas porque terão a concessão auto-
maticamente renovada por 30 anos. 
“Algumas empresas olham apenas o 
horizonte imediato, mas ignoram a 
vantagem de ter assegurada a reno-
vação da concessão por mais 30 anos 
sem precisar fazer novos investimen-
tos para manter os equipamentos fun-
cionando. Existem empresas [do setor 
elétrico] que duram de 60 a 80 anos, 
apenas com manutenções pontuais 
nos equipamentos.”

A redução das tarifas de energia 
também trará benefícios para o setor 
público, apesar de provocar perda de 
arrecadação de tributos em um pri-
meiro momento, informou Mantega. 
Para o ministro, no entanto, essas 
perdas ocorrerão apenas na etapa ini-

cial, porque serão compensadas pelo 
aumento da produção e dos investi-
mentos. “Essa medida de redução das 
tarifas elétricas estimula o crescimen-
to da economia e resulta em arreca-
dação maior. No fim, há um benefício 
generalizado.”

O ministro negou ainda que a re-
dução das tarifas represente quebra 
de contrato e mudança de regras. 
Segundo ele, a medida provisória em 
tramitação no Congresso se baseia na 
lei de 1995 que regulamenta os con-
tratos antigos de energia. “Essa lei não 
garantia a renovação automática da 
concessão, enquanto a medida provi-
sória prevê a renovação por 30 anos 
para as empresas que concordarem 
em reduzir a tarifa em troca de uma 
indenização”, explicou.

Segundo declaração do ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, Fernando Pimentel, 
a queda no preço da energia elétrica 



Fomento24 mercantil

Daremos 
integral 
prioridade 
às pequenas 
e médias 
empresas e 
ao empreen-
dedorismo.

“

“Economia
é reivindicação antiga do setor produ-
tivo brasileiro. “A redução é demanda 
antiga e justa do setor produtivo bra-
sileiro. Estamos agindo para reduzir o 
chamado Custo Brasil e ampliar a nos-
sa competitividade”, declarou o minis-
tro, ao destacar ainda ações como a 
redução dos juros e a desoneração da 
folha de pagamentos.

Tesouro Nacional
Sobre a possibilidade de o Tesouro 

Nacional aumentar o subsídio à redu-
ção de tarifas caso empresas como a 
Companhia Energética de Minas Ge-
rais (Cemig) e a Companhia de Trans-
missão de Energia Elétrica Paulista 
(CTEEP) permaneçam no modelo anti-
go, Mantega disse que esse cenário é 
pouco provável porque a maioria das 
concessionárias aceitou a proposta do 
governo. “Não vamos antecipar um 
problema que não existe”, ressaltou.

Pela proposta do governo, o Te-
souro Nacional desembolsará R$ 3,3 

bilhões por ano para permitir que as 
tarifas para as famílias de baixa renda 
continuem mais baixas que para o res-
tante da população. “O Tesouro já co-
locará R$ 3,3 bilhões por ano e espero 
que não tenha de pôr mais recursos. 
Se houver alguma frustração, vamos 
ver como vai caminhar, mas uma ou 
duas defecções não mudariam o ce-
nário”, concluiu Mantega.

Recuperação da economia em 2013 
As dúvidas sobre a velocidade da 

recuperação da economia em 2013 
podem ajudar o Banco Central (BC) a 
manter os juros básicos da economia 
no menor nível da história. Segundo 
especialistas, se o Produto Interno 
Bruto (PIB) não cresce como o gover-
no espera, as pressões sobre a infla-
ção serão aliviadas, e a autoridade 
monetária terá mais tempo para não 
elevar a taxa Selic.

Os analistas do boletim Focus que 
realizou pesquisa com instituições 
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financeiras reduziram as projeções 
para a taxa básica de juros no fim de 
2013. A estimativa passou de 7,63% 
para 7,25% ao ano, exatamente o ní-
vel atual da taxa Selic. No entanto, a 
queda nas projeções dos juros, de 
acordo com os especialistas, indica 
que as previsões para o PIB podem 
ser revisadas para baixo nas próximas 
pesquisas.

O professor de economia Robson 
Gonçalves, da Fundação Getulio Var-
gas, acredita que a postura do Banco 
Central no governo atual indica que a 
preocupação com o crescimento da 
economia está sendo levada em con-
sideração na hora de definir a Selic. 
“O Copom [Comitê de Política Mone-
tária] já deixou claro que está traba-
lhando de forma não linear para que 
a inflação oficial convirja para o cen-
tro da meta [que é 4,5%]”, alega.

Na avaliação de Gonçalves, o BC, 
no atual governo, está se aproximan-
do do Federal Reserve, Banco Central 

norte-americano, perseguindo não 
apenas a inflação baixa, mas o cres-
cimento econômico. “O Fed [Federal 
Reserve] oficialmente persegue dois 
objetivos: o controle da inflação e o 
baixo desemprego. No Brasil, o Ban-
co Central passou a fazer o mesmo. 
Se a economia desacelera, os juros 
ficam reduzidos por mais tempo.”

Newton Rosa, economista-chefe 
da SulAmérica Investimentos, con-
corda que os juros baixos são im-
portantes para estimular o consu-
mo, mas ressalta que o governo não 
poderá confiar apenas na política 
monetária para fazer a economia 
decolar novamente, em meio a uma 
crise global. “Claro que a conjuntura 
internacional sempre vai influenciar 
o Brasil, mas o que pesa aqui dentro 
não é a falta de consumo, e sim o bai-
xo investimento público e privado”, 
destaca. “O principal desafio hoje é 
fazer o País ampliar a capacidade de 
produção.” 
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ANFAC celebra 150 
CURSOS de agente 
de fomento comercial
”Operador de factoring”

Capa
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A ANFAC fundada, em 11 de feve-
reiro de 1982, com a denominação 
de Associação Nacional das Empre-
sas de Fomento Comercial-Factoring, 
trazia do seu presidente e fundador, 
Luiz Lemos Leite, uma bagagem de 
31 anos de larga experiência vivida 
no setor público, inclusive com um 
profícuo período de três anos na Pre-
sidência da República. “Meu projeto 
era preparar o futuro com uma ativi-
dade e estabelecer normas de torná-
la realidade e assim iniciei nova fase 
de minha vida, com um empreendi-
mento que acreditava exitoso para 
garantir a sua implantação, imple-
mentação e sustentabilidade.” 

Segundo Lemos Leite, uma das 
grandes lições que aprendeu duran-
te seu tempo de trabalho no Banco 
do Brasil e no Banco Central é que o 
dirigente, o administrador ou líder 
não pode ignorar que a sua equipe 
de colaboradores deve ter elevado 
comprometimento para com os re-
sultados a serem alcançados e ter 
capacidade administrativa para con-
solidar o empreendimento.   

Para que as pessoas tenham esse 
comprometimento com o resulta-
do do seu trabalho ele argumenta 
que uma das condições é o preparo 
intelectual. “Daí, uma das primei-
ras iniciativas tomadas, como parâ-
metro de sustentação de todo esse 
processo, foi organizar um curso que 
efetivamente pudesse oferecer co-
nhecimentos básicos para manter 
um elevado nível profissional para o 
operador de factoring”. O primeiro 
curso de operador de factoring foi 
realizado no Rio de Janeiro, no perío-
do entre 25 de maio de 1983 a 27 de 
julho de 1983, com 60 participantes.

Para Lemos Leite, historicamen-

A formação 
profissional dos 
colaboradores é 
imprescindível 
para o sucesso 
das empresas 
de factoring e 
de sua clientela.

“

“

te, o fomento comercial é a soma de 
funções e atividades exercida, com 
habitualidade, por uma empresa es-
pecializada com a finalidade de dar 
sustentação a pequenas e médias 
empresas. “O componente - serviços 
de factoring - , como em qualquer 
atividade ou profissão, refere-se a 
análise e verificação em torno da 
origem e formalização dos direitos 
creditórios, materializados em títu-
los de crédito, objeto da operação de 
factoring.” 

Significa que o factoring está, in-
trinsecamente direcionado aos pro-
cessos e procedimentos envolvidos 
na compra dos direitos creditórios 
gerados pelas vendas mercantis efe-
tuadas por suas empresas-clientes. 
“Essas vendas trazem em seu bojo 
fatores com reflexos mercadológicos 
que devem ser avaliados para identi-
ficação de riscos e para mitigação de 
ocorrência de fraudes e inadimplên-
cia em carteira de cobrança, propi-
ciando, assim, ganhos de escala à sua 
clientela composta de pequenas e 
médias empresas.” 

Segundo o presidente, por ser 
uma atividade de parceria, carac-
teristicamente de multisserviços, 
sempre houve de sua parte a preo-
cupação de habilitar seus agentes e 
operadores para que possam prati-
car as várias formas de prestação de 
serviços e acompanhar a dinâmica da 
evolução da economia e do mercado. 
“São profissionais polivalentes que 
devem ter conhecimentos de direito, 
de economia, de matemática finan-
ceira, de crédito, de contabilidade, 
de marketing e de relações públicas, 
que fazem parte do programa mul-
tidisciplinar do curso de agente de 
fomento mercantil “operador de fac-

toring”. A formação profissional dos 
colaboradores é imprescindível para 
o sucesso das empresas de factoring 
e de sua clientela”, enfatiza. 

Além dos conhecimentos técni-
cos inerentes à prática do fomento, 
não se pode esquecer que a qualifi-
cação para o exercício das funções de 
agente ou de operador exige o em-
prego correto e adequado de expres-
sões, de terminologia e de mecanis-
mos próprios do fomento comercial, 
tal qual se utiliza em qualquer outra 
atividade. “A parceria é da essência 
dessa atividade, por ser o substrato 
que deve proporcionar suporte para 
o desempenho das amplas funções 
exercidas pelas empresas de fomen-
to comercial, que trabalham com 
uma clientela, com dificuldades de 
identificar seus problemas.” 

“Enquanto uma empresa de gran-
de porte, que apresenta uma forte 
governança corporativa, pode con-
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Confi ra abaixo, o quadro demonstrati vo 
dos Cursos de Agente de Fomento Mercanti l realizados

São Paulo                                              102

Rio de Janeiro                                         10

Porto Alegre                                            06

Curiti ba                                                    05

Fortaleza                                                  05

Recife                                                       04

Belém                                                       03

Belo Horizonte                                        02

Blumenau                                                02

Cuiabá                                                      02

Florianópolis                                           02

Vitória                                                      02

Brasília                                                     01

Campinas                                                 01

Goiânia                                                    01

Maceió                                                     01

Manaus                                                    01

“Com orgulho registro que parti cipei de to-

dos os cursos realizados, ocupando-me no 

primeiro dia de toda parte histórica, con-

ceitual, jurídica e operacional de factoring”, 

declara Lemos Leite. Foram realizados ain-

da, em outubro, o 151º, em São Paulo, e 

em novembro, em Recife, o 152º, Curso de 

Agente de Fomento Mercanti l, com mais 43 

parti cipantes, totalizando 7.517 diploma-

dos, dos quais 1600 são mulheres.

tratar consultores, gerentes e outros 
profi ssionais especializados, as pe-
quenas e médias empresas não têm 
condições para fazer esse ti po de in-
vesti mento, mas podem valer-se da 
multi plicidade de serviços oferecidos 
pelo fomento comercial para orien-
tá-las na gestão de seus negócios e 
na venda de seus produtos e para su-
prir as necessidades de recursos para 
o seu giro operacional, tornando-as 
cada vez mais competi ti vas no mer-
cado.”

Evolução do curso 
O curso de Operador de Facto-

ring, a parti r de maio de 2003, pas-
sou a ser chamado de Agente de 
Fomento Mercanti l - “operador de 
factoring”. Com o desenvolvimento 
do mercado de factoring, o treina-
mento compõe um calendário de 
programas mais curtos com enfoque 
em matemáti ca fi nanceira, contabili-
dade, direito de fomento mercanti l, 
“compliance”, risco operacional, de 
crédito e de mercado.

Ao longo destes 30 anos, o cur-
so de Agente de Fomento Mercanti l 
consolidou sua posição de reconheci-
do centro de estudo de treinamento 
especializado em factoring no Brasil. 
Diante das sugestões feitas ao fi nal 
de cada um, o curso ati ngiu alto nível 
de excelência e seus professores se 
destacam entre os melhores do ramo 
pela grande experiência no mercado. 
“É de justi ça registrar a competência 
dos professores que já ministraram 
ou ainda ministram aulas no curso, 
como Paulo Freire de Melo, Mar-
co Aurélio Coelho, Wladimir Freua, 
Daniel Gonçalves, José Luis Dias da 
Silva, Dorival Maso e Marcio Vieira”, 
cita Lemos Leite.  

Até agosto de 2012, foram re-
alizados 150 cursos de agente de 
fomento mercanti l em diversos Es-
tados com o objeti vo de capacitar 
os seus parti cipantes a avaliar alter-
nati vas, estabelecer prioridades e 
desenvolver estratégias, não só na 
área de factoring como também em 
outras áreas. O resultado: já foram 
7.474 diplomados com certi fi cado de 
aproveitamento de que se têm vali-
do economistas, administradores, 
advogados, engenheiros, médicos, 
contadores, estudantes, funcionários 
públicos e empresários dos mais va-
riados setores. No total, a ANFAC ja 
realizou mais de 300 cursos e certi fi -
cou aproximadamente 10 mil profi s-
sionais.

A ANFAC disponibiliza uma vaga a 
cada uma de suas empresas associa-
das nos diversos cursos que realiza 
anualmente em sua grade de treina-
mentos.

Com orgulho 
registro que 
participei de todos 
os cursos realizados, 
ocupando-me no 
primeiro dia de 
toda parte histórica, 
conceitual, jurídica 
e operacional 
de factoring.

“

“
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Opinião dos parti cipantes

A diretora da Four Factoring Fo-
mento Mercanti l, de Guarulhos, São 
Paulo,  Cleonice Maria Arantes de 
Cicco, declara que os colaboradores 
da factoring principalmente os pro-
fi ssionais de contato direto com o 
cliente, parti cipam do curso de Agen-
te de Fomento Mercanti l. “Além de 
englobar as informações de todos 
outros cursos direcionados ao fac-
toring, os nossos colaboradores, in-
teragem e trocam informações com 
outros profi ssionais. São diplomados 
pelo curso e se sentem muito honra-
dos em parti cipar, e dizem: Hoje eu 
sou um agente de fomento mercan-
ti l.” 

Daniel Gonçalves, sócio-diretor 
da Cumbica Factoring e da Four Fac-
toring, considera o curso de suma 
importância e aconselha que todo o 
profi ssional e empresário de facto-
ring parti cipem do curso de Agente 
de Fomento Mercanti l. “Nesse curso, 
você aprende exatamente o que há 
de melhor na ati vidade de fomento 
mercanti l, principalmente do seu 
próprio criador, Luiz Lemos Leite.” 
Gonçalves inclusive foi palestrante 
em vários cursos de agente, relatan-
do a sua experiência como empresá-
rio de factoring. “Nas palestras pas-
sei a minha experiência de 22 anos 
atuando no mercado de fomento 

mercanti l e associado à ANFAC desde 
1995. São 17 anos. Nós estamos lado 
a lado com o presidente da ANFAC.”

 Segundo Gonçalves, 70% dos 
colaboradores de suas empresas de 
factorings já fi zeram o curso. “A sua 
importância também se deve ao 
fato de estar diretamente fi liadas à 
ANFAC que representa a classe. Se 
habilita com a enti dade e passa a 
ser mais reconhecido no mercado 
de factoring. “O Dr. Luiz e os demais 
só ensinam aquilo que tem respaldo 
na lei, tanto eu como o meu sócio, 
incenti vamos a outros colegas que 
estão iniciando a carreira, em parti -
cipar.” 

Para Roberto Chaves Pereira, 
sócio-diretor da Prosper Fomento 
Mercanti l, de Caxias do Sul, no Rio 
Grande do Sul, é muito importan-
te parti cipar dos cursos oferecidos 
pela ANFAC, pois as informações 
passadas, são repassadas aos pro-
fi ssionais da empresa para que 
todos possam aplicar. “Assuntos 
como o cuidado com o próprio ne-
gócio e o relacionamento com o 
cliente são itens que chamam aten-
ção, e através dos cursos da Asso-
ciação conseguimos ter uma nova 
visão do negócio.” 

“O interessante dos cursos pro-
movidos pela ANFAC é que cerca 
de 80% do que é apresentado eu 

consigo implantar na empresa. O 
fato da enti dade estar sempre se 
atualizando nos ajuda muito, prin-
cipalmente nas questões tributária, 
jurídica, fi scal e econômica.” A de-
claração é do diretor da A. M. Cred 
Factoring Fomento Mercanti l, de 
Arapongas, no Paraná, que até o 
momento, já fez mais de 18 cursos 
e parti cipou de palestras. O empre-
sário comentou também a respeito 
do curso que abordou a nova regu-
lamentação do Coaf realizado, no 
últi mo mês de outubro, que por ser 
um assunto de extrema relevância, 
parti ciparam membros do departa-
mento jurídico da empresa e mais 
um representante comercial. 
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Gina Indelicada: 
Pergunta que 
eu respondo

A Palitos Gina é parceira 
do factoring desde 2004

Quando se vai comprar uma caixa de palitos de dente no 
supermercado. O que vem a cabeça na mesma hora? Não é 
procurar a caixinha da sorridente mocinha dos Palitos Gina. 
A marca já é tão consolidada que é impossível não pensar em 
outra caixa de palitos a não ser da Gina. A empresa fundada 
em 1947, por um grupo de italianos, em Itatiba, no interior de 
São Paulo, é uma das empresas brasileiras que conseguiu, em 
2004, alavancar os seus negócios por meio do fomento mer-
cantil, sendo até hoje, uma das principais empresas-clientes 
do factoring. Com mais de seis décadas no mercado é uma 
das mais conhecidas empresas brasileiras, que está com no-
vos planos, após o grande sucesso na rede social.

O sucesso se deve a um perfil no Facebook criado pelo es-
tudante de publicidade Ricck Lopes, de 19 anos, de São Paulo, 
que já teve mais 2 milhões de seguidores e mais de 5 milhões 
de pessoas falando sobre o assunto no Facebook. Chamado 

Rede Social
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de Gina Indelicada, o perfil já diz 
tudo: “Pergunte o que quiser e 
eu responderei como EU quiser” 
onde traz perguntas de internau-
tas respondidas pela moça loira 
que ilustra a caixa de palitos des-
de os anos 70. São pérolas como: 
“Gina, como posso saber, se pos-
so confiar em alguém?” Ela res-
ponde: “Só é 100% confiável se 
latir”, “Gina, me fala uma parada 
que você não curte.” Ela respon-
de: “Respiratória”, “Gina, qual é 
o segredo da felicidade.” Ela res-
ponde: “Não vou te contar por-
que é segredo! Rsrsrs”.  

Alfredo Rela Neto, presidente 
do Conselho de Administração da 
Companhia, conta que o perfil no 
facebook foi idealizado, quando o 

estudante de publicidade estava 
na cozinha fazendo um almoço e 
viu a caixinha de palitos e disse: 
“Achei o personagem da minha 
ideia”. “Essa forma sarcástica e 
inteligente de responder às per-
guntas dos internautas, nós anali-
samos [sócios da empresa, todos 
os netos dos fundadores] que ne-
nhuma resposta foi negativa. En-
tendemos de uma forma positiva 
a exposição porque não houve 
depreciação da marca.” 

A exposição na rede social foi 
tão positiva para os Palitos Gina 
que aumentou a possibilidade de 
contato com novos investidores, 
declara o executivo da empresa, 
que além dos palitos de dente, 
a companhia fabrica espetinhos 

para churrasco, prendedores de 
roupas e palitos para sorveteria, 
presentes em todo o território 
nacional. “Essa publicidade no fa-
cebook abriu mais possibilidades 
de negócios.”

“O mérito do sucesso na rede 
social foi todo do publicitário 
Ricck Lopes”, declara Neto, satis-
feito e orgulhoso com o seu cria-
dor. Hoje, ele está empregado em 
uma grande agência de publicida-
de em São Paulo. A criação ren-
deu matérias em jornais, revistas 
e sites e inclusive uma entrevista 
com o publicitário na revista nor-
te-americana Forbes. “Toda essa 
exposição é uma grande oportu-
nidade de expansão da marca, em 
alavancar outros produtos.”

Rede Social
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O fomento é 
fundamental 
para que o 
faturamento 
de produção 
da empresa 
aconteça.

“

“
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Rede Social
A empresa familiar é formada 

por primos cujos fundadores fo-
ram os seus pais. O nome Gina foi 
em homenagem a avó paterna, 
que o apelido era Gina, porque a 
achavam tão bonita quanto à atriz 
Gina Lollobrigida. A moça loira da 
caixinha era uma modelo paulis-
ta contratada por uma agência 
de publicidade, que se chama 
Zofia Burk, que na década de 70, 
fazia comerciais de xampu, ma-
quiagem e sabão em pó, e, hoje, 
está com mais de 60 anos.  Alfre-
do Rela Neto é um dos netos do 
fundador da empresa, o filho dos 
italianos Alfredo Rela, que, junto 
com a esposa, Rosa Del Nero Rela, 
e irmãos, abriram a empresa Al-
fredo Rela S/A em 1947. 

Parceria com o factoring

Para a Palitos Gina, a parceria 
com o fomento mercantil, estabe-
lecida desde 2004, é a credibilida-
de entre as partes e a transparên-
cia estabelecida na negociação, 
declara Neto. “É fundamental o 
fomento mercantil, que desde 
então, nos ajudou a alavancar a 
empresa”. Segundo Neto, a convi-
vência com o fomento é de par-
ceria, sempre com taxas boas e 
acessíveis. “O fomento é funda-
mental para que o faturamento 
de produção da empresa aconte-
ça.” Sem contar no profissionalis-
mo, diz Neto, já que o contato é 
direto com o gerente financeiro 
da Palitos Gina. “É de profissional 
com profissional e isso é difícil de 
acontecer com instituições finan-
ceiras.”
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Digitalização 

Nota Fiscal 
Eletrônica

Mais de 900 mil clientes 
de factorings operam com 

a nota fiscal eletrônica

A certi fi cação digital, sistema que 

funciona como uma assinatura eletrô-

nica para autenti car dados na inter-

net, tornou o dia a dia das empresas 

mais práti co e seguro. Esse ti po de 

ferramenta eletrônica identi fi ca com 

segurança quem é seu ti tular, seja 

pessoa fí sica ou jurídica. Assim, é pos-

sível realizar operações como emissão 

de certi dões e entrega do Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) sem ne-

cessidade da presença fí sica dos em-

presários. E, no caso das empresas-

clientes das factorings, mais de 900 

mil estão operando com a nota fi scal 

eletrônica. O presidente da WBA In-

formáti ca, Valter Viana, explica que 

apesar da tecnologia da nota fi scal 

eletrônica estar consagrada e ter sido 

emiti das, até o últi mo dia 25 de no-

vembro, mais de 5,8 bilhões de notas 

fi scais eletrônicas autorizadas pela 
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Secretaria da Fazenda (Sefaz), ainda 

existe uma grande dúvida sobre o que 

é a nota fiscal eletrônica.

Viana esclarece que, a nota fiscal 

eletrônica é um documento apenas 

digital, utilizando um padrão de ar-

quivo XML, emitido e armazenado 

eletronicamente, com o intuito de 

documentar para fins fiscais uma ope-

ração de circulação de mercadoria ou 

prestação de serviços ocorrida entre 

as partes. Esse arquivo é assinado di-

gitalmente pelo remetente com um 

certificado digital no padrão ICP Bra-

sil, que garante autoria e integridade 

do documento, bem como, recebe a 

autorização de uso pelo Fisco antes da 

ocorrência do fato gerador. “Estamos 

vivendo o processo de desmaterializa-

ção e as empresas precisam estar pre-

paradas para essa mudança de postu-

ra para 2013.”

Viana orienta também que as em-

presas de fomento mercantil precisam 

ficar atentas que a nota fiscal eletrôni-

ca válida é a que consta no endereço 

eletrônico da Secretaria da Fazenda 

(Sefaz) e que a  DANFE  - Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ape-

nas representa  a NF-e e não tem valor 

jurídico. Ela pode ser adulterada se faz 

necessário verificar se a DANFE está 

idêntica a NF-e. O empresário alerta 

ainda que fiscalize se a NF-e recebi-

da autorizada é idêntica a que consta 

na base de dados da Sefaz. Segundo 

o empresário, não é raro a empresa-

cliente da factoring modificar o arqui-

vo XML (NF-e), ou até mesmo fazer a 

operação, levantar o recurso e cance-

lar a NF-e para poder levantar mais 

recursos com outra factoring. “Apesar 

do prazo de cancelamento ser de 24 

horas, uma nota fiscal eletrônica po-

derá ser cancelada até 31 dias, depois 

de sua emissão dependendo do Esta-

do de emissão. Viana recomenda que 

seja feito pela factoring o monitora-

mento da NF-e junto à base de dados 

da Sefaz até a data de sua liquidação. 

A inovação tecnológica é um desafio 

de mudança de cultura e compromete 

o futuro das factorings.”

A nota fiscal eletrônica é obrigató-

ria para a indústria e o atacado e se-

gue um padrão único de arquivo XML. 

E como a factoring sabe se a mercado-

ria foi entregue? É preciso estar aten-

to que o canhoto das notas está com 

os dias contados e não vão mais existir 

de forma física. A partir de março de 

2013, será obrigatória para distribui-

dores de combustíveis e julho, para 

postos de combustíveis e transporta-

dores, orienta Viana. “O importante 

é ficar alerta que a partir de 2013, o 

canhoto não vai mais existir de forma 

física, mas só digital. Ao consultar a 

NF-e na base de dados da Sefaz é pos-

sível identificar o vínculo da NF-e com 

o CT-e bem como o manifesto do des-

tinatário (canhoto eletrônico).”

Segundo Viana, os profissionais 

de factorings precisam estar alertas e 

consultar sempre na base de dados da 

SEFAZ a NF-e e o CT-e (Conhecimento 

de Transporte de Cargas Eletrônico), 

pois se descobrirem irregularidades 

antes da operação ou até mesmo an-

tes da liquidação do título poderão 

evitar ou minimizar os efeitos da frau-

de. As consultas poderão ser feitas no 

próprio site fornecido pela Sefaz o que 

Digitalização 
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A inovação tecnológica é um desafio de mudança de 
cultura e compromete o futuro das factorings.

“

“
para grandes volumes é contraprodu-

cente. “O recomendável é fazer isso 

de forma automati zada. Os benefí cios 

são muitos. Podemos citar mais segu-

rança para o Fisco, para as empresas 

emitentes, as sacadas sem contar na 

redução de custo.”

As orientações são para atentar 

que o Conhecimento de Transporte de 

Cargas Eletrônico (CT-e) do Ministério 

da Fazenda é um documento emiti do 

e armazenado eletronicamente, com 

o intuito de documentar, para fi ns 

fi scais, uma prestação de serviços de 

transporte de cargas, ocorrida entre 

as partes, garanti da juridicamente 

pela assinatura digital do emitente e 

pela autorização de uso do documen-

to eletrônico, fornecida pelo Fisco.

O mercado de fomento mercanti l 

precisa fi car atento ainda, diz Viana, 

que existe um documento que é o 

DACTE - documento auxiliar do Co-

nhecimento de Transporte de Cargas 

Eletrônico (CT-e), que não tem valor 

jurídico. É apenas uma representação 

gráfi ca simplifi cada do conhecimento 

de transporte de cargas eletrônico e é 

uti lizado para acompanhar a carga du-

rante o transporte ou para facilitar a 

consulta do CT-e.  

Segundo Viana, para a emissão 

de uma duplicata sempre deverá ter 

como base a fatura, portanto para a 

emissão da Duplicata Digital é possivel 

tomar por base a Nota Fiscal Eletrôni-

ca NF-e e o Conhecimento de Trans-

porte de Cargas Eletrônico - CT-e.

Para quem é obrigatório o 

Conhecimento de Transporte 

de Cargas Eletrônico (CT-e)

1º de dezembro de 2012: contri-

buintes do modal rodoviário relacio-

nados no anexo único, dutoviário, aé-

reo e ferroviário; 

1º março de 2013: contribuintes 

do modal aquaviário; 

1º de agosto de 2013: contribuin-

tes do modal rodoviário, não optantes 

pelo regime do Simples Nacional; 

1º de dezembro de 2013: contri-

buintes do modal rodoviário, optan-

tes pelo regime do Simples Nacional. 

Valter Viana
WBA Informáti ca
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Opinião legal

A importância do 
certificado da ANFAC

Historicamente, o Fomento Mer-
cantil sofreu com a discriminação so-
cial e judicial, pois já assistimos em 
várias ocasiões defesas processuais 
com acusações de “agiotagem”, e 
algo semelhante acontecer nas sen-
tenças judiciais, em que as empre-
sas de fomento foram condenadas 
em processos de revisão de “juros” 
quando na verdade a atividade não 
cobra juros, salvo os moratórios que 
são legalmente fixados em 1% (um 
por cento). 

Já vimos igualmente sentenças 
em que ficou dito que a soma das 
duplicatas não totalizam o total co-
brado, enquanto que o processo con-
tinha apenas um título. Vários são os 
exemplos de sentenças injustas com 
empresas de factoring. Por outro 
lado, as associações e sindicatos vêm 
desenvolvendo em suas regiões e em 
nível nacional, inúmeros eventos vi-
sando ampliar e desenvolver ainda 
mais a cultura do fomento diante 
de várias entidades, especialmente 
perante o Judiciário. E isso tem sido 
realizado com maestria pelos pre-
sidentes das respectivas entidades 
que são verdadeiros baloartes do 
fomento, assim como é o caso do ex-
presidente do SINFAC CS – Centro Sul 

Giovani Duarte Oliveira
Escritor, empresário e advogado atuante em Direito Empresarial com foco 
em Fomento Mercantil e Direito Imobiliário, especialista em Direito Pro-
cessual Civil e em Gestão Estratégica de Empresas. Fundador do escritório 
Giovani Duarte Oliveira Advogados Associados OAB|SC 1.550.



39Fomento
mercantil

do Estado de Santa Catarina, Sérgio 
Dagostin, que durante todo o tem-
po que esteve à frente do Sindicato, 
desenvolveu com sua diretoria, uma 
série de atividades que engrandeceu 
o fomento nacional e fez com que o 
respeito pela atividade tivesse um 
crescimento vertiginoso, uma vez 
que o fomento mercantil é respon-
sável pela subsistência de inúmeras 
empresas ao longo dos anos de atu-
ação. 

Igualmente os assessores jurídi-
cos dessas entidades têm se destaca-
do gloriosamente, pois são respon-
sáveis pelo crescimento jurídico dos 
sindicatos e associações, ministran-
do cursos, aulas, painéis e forman-
do debates em torno do fomento 
mercantil. Aliado a isso, a visão dos 
empresários do fomento que enten-

deram a importância de associar-se a 
um Sindicato e uma associação como 
a ANFAC, ajudou a enobrecer esse 
ramo empresarial que é o fomento 
em todo o território brasileiro, fato 
que tem desenvolvido no Judiciário 
um reconhecimento de respeito e de 
importância. 

Tão necessária quanto o associa-
tivismo é a exibição do certificado 
de associado em todas as suas atu-
ações, especialmente nas ações ju-
diciais. Fazendo uso dessa prerroga-
tiva, faz com que o judiciário possa 
certificar-se de que a empresa que 
está litigando trata-se de uma em-
presa de respeito, vinculada, a uma 
associação nacional, como por exem-
plo a ANFAC. Antes mesmo de posi-
cionar os documentos necessários 
ao processo, o ideal é juntar aos au-

tos o certificado de associado, como 
documento de frente, comprovando 
ser uma empresa administrada por 
gestores que estão em desenvolvi-
mento contínuo por meio das ativi-
dades desenvolvidas pela ANFAC, as-
sim como uma empresa reconhecida 
pela associação nacional como uma 
entidade empresarial reconhecida. 

Os sindicatos, por si já desenvol-
vem ações, cursos, palestras, even-
tos e a ANFAC além de apoiar, igual-
mente desenvolve atividades em 
nível nacional, como é o exemplo da 
palestra sobre a atualização das re-
gras do COAF. O certificado de asso-
ciado é o documento de identidade 
da empresa de fomento, em sua atu-
ação social, exibindo perante clientes 
e parceiros comerciais, assim como 
nos eventuais processos judiciais.
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Legislação

Nova Lei de combate 
à lavagem de dinheiro 
preocupa empresários
Lei é sancionada pela presidente Dilma

A lei Nº 12.683, de 09/07/2012, 
que introduziu algumas alterações 
na Lei Nº 9.613/ 1998, foi sancionada 
pela Presidente Dilma Rousseff sobre 
a legislação de combate aos crimes de 
lavagem de dinheiro. O assessor jurí-
dico da ANFAC, José Luís Dias da Silva, 
explica que a falta de tranquilidade 
dos empresários decorre da legislação 
anterior, que considerava lavagem de 
dinheiro, apenas, a ocultação de recur-
sos oriundos de determinados crimes, 
os chamados crimes antecedentes, o 
que mantinha relativamente afastado 
do cotidiano das empresas, o delito es-
pecífico de lavagem de dinheiro. 

Agora, com a alteração legislati-
va, através da Lei 12.683 passou a ser 
considerada “lavagem de dinheiro” a 
ocultação de todo e qualquer recur-
so oriundo de infração penal. “Como 
a clientela das empresas de fomento 
mercantil é composta por pequenas e 
médias empresas, muitas vezes, onera-
das pela elevada carga tributária brasi-

leira, a atenção por parte do empresá-
rio de factoring quanto ao fundamento 
legal dos direitos creditórios adquiri-
dos passou a ser imprescindível”.

A ANFAC promoveu um ciclo de 
treinamento em vários Estados nos 
meses de julho e agosto, com a par-
ticipação do jurídico da ANFAC, José 
Luís Dias da Silva, com o objetivo de 
orientar os empresários de fomento 
mercantil sobre as mudanças na Lei de 
Lavagem de Dinheiro e também sobre 
as futuras diretrizes que o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras 
(COAF), órgão ligado ao Ministério da 
Fazenda que monitora transações sus-
peitas, destinou ao setor. Dentre as 
mudanças esta que, o direito creditó-
rio que não tiver a correta correspon-
dência com a escrituração contábil da 
empresa-cedente será considerado um 
ativo fruto de infração penal e a sua 
aquisição por parte de uma empresa 
de fomento, que eventualmente co-
nheça de tal ilicitude, será considerado 

crime de lavagem de dinheiro. 
Segundo José Luís, as empresas 

em suas rotinas terão que desenvol-
ver controles “visando aferir o funda-
mento econômico e legal dos ativos 
que compõem a sua carteira e quando 
houver dúvida deverão comunicar tais 
operações ao COAF. Creio que no ano 
de 2013 o número de comunicações 
ao COAF deverá crescer em razão do 
controle diferenciado que as empresas 
passarão a dar as suas operações”.

Aprovado por unanimidade no 
plenário do Senado, a lei sancionada 
coloca o Brasil na terceira geração da 
lei, cujo objetivo é punir atos ilícitos 
relacionados à lavagem de dinheiro, 
como já fazem países como os Estados 
Unidos, México, Suíça, França e Itália. 
A legislação anterior, de 1998, consi-
derava lavagem de dinheiro apenas a 
maquiagem de recursos ligados ao trá-
fico, ao terrorismo ou a crimes contra a 
administração pública.

A lei também ampliou os tipos de 
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profi ssionais (doleiros, comerciantes 
de arti gos de luxo, empresários de 
atletas, contadores, consultores e au-
ditores) obrigados a enviar informa-
ções ao COAF. A nova lei abrange ain-
da os sistemas de mercado de balcão 
organizado (negociações de compra e 
venda de ati vos fi nanceiros registradas 
fora das bolsas de valores).

Capacitação dos profi ssionais 
Com base na minuta de Resolução 

colocada pelo COAF, em consulta pú-
blica, a ANFAC promoveu vários trei-
namentos, em nível nacional, desti na-
dos aos administradores, operadores 
e colaboradores, responsáveis por 
aplicar os padrões de conformidade 
relati vos à prevenção e combate à la-
vagem de dinheiro. O primeiro ciclo de 
treinamento teve inicio em julho de 
2012 e terminou em 27 de novembro 
de 2012, com 594 parti cipantes certi -
fi cados.

 A ANFAC elaborou um Manual con-
densando os procedimentos relati vos 
à prevenção e lavagem de dinheiro, 
com a fi nalidade de auxiliar a suas em-
presas associadas que deverão aten-
der às exigências da legislação per-
ti nente às normas regulamentares e 
aos padrões de conformidade, a serem 
implementados relati vos à prevenção 
e combate à lavagem de dinheiro e ao 
fi nanciamento do terrorismo.

As penas, entre três e dez anos de 
reclusão, foram manti das, com a pos-
sibilidade de serem elevadas em até 
dois terços, em caso de reincidência, 
e reduzidas na mesma proporção se 
o acusado colaborar com as investi -
gações. No entanto, o benefí cio pode 
ser requerido mesmo por quem já ti -
ver sido condenado e quiser ter a pena 

diminuída.
A nova lei também elevou as mul-

tas. O valor máximo foi multi plicado 
em cem vezes, passando de R$ 200 mil 
para R$ 20 milhões. A venda de bens 
em nomes de laranjas agora poderá 
ser feita antes do fi m do julgamento fi -
nal, para evitar a deterioração de bens 
como veículos e imóveis.

Reunião promovida pela ANFAC, em 27/11/2012, sobre a nova Resolução do COAF

Na avaliação de Dorival Maso, assessor da presidência da ANFAC, as alterações 
e inovações determinadas pela nova legislação aplicável à prevenção e ao comba-
te à lavagem de dinheiro, estão despertando preocupação, não só no meio jurí-
dico como também e, principalmente, nos meios empresariais. “Por essa razão, é 
fundamental que os profi ssionais da área, operadores de factoring e colaborado-
res das empresas de fomento conheçam e entendam as alterações havidas, tanto 
na legislação infraconsti tucional como nas normas regulamentares infralegais.” 

Lembra ainda que “as empresas de factoring devem redobrar a atenção sobre 
o tema e implementar políti cas preventi vas, de acordo com seu porte”. Destaca 
ainda alguns aspectos importantes da nova norma, considerada de terceira gera-
ção, tais como: “a exti nção do rol de crimes antecedentes, o alcance da defi nição 
do crime de lavagem de dinheiro, o aumento da lista de pessoas obrigadas a re-
portar propostas ou transações suspeitas e a fi xação de maiores sanções adminis-
trati vas e pecuniárias para as pessoas e setores obrigados”.

Quanto aos novos padrões de conformidade estabelecidos pelo COAF que en-
trarão em vigor, a parti r de março de 2013, o assessor da presidência da ANFAC 
alerta que: “as empresas de factoring deverão, dentre outros procedimentos, sis-
temati zar sua políti ca relati va à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro 
defi nindo alçadas de autoridade e responsabilidade, dar conhecimento e difundi-
la junto aos colaboradores, promover treinamentos em PLD FT, defi nir critérios de 
confecção e de renovação cadastral, classifi car o grau de risco de clientes e das 
suas operações”.  

Conheça o cliente e siga o dinheiro
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Legislação

Veja as principais alterações garanti das pela nova lei

> Rol aberto de crimes
Deixa em aberto o rol de infrações que deram origem ao 

dinheiro objeto da lavagem. A lei em vigor foca apenas deter-
minadas origens ilícitas, como tráfi co de entorpecentes ou 
de armas, terrorismo e crime contra a Administração Pública. 
Agora, todo dinheiro sujo objeto de lavagem será ati ngido 
pela lei.

> Delação premiada
Aprimora a possibilidade de delação premiada, determi-

nando que esse recurso poderá acontecer a qualquer tempo. 
O juiz, mesmo depois do julgamento, poderá deixar de apli-
car a pena quando o criminoso colaborar com a Justi ça.

> Identi fi cação de clientes e operações suspeitas
Foi ampliada a lista de insti tuições que fi cam obrigadas 

a identi fi car clientes e informar às autoridades sobre opera-
ções suspeitas, colaborando com o sistema de prevenção à 
lavagem de dinheiro.

> Apreensão de bens de “laranjas”
Garante a possibilidade de apreensão dos bens em po-

der dos chamados “laranjas” ou “testas de ferro”, que ‘em-
prestam’ seus nomes para os verdadeiros donos dos valores. 
Atualmente, a lei prevê a apreensão apenas para os bens ou 
valores que esti verem em nome do acusado da lavagem de 
dinheiro.

> Desti nação rápida dos bens apreendidos
O juiz poderá evitar a desvalorização dos bens apreen-

didos. Hoje, boa parte desses bens “apodrecem” nos páti os 
em que são recolhidos. A proposta permite que o juiz possa 
vendê-los, preservando seu valor.

> Estados e DF receberão recursos das apreensões
A nova lei estende aos estados e ao Distrito Federal o di-

reito de receber bens que forem objeto de perda em razão 

de condenação penal. O projeto sancionado pela presiden-
ta Dilma prevê que valores arrecadados nos leilões desses 
bens sejam desti nados a uma conta vinculada. No caso de 
absolvição os valores retornariam para os réus e, em caso de 
condenação, iriam para o erário.

> Julgamento à revelia e alienação antecipada de bens
O texto propõe mecanismos para tornar mais célere o 

processo judicial e consequente punição dos culpados. O 
julgamento do réu, por exemplo, poderá passar a ser feito 
à revelia. O juiz também poderá determinar a alienação an-
tecipada de bens obti dos com recurso de ati vidades ilícitas, 
quando houver risco de deterioração dos mesmos ou quan-
do for onerosa a sua manutenção.

> Acolhimento de denúncia apenas com indícios
Fica garanti da a possibilidade de a Justi ça acolher denún-

cia de lavagem de dinheiro, somente com os indícios do cri-
me de origem, ainda que o crime originário já tenha prescrito 
ou que não seja possível mais punir o criminoso (tráfi co de 
drogas, desvio de recurso público ou contrabando, por exem-
plo).

> Acesso a dados sem autorização judicial
A nova lei confere ao Ministério Público e a autoridade 

policial “acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do 
investi gado que informam qualifi cação pessoal, fi liação e 
endereço, independentemente de autorização judicial”. Fica 
resguardada cláusula consti tucional que garante a inviolabi-
lidade do conteúdo da correspondência, das comunicações 
telegráfi cas, telefônicas e de dados.

> Composição do COAF
A nova lei amplia a composição do Conselho de Controle 

de Ati vidades Financeiras (COAF), garanti ndo que servidores 
efeti vos do Ministério da Justi ça e do Ministério da Previdên-
cia Social também sejam membros do Conselho.
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Fale com o Presidente

Senhor presidente, 

Sirvo-me do presente para comunicar o rece-
bimento da edição nº 85 da Revista da Anfac, 
ao tempo em que agradeço o envio da mes-
ma.

Aproveito o ensejo para manifestar os meus 
protestos de alta esti ma e disti nta conside-
ração.

José Ivo de Paula Guimarães
Desembargador TJ/PE.  

Fator ANFAC
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).

*3,57 até o dia 10 dezembro de 2012

*
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