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Editorial

Dos mais remotos registros bíbli-
cos até a modernidade, na medida 
em que avança o progresso tecnoló-
gico com seus reflexos em todos os 
setores da vida humana, é preciso 
entender o papel da mulher e o seu 
imenso potencial num mundo que 
se projeta cada vez mais feminino.

A Bíblia mostra o papel desem-
penhado por Ruth, Abigail e Esther, 
dentre outras mulheres, que se im-
puseram com sua ação pacificadora, 
com sua personalidade, com sua fi-
bra na luta sem tréguas em seu ofí-
cio doméstico e empresarial, forne-
cendo um sólido argumento contra 
aqueles que insistem em que a Bíblia 
retrata as mulheres como meras es-
cravas.

O adequado equilíbrio entre fa-
mília e trabalho é essencial para o 
bom funcionamento de todo o teci-
do social, particularmente nos tem-
pos que correm, com a incorporação 
da mulher ao trabalho fora do lar.

 Em torno da mulher gravita a 
vida familiar em virtude da sua capa-
cidade de ser mãe.

A mulher é um ente abençoado 
que só poderia ser concebido pelas 
mãos divinas com a complexidade 
de sua estrutura biológica, psicos-
somática, intelectual e física que lhe 
confere foros de genialidade, gera-

dora de novas vidas e de novas pers-
pectivas para o mundo.

A crescente participação femini-
na em diversos setores traz da vida 
familiar e doméstica para o ambien-
te de trabalho, além de sua compe-
tência, a sensibilidade, a afetividade 
e a intuição.

A forma como a mulher se dedica 
à realização de suas tarefas laborais, 
a sua habilidade no trato dos assun-
tos, o desassombro de certas atitu-
des peculiares ao “gênio feminino”, 
a sua responsabilidade no trabalho 
lhe têm possibilitado a conquista de 
um espaço cada vez mais amplo e 
consistente, na sociedade brasileira, 
ao acumular diversas funções: mãe, 
esposa, dona de casa, profissional 
liberal, autônoma, líder comunitária, 
política, empresária, professora, ma-
gistrada e muitas outras mais.

No mercado de fomento mercan-
til, nos 5 Continentes, a participação 
feminina é cada vez mais acentuada 
como operadoras e administradoras 
de empresas.

No Brasil, nestes 31 anos, regis-
tramos com imenso orgulho a parti-
cipação da mulher na administração 
de muitas de nossas empresas, de-
senvolvendo um trabalho silencioso, 
competente seja na área de contro-
le, seja na área mercadológica, seja 

na alta gerência, destacando-se a 
sua discrição, a sua paciência, o seu 
bom senso e a sua responsabilidade, 
que, temos de admitir, incompatíveis 
com a índole masculina.

Na sociedade, na política, no 
mundo dos negócios e no campo 
cientifico, nos últimos 50 anos, a mu-
lher tem mostrado excelente reputa-
ção profissional e capacidade criati-
va, qualidades que realçam o valor e 
a peculiaridade intuitiva e premuni-
tiva, essencialmente feminina.

O desenvolvimento de sua condi-
ção de mulher e de mãe nos obriga a 
refletir sobre o novo modelo, que se 
impôs, na execução das tarefas do-
mésticas e no desempenho de suas 
obrigações profissionais, sabiamen-
te enaltecidas por estas palavras do 
saudoso Pontífice João Paulo II: “a 
experiência cotidiana confirma que 
se tem de esforçar para revaloriza-
ção social das fatigantes funções 
maternas e da necessidade que têm 
com os filhos de seus cuidados, de 
seu amor e de seu afeto para que 
possam crescer como pessoas res-
ponsáveis, moral e religiosamente 
maduras e psicologicamente equili-
bradas”.

Luiz Lemos Leite
Presidente

Mulher: reputação 
profissional e 

capacidade criativa
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Perfil Factoring 

Garson Fomento Mercantil: 
a carioca referência

Um dos maiores e pioneiros em-
preendimentos varejistas do País – a 
Casa Garson - com 45 lojas espalha-
das no Rio de Janeiro e Minas Gerais 
saiu do ramo do varejo e ingressou 
no factoring em 1997, tornando-se 
desde então, até os dias de hoje, 
uma das mais consagradas empre-
sas do segmento do País. Idealizada 
pelo empresário Samuel Garson, 
que vendeu o controle acionário da 
Casa Garson para as Casas Bahia, 
criou a Garson Fomento Mercantil. 
Com sede no Rio de Janeiro e filial 
em São Paulo, a empresa de facto-
ring possui 52 colaboradores que 
atendem indústrias e empresas do 

varejo de médio e grande porte, 
principalmente nos estados do Rio 
de Janeiro, São Paulo e Paraná.  

O gerente-financeiro da Garson 
Fomento Mercantil, Ícaro Monne-
rat, destaca que o sucesso da em-
presa se deve a alta competitividade 
no mercado, por oferecer as suas 
empresas-clientes, serviços de qua-
lidade com custo atrativo, a empre-
sas que apresentem média de fatu-
ramento de   R$ 3 a 15 milhões ao 
mês. “A alta credibilidade da nossa 
factoring é fruto também, dos quase 
84 anos, de relacionamento da famí-
lia Garson com o mercado, e, hoje, 
é uma das maiores empresas de fo-

mento mercantil, com aproximada-
mente 150 clientes.”

Associada à ANFAC, desde 2008, 
e também filiada ao Sindicato das 
Sociedades de Fomento Mercantil 
– Factoring do Estado do Rio de Ja-
neiro, a Garson Fomento Mercantil 
sentiu a necessidade de estar ligada 
de forma mais próxima a entidade 
maior, pela sua credibilidade e res-
ponsabilidade com as empresas e 
sindicatos de fomento mercantil. 
“Por meio da ANFAC, além de toda 
a assessoria jurídica e técnica que 
oferecem, é possível participarmos 
de eventos e cursos, como o da nova 
Resolução 21 do COAF.”



Empresário José Góes
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Fundada em 1980, a Prodata Fo-
mento Mercantil, em Curitiba, no 
Paraná, conta com 16 colaborado-
res, todos com formação em Econo-
mia ou Administração de Empresas. 
Profissionais com pós-graduação ou 
MBA são muito bem aceitos pela 
empresa que preza que a formação 
técnica é essencial para um bom 
trabalho de consultoria. O perfil da 
factoring, que conta com uma filial 
no município de Londrina, na região 
Norte do Estado paranaense, é pres-
tar um serviço de fomento mercantil 

com consultoria integrada, ou seja, 
as empresas-clientes recebem uma 
consultoria full time (tempo inte-
gral). Segundo o presidente do Sin-
dicato das Sociedades de Fomento 
Mercantil Factoring do Estado do Pa-
raná e proprietário da empresa, José 
Góes, a Prodata consegue com esse 
trabalho de forma integrada, realizar 
um processo de melhoria no modo 
de gestão das empresas atendidas. 
“Somos fomento mercantil e parce-
ria na gestão gerencial da nossa em-
presa-cliente”, frisa o empresário.

A Prodata Fomento Mercantil 
atende pequenas e médias empre-
sas que possuem um projeto de 
crescimento e expansão dos seus 
negócios. A maioria das empresas-
-clientes está na área industrial e 
algumas na prestação de serviços. 
Desde 1990, a empresa de fomento 
mercantil é associada à ANFAC. “Ser 
associada é possuir uma proteção 
institucional, sempre recebendo 
orientações, pareceres e recomen-
dações para o bom caminho da ativi-
dade do fomento mercantil.” 

Prodata 
Fomento 
Mercantil: 
formação 
é essencial
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Mercado Internacional

O mundo é 
das factorings 
Fomento mercantil atinge volume 
recorde de crescimento no mundo
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Um dos principais indutores da 
economia mundial é o factoring, prin-
cipalmente, neste período de crise 
financeira que assola a Europa e já 
afetou de forma mais turbulenta o 
Brasil. Nesse período que o País ado-
tou medidas de estímulos à economia 
para fazer frente à crise econômica 
internacional, o factoring têm sido 
uma das alternativas mais procuradas 
pelas empresas de pequeno e médio 
porte, as maiores geradoras de em-
pregos atualmente. Prova disso, que o 
factoring tem apresentado crescimen-
to mundial mais de 12% em média 
anual, nos últimos oito anos, e com 
maior expressão, desde a crise mun-
dial de 2008.  

Segundo o presidente da Brasilfac-
tors, João Costa Pereira, em 2011, o 
crescimento mundial foi de 22%, atin-
gindo volume recorde de US§ 2,6 tri-
lhões, como um produto de primeira 
linha para o financiamento e serviços 
de gestão de capital de giro. No seg-
mento exportação e importação, tem 
crescido 37% em 2011, para um volu-
me de US$ 355 bilhões. “Tudo indica 
que o factoring vai continuar a ganhar 
importância, como instrumento de 
administração de capital de giro nos 
próximos anos.”

O factoring no mundo atravessa 
um grande momento porque se re-
velou como importante instrumento 
para apoiar as empresas e manter 
esse apoio em períodos de crise, que 
passa por dificuldades de liquidez, 
analisa o empresário. Costa Pereira 
salienta que, o factoring é um produto 
de enorme sucesso na Europa onde 
figura entre os produtos financeiros 
mais comuns para financiamento de 
capital de giro. Além da sua crescente 
utilização no mercado global. Os mer-
cados com maior crescimento do fac-
toring, em 2011 são China - que mais 

utiliza o factoring como apoio às suas 
exportações - (+77%), Rússia (+74%), 
África do Sul (+41%) e Austrália 
(+28%). “Em 2012, a Rússia cria uma 
legislação específica para utilizar o fo-
mento mercantil como mecanismo de 
exportação”, complementa Pereira.

Como na Europa existem mais in-
vestimentos em factoring, sendo um 
negócio dominado por grandes ban-
cos, que normalmente possuem as 
suas factorings denominadas de Fac-
tor, Factoring, Commercial Finance, ou 
empresas dedicadas ao chamado fi-
nanciamento especializado Leasing & 
Factoring, é na Inglaterra onde é mais 
comum existir as chamadas factorings 
independentes (não pertencem a ban-
cos). A inglesa Bibby Financial Services 
é um exemplo. O Grupo Bibby funda-
do, em 1807, tem mais de 200 anos 
de história e continua sendo liderado 
pela família Bibby. A factoring do Gru-
po tem um negócio de escala global e 
um volume de negócios de cerca de 
US$ 10 bilhões.

Factoring doméstico x internacional 
Enquanto o factoring doméstico 

trata de vendas mercantis ou servi-
ços domésticos, ou seja, comprador 
e vendedor estão no mesmo país. 
No factoring internacional, trata-se 
de uma importação no país de desti-
no, comprador e vendedor estão em                
países diferentes. Nesse caso, tem 
uma cessão de crédito nas leis do país 
de exportação, mas um direito credi-
tório sobre o país de importação. 

Pereira explica que o factoring 
normalmente inclui um conjunto de 
serviços, tanto no doméstico como no 
internacional, nomeadamente, a an-
tecipação dos recebíveis, a análise e 
cobertura dos riscos de crédito, e a ad-
ministração dos recebíveis e cobrança. 
“Se no fomento mercantil doméstico, 

O fomento 
mercantil já é 
um elemento 
fundamental 
para o 
desenvolvimento 
do comércio 
internacional e, 
consequentemente, 
para o desenvolvi-
mento econômico 
mundial.

“
“
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Mercado Internacional

“Na verdade, só pertencendo a uma 
associação dessas é possível desen-
volver negócios à escala global sem 
grandes investi mentos.”

Pereira explica que dentre as van-
tagens para a empresa brasileira que 
pretende exportar para a China, por 
exemplo, é poder contatar o seu cor-
respondente chinês (factoring na Chi-
na) para informar sobre o risco dos 
sacados, dar cobertura sobre esses 
riscos, informar a documentação ne-
cessária para cobrar na China e orien-
tar essa cobrança de forma usada na 
China, dentro dos seus costumes e 
leis.

Para operar no factoring interna-
cional é comum uti lizar um sistema 
em que parti cipam duas factorings. 
Segundo Pereira, a Export Factor, loca-
lizada no país de exportação, conhece 
o cliente, antecipa os recebíveis, e as-
segura que a cessão do crédito é pos-
sível do ponto de vista legal, de acordo 
com as leis do seu país. Já, a Import 
Factor que fi ca no país do importa-
dor/devedor, analisa o seu risco, pode 
oferecer cobertura sobre esse risco, 

o cliente está mais preocupado com a 
antecipação como forma de fi nanciar 
o seu capital de giro, no internacional 
os outros serviços têm enorme impor-
tância. Realizar uma venda a grande 
distância e para outro enquadramen-
to legal, necessita uma boa assesso-
ria, cobertura de riscos e sistemas de 
cobrança internacionais. O sistema de 
factoring internacional vai, de forma 
efi ciente, dar essa tranquilidade ao 
exportador”, pondera Pereira. 

Dada a importância do factoring 
internacional, uma factoring nacio-
nal não precisa necessariamente ter 
uma fi lial no exterior para acessar as 
vantagens, como serviços de factoring 
em diferentes mercados de exporta-
ção, análise e coberturas dos riscos, 
assessoria legal, sistema de cobrança 
entre outros, basta pertencer a uma 
associação internacional, como por 
exemplo, as Factors Chain Internati o-
nal (FCI) e Internati onal Factors Group 
(IFG), onde a Brasilfactors é membro 
de ambas as associações, apesar de 
pertencer a um grupo com presença 
internacional em fomento mercanti l. 

assegura a correta noti fi cação e pro-
cedimentos de cobrança respeitando 
também a língua, cultura, costumes e 
leis do país de importação. 

O fomento mercanti l internacio-
nal, por sua vez, tem maior comple-
xidade porque é necessário cumprir e 
entender as leis de dois países, regu-
lamentos e instrumentos de comércio 
internacional, e também a cultura e 
costumes comerciais dos outros mer-
cados. “O fomento mercanti l já é um 
elemento fundamental para o desen-
volvimento do comércio internacional 
e, consequentemente, para o desen-
volvimento econômico mundial”, diz 
Pereira. 

“É a cooperação entre as duas fac-
torings parceiras que conhecem as 
duas pontas do negócio e viabilizam 
a operação”, frisa o empresário. No 
mundo, esse sistema conhecido como 
“Two Factor System” funciona há cer-
ca de 40 anos, balizado por um regu-
lamento internacional “General Rules 
for Internati onal Factoring” (GRIF) e 
operado por duas grandes associa-
ções internacionais: FCI e IFG.
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Presidente da ANFAC é 
mais novo membro do 
Instituto dos Advogados 
de São Paulo

Presidência

“Conheço e acompanho o pro-
fí cuo trabalho desenvolvido pelo 
IASP - Insti tuto dos Advogados de 
São Paulo - de longa data. No en-
tanto, meu ingresso formal no qua-
dro associati vo da enti dade ocor-
reu ao fi nal do ano passado. Vários 
moti vos me levaram a pleitear o re-

gistro, dentre os quais, aqueles re-
lacionados à minha formação aca-
dêmica e de estudioso do Direito. 
Pretendo aproveitar a oportunida-
de para aprimorar conhecimentos, 
e considero muito grati fi cante po-
der comparti lhar experiências com 
os demais operadores do direito, 

associados ao Insti tuto”, comemo-
ra o presidente da ANFAC, Luiz Le-
mos Leite, novo integrante do IASP, 
empossado dia 18 de fevereiro, no 
Salão Nobre da Faculdade de Direi-
to do Largo São Francisco, no cen-
tro de São Paulo.

Fundado em 1874, o IASP é a 

Luiz Lemos Leite
durante a posse no IASP
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Esse novo cenário que se vislumbra 
é benéfico para o futuro, do ponto 
de vista do reconhecimento da ati-
vidade, trazendo uma contribuição 
no sentido de melhor sedimentar 
os conceitos e princípios da ativi-
dade de factoring”, informa o pre-
sidente.

O presidente do IASP, o advo-
gado José Horácio Halfeld Rezende 
Ribeiro, eleito até o mandato de de-
zembro de 2015, informa que o in-
gresso de Luiz Lemos Leite ocorreu 
porque ao ingressar no IASP é ne-
cessária a indicação de três associa-
dos, sendo que um deve ter cinco 
anos de associação. A ficha de ins-
crição, o currículo completo, livros 
e trabalhos publicados são avalia-
dos por dois relatores e submetidos 
à votação pelo Conselho do IASP. 
Portanto, o ingresso representa um 
reconhecimento da capacidade e 
da intelectualidade do associado. 

“Dessa forma, Luiz Lemos Lei-
te com a experiência de uma vida 
nas diretrizes associativas e legais 
do fomento comercial no País, cuja 
obra publicada é referência, poderá 
contribuir para as inúmeras ativi-
dades do IASP de ensino e de cola-
boração com o Poder Legislativo”, 
informa José Horácio, acrescentado 
que a necessidade de regulamen-
tação do fomento mercantil é fun-
damental para o desenvolvimento 
econômico do País. “A atividade do 
fomento mercantil não é somente 
relevante por causa dos valores que 
movimenta e da oportunidade que 
se oferece aos empresários, mas, 
especialmente, pelo seu cunho so-
cial com os empregos gerados. Essa 
tem sido a constante preocupação 
do nosso associado Luiz Lemos Lei-

te, fundador da ANFAC, e entusias-
ta do factoring, permitindo que a 
atividade se desenvolva em bases 
sólidas”.

Para o membro do Conselho Fis-
cal da ANFAC e 1º vice-presidente 
do Sindicato das Sociedades de 
Fomento Mercantil de São Paulo, 
Marcus Jair Garutti, o ingresso de 
Luiz Lemos Leite no IASP é a concre-
tização de um desejo antigo. “Para 
ser membro do IASP, o convite tem 
que ser feito pelo Instituto. Ao lon-
go dos anos, o Dr. Luiz esteve pre-
sente nos eventos do IASP, e ago-
ra foi coroado com essa indicação 
para ser membro do Instituto, que 
é um lugar de notáveis.” 

Presidência

Ingresso no IASP 
é uma oportunidade 
importante para 
discutir e debater, os 
verdadeiros concei-
tos do factoring 
e seu relevante 
papel no cenário 
econômico 
nacional.

“

“

segunda instituição jurídica mais 
antiga do Brasil. Ao longo de seus 
138 anos, o Instituto contribuiu de 
forma decisiva para as carreiras ju-
rídicas e para o próprio País, parti-
cipando inclusive na elaboração de 
um Código de Ética Profissional do 
Direito no Brasil e no processo de 
redemocratização. O IASP congrega 
cerca de 800 associados dentre os 
principais juristas, professores, ad-
vogados, magistrados e membros 
do Ministério Público Brasileiro.

Luiz Lemos Leite declara que 
o ingresso no IASP é uma oportu-
nidade importante para discutir e 
debater os verdadeiros conceitos 
do factoring e seu relevante papel 
no cenário econômico nacional, es-
pecialmente, agora, com a entrada 
em vigor da Resolução 21/2012 do 
COAF, em 1º de março. 

Lemos Leite acrescenta ainda 
que, como presidente da ANFAC 
tem por objetivo cooperar, cada 
vez mais, com os órgãos regulado-
res, a fim de mitigar a ocorrência da 
prática dos crimes de lavagem de 
dinheiro no Brasil. No que se refere 
à Lei do Factoring, que tramita no 
Congresso, o objetivo precípuo é 
o de reforçar o marco regulatório 
do factoring no Brasil, por meio de 
uma disciplina legislativa específica, 
consolidando conceitos, legitiman-
do sua importância e credibilidade 
no mercado. “Por fim, no tocante a 
inserção de um capítulo sobre o fac-
toring, no anteprojeto que preconi-
za um novo Código Comercial, creio 
que será uma forma de reafirmar e 
reconhecer o instituto do fomento e 
o seu papel importante indutor das 
cadeias produtivas, principalmente, 
das pequenas e médias empresas. 
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COAF e os novos 
critérios para o envio 
de informações

Opinião Legal

A Resolução nº 21 de 
20/12/2012 alterou signifi cati va-
mente os critérios quanto ao envio 
de informações ao COAF, se compa-
rarmos ao que anteriormente pre-
via a revogada Resolução nº 13 de 
30/09/2005. A Resolução nº 13, em 
seu arti go 8º, determinava que de-
veriam ser comunicadas ao COAF 
as operações ou propostas de ope-
rações, que pudessem consti tuir 
indícios dos crimes previstos na 
Lei nº 9.613 de 1998 ou com eles 
relacionarem-se.  Além dessas ope-
rações, deveriam ser comunicadas 
todas as operações previstas no 
anexo daquela Resolução que eram 
então chamadas de operações atí -
picas. 

Assim sendo, para realização de 
uma comunicação ao COAF, bas-
tava que a operação esti vesse en-
quadrada em uma das hipóteses 
previstas no anexo da Resolução nº 
13, não sendo exigidas por parte 
da empresa de fomento qualquer 
análise prévia ou fundamentação 
posterior. Vejamos um exemplo: 
se o empresário de fomento fosse 

realizar uma operação no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
ou valor superior com um cliente 
não habitual de outra praça, deve-
ria nessa hipótese, sem qualquer 
necessidade de análise subjeti va da 
operação, comunicar tal operação 
ao COAF, ou seja, o enquadramen-
to da operação à situação descrita 
pelo COAF era o sufi ciente para ge-
rar a necessidade da comunicação.

Com a Resolução nº 21 isso   
mudou, pois as chamadas opera-
ções atí picas passaram a não mais 
existi r, acrescentando-se ao rol de 
obrigações das empresas de fo-
mento o dever de avaliar a existên-
cia de suspeição nas propostas e/
ou operações de seus clientes de 
que possam confi gurar sérios indí-
cios dos crimes previstos na Lei nº 
9.613, de 3/3/1998, ou com eles 
relacionar-se.

A parti r de 01 de março de 2013, 
somente as propostas ou opera-
ções consideradas suspeitas de cri-
mes deverão ser comunicadas ao 
COAF. A Resolução nº 21 listou em 
seu arti go 12, algumas situações 
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que se enquadre em uma das si-
tuações descritas nos incisos do 
Arti go 12 da Resolução nº 21, jus-
ti fi car formalmente o moti vo pelo 
qual entendeu que tal operação 
não era suspeita e, portanto, não 
deveria ser comunicado ao COAF 
ou ao contrário qual o moti vo que 
o levou a considerar a operação 
suspeita e, portanto, passível de 
comunicação ao COAF.

A sistemáti ca anterior de co-
municação automáti ca ao COAF 
prevaleceu apenas para 04 situa-
ções, descritas no arti go 13 da Re-
solução 21, dependendo as demais 
situações listadas no arti go 12 de 
uma avaliação fundamentada no 
que tange a suspeição quanto à 
ocorrência de crime. Essa é uma 
importante mudança no critério 
a ser adotado nas comunicações, 

consideradas como possíveis de 
conter algum indício da ocorrência 
dos crimes previstos na legislação 
de lavagem de dinheiro. Entretan-
to, ao contrário do que acontecia 
na vigência da Resolução nº 13, em 
que o simples enquadramento da 
operação à situação descrita im-
plicaria no dever de comunicar, na 
nova resolução passou a ser neces-
sário que exista efeti va suspeita da 
ocorrência de um crime, além do 
enquadramento da operação na si-
tuação descrita. 

Somente a conjugação desses 
dois fatores, adaptação à situação 
descrita e a suspeita de crime, é 
que obrigam o empresário à rea-
lização de comunicação da ope-
ração ao COAF. Importante des-
tacar que caberá ao empresário, 
ao deparar-se com uma operação 

pois é necessário treinamento e 
discernimento para o cumprimen-
to da novel obrigação de avaliar a 
suspeição de operações.

O ato de comunicar uma ope-
ração ou a decisão de não comu-
nicar implica em uma assunção de 
responsabilidade para qual muitas 
vezes o empresário não está pre-
parado, signifi cando verdadeira 
delegação de função a ser desem-
penhada pelo órgão estatal, criado 
exatamente para isso.

Temos assim mais uma obriga-
ção criada pela Resolução COAF nº 
21 e que com certeza deverá me-
recer toda a atenção por parte das 
empresas de fomento.

José Luis Dias da Silva
Advogado
Assessor da Presidência da ANFAC

Opinião Legal
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Finanças

BANCOS 
apresentam 
desempenho 
modesto 

Os três maiores bancos privados 
do País (Itaú Unibanco, Bradesco 
e Santander) sofreram queda. As 
insti tuições fi nanceiras juntas ga-
nharam R$ 27,7 bilhões no ano 
passado, o que signifi cou um recuo 
de 5,3% ante o exercício anterior. 

Desde o auge da crise financeira, o recuo aconteceu 
pela primeira vez

Isso aconteceu pela primeira vez, 
desde o auge da crise global. As 
informações foram divulgadas re-
centemente por vários veículos de 
comunicação.

O economista Gabriel Leal de 
Barros do Insti tuto Brasileiro de 

Economia (IBRE) da Fundação Ge-
túlio Vargas analisa que a lucrati vi-
dade é resultante de uma combina-
ção de fatores, gerenciáveis e não 
gerenciáveis. “De tal forma, é pre-
ciso analisar no detalhe os desvios 
de rentabilidade para cada uma das 



FOMENTO16 MERCANTIL

Finanças

A expansão da 
carteira de crédito 
e seu perfil ou 
risco de crédito 
associado 
é de extrema 
relevância no 
resultado final.

“

“

Economista Gabriel 
Leal de Barros
Crédito Foto: André Telles

insti tuições. Contudo, a expansão 
da carteira de crédito e seu perfi l 
ou risco de crédito associado é de 
extrema relevância no resultado fi -
nal.” 

Além disso, a inadimplência de-
correu da concessão farta de cré-
dito em 2010, quando a economia 
cresceu 7,5%. Segundo Barros, a 
conti nuada expansão do crédito 
para consumo, somada à ascensão 
social de milhares de pessoas sem 
disciplina e educação fi nanceira, le-
vou a um aumento importante da 
inadimplência e em consequência 
do endividamento das famílias. 

O economista destaca ainda que 
grande parte do comprometi mento 

da renda das famílias responde pe-
las modalidades de consumo (em 
parti cular cartão de crédito e che-
que especial), com o crédito imo-
biliário representando ainda muito 
pouco, apesar do crescimento do 
volume de crédito concedido. “Por 
tanto, o que causa maior volati lida-
de na taxa de inadimplência é jus-
tamente a composição desse crédi-
to às famílias.”

O crescimento do Produto Inter-
no Bruno (PIB) – soma de todas as 
riquezas produzidas no País -, em 
parti cular o consumo das famílias, 
registrou importante expansão e 
foi a grande âncora que sustentou o 
crescimento econômico verifi cado 

no ano anterior, destaca Barros. De 
toda forma, esse crescimento re-
gistrou enfraquecimento em 2012, 
frente anos anteriores, por diver-
sos moti vos. O primeiro, pelo efei-
to defasado das vigorosas taxas de 
crescimento do crédito no passado 
que minimizam o potencial de cres-
cimento futuro em igual patamar; 
seguida pela importante expansão 
do crédito ao consumo, cujos re-
fl exos do crescimento acelerado 
foram senti dos nos indicadores de 
endividamento das famílias e na 
maior cautela dos bancos quanto 
as concessões para essa linha de 
crédito, enumera o representante 
do Insti tuto Brasileiro de Economia. 
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A ascensão social de famílias an-
tes nas classes mais baixas (D e E) 
para a chamada nova classe média 
(classe C), também contribuiu para 
esse forte crescimento do crédito. 
“Ocorre que esses novos consumi-
dores têm pouco conhecimento e 
educação fi nanceira para lidar com 
a maior facilidade e condições de 
crédito e consumo. O resultado 
dessa combinação fez com que a 
inadimplência das modalidades li-
gadas mais ao segmento de consu-
mo se elevasse”, comenta.

Os outros fatores que levaram a 
um ano mais fraco para os grandes 
bancos foram menor expansão do 
crédito e a redução da taxa básica 
de juros (Selic) para os menores ní-
veis da história.

O cenário para 2013, de maior 
crescimento econômico (na casa 
dos 3%), traz premissas de conti -
nuada expansão desse consumo 
das famílias. Desde que esse cres-
cimento, venha com a retomada do 
investi mento, fundamental para o 
País crescer a taxas vigorosas, não 
somente no curto, mais no médio 
e longo prazo, acredita Barros. “De 
outra forma, é importante compre-
ender e melhor alocar o volume de 
recursos disponíveis também para 
o investi mento produti vo. Ainda 
que as modalidades de crédito a 
pessoa fí sica sigam importantes, 
creio o diferencial para crescimen-
to esteja no grupo das pessoas ju-
rídicas, notadamente, aquelas dire-
cionadas para investi mento.”
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Estatística

Associadas à ANFAC 
registram movimento de 
R$ 91,5 bilhões em 2012

O levantamento estatí sti co da   
ANFAC registrou que o valor do giro 
de carteira das operações realizadas 
pelas empresas de factoring associa-
das ati ngiu a cifra de R$ 91,5 bilhões 
de reais em 2012. Dados preliminares 
indicam que, no últi mo ano, as as-
sociadas atenderam a uma clientela 
composta, em sua grande maioria por 
PME’s (pequenas e médias empresas), 
empreendimentos que, usualmente, 
enfrentam difi culdades como a limita-
ção de recursos, de toda ordem, para 
o giro e a manutenção dos seus negó-
cios.

As operações na modalidade con-
vencional, consagradas no mercado 

brasileiro, representaram a maior 
demanda do setor. Um universo com-
posto de 151 mil empresas-clientes, 
dos mais variados tamanhos e setores 
econômicos. Esse mercado uti lizou os 
serviços disponibilizados pelas em-
presas de factoring viabilizando, dessa 
forma, a concreti zação de transações 
em sua cadeia produti va. 

Confi rmando as expectati vas da 
ANFAC, o giro de carteira das associa-
das registrou um estoque de ati vos fi -
nanceiros, representados por direitos 
creditórios originados de vendas mer-
canti s e da prestação de serviços, da 
ordem de aproximadamente R$ 91,5 
bilhões, valor ligeiramente superior às 

cifras registradas antes da crise global 
2008/2009. 

Atendendo à dinâmica do merca-
do e acompanhando o desempenho 
econômico, novos produtos e serviços 
ganharam espaço no mercado do fac-
toring brasileiro. 

O destaque fi cou com a modalida-
de operacional denominada fomento 
à produção que desenvolve serviços 
de prospecção e seleção de forne-
cedores. E, disponibiliza, desde que 
autorizada, por sua empresa-cliente, 
os recursos para o pagamento de ma-
téria-prima ou insumos uti lizados na 
produção de bens e produtos. 

Do ponto vista socioeconômico, 
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as empresas associadas contribuíram 
para viabilizar transações econômicas 
nas cadeias produtivas industriais, 
comerciais e de serviços e, também, 
para sustentar 2,5 milhões de empre-
gos diretos e indiretos. 

   Dados Estatísticos por Região 
   Geográfica

Mais uma vez a Região Sudeste, 
que tradicionalmente concentra o 
maior número de empresas de fomen-
to, e também de clientes, apresentou 
o maior incremento nas transações 
realizadas. O crescimento percentual 
da carteira de direitos creditórios foi 
da ordem de 7,65%, comparado ao 
ano de 2011. O levantamento apon-
tou ainda que, em 2012, a região Su-
deste, com destaque para o estado 
de São Paulo, representou 78,2% do 
volume total de factoring realizado no 
País. 

A projeção dos elementos cons-
tantes desse levantamento preliminar 
permitiu a tabulação do quadro abai-
xo, que lista os segmentos econômi-
cos que mais demandam os serviços 
disponibilizados pelas empresas de 
fomento. 

As Regiões Norte e Nordeste, tam-
bém apresentaram um incremento, 
fechando o ano de 2012, com um per-
centual de 12,6% do volume total de 
operações realizadas. 

Outra constatação observada no 
levantamento é que empresários e 
profissionais da área têm buscado so-
luções operacionais inovadoras, com 
o objetivo de viabilizar e compatibi-
lizar novos modelos organizacionais, 
frente à realidade econômica, em 
que as margens tendem a se estreitar, 
exigindo maior alocação de recursos 
e constante reavaliação da estratégia 
de negócios.

   Estratégias de Crescimento e 
   Expansão

A consolidação que vem sendo 
experimentada pelas empresas de 
factoring, ao longo dos últimos anos, 
decorre de estratégias que privile-
giam a expansão e o crescimento 
vertical de sua estrutura organizacio-
nal, por meio de fusões e aquisições 
de empresas do próprio setor. 

Alternativas de expansão da base 
de clientes e de crescimento das 
carteiras por meio de política de de-
senvolvimento horizontal, como ins-
talação de filiais em novas praças e 
estrutura administrativa financeira 
centralizada na matriz. E outras, de 
crescimento de negócios com expan-
são geográfica reunindo uma cadeia 
de empresas de factoring consorcia-
das e com estrutura administrativa e 
financeira descentralizada. 

Algumas empresas de factoring 
são pioneiras na implementação de 
tais modelos vivenciando experiên-
cias positivas e bem sucedidas, em 
cada uma das alternativas.

   Composição do Funding 
   (Fundeamento)
 

No Brasil, o “funding” das empre-
sas de factoring é integrado por seus 
recursos próprios (capital), de mútu-
os dos sócios e de linhas de crédito 
bancário. Por sua natureza, é vedado 
às factorings realizarem captação de 
recursos junto ao público. A título 
ilustrativo é de registrar que a ANFAC 
reúne hoje, um grupo de empresas 
que vem oferecendo um substancial 
e preponderante aporte de capital ao 
seu público-alvo, composto de PME’s, 
garantindo-lhes a liquidez necessária 
ao dia a dia de seus negócios. 

Os recursos e investimentos lí-

quidos próprios das empresas de 
factoring são alocados por meio da 
aquisição de direitos creditórios, 
originados de vendas mercantis re-
alizadas por seus clientes, peque-
nos empreendedores, viabilizando 
transações em sua cadeia produtiva, 
querem dos segmentos econômicos 
industrial, comercial ou de serviços.  

Setores industriais que tradi-
cionalmente lideram o ranking das 
estatísticas, como as empresas do 
segmento automotivo e metalúrgico, 
apresentaram crescimento dos negó-
cios em seu mercado, elevando, por 
via de consequência, suas operações 
com as empresas de factoring asso-
ciadas. 

Por outro lado, outros setores 
empresariais com forte presença no 
comércio, elevaram seu peso ponde-
rado na originação de ativos, contri-
buindo para o incremento do volume 
total registrado no ano de 2012. 

Diante dos dados e números 
apresentados no estudo, e tendo em 
vista as condições macroeconômi-
cas da economia brasileiro no curto 
prazo, as estimativas preliminares 
da ANFAC para o ano calendário de 
2013, são de que haja um gradual 
equilíbrio na distribuição de investi-
mentos possibilitando, a expansão 
do setor. 

   Marco Regulatório

Para o biênio 2013/2014, as pro-
jeções iniciais da ANFAC, ainda que 
assentadas em bases conservadoras, 
indicam otimismo e apontam um 
crescimento moderado. A tendência 
é de consolidação do setor e de for-
talecimento do marco regulatório do 
factoring no Brasil, com a sanção de 
uma legislação específica, que preco-
niza a regulação da atividade no País.
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CADASTRO 
POSITIVO: um 

forte aliado 
das factorings

Banco de dados de bons
pagadores facilitará o crédito

Mercado

Diminuir o risco das empresas no 
momento de conceder financiamen-
to aos seus clientes e possibilitar um 
crédito mais acessível às pequenas e 
médias organizações são um dos prin-
cipais benefícios possibilitados com a 
implantação da Lei do Cadastro Posi-
tivo decretada pela presidente Dilma 
Roussef em outubro de 2012. Com o 
decreto, entra em vigor a formação do 
banco de dados com informações de 
pagamentos realizados por pessoas fí-



Com o Cadastro 
Positivo, as factoring 
terão acesso a 
informações de 
outros segmentos 
para melhor avaliar o 
risco de cedentes e 
sacados, resultando 
em negócios mais 
rentáveis.

“

“

Vander Nagata, 
superintendente da Serasa Experian

Crédito Foto: Carol Carquejeiro
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Mercado
sicas e jurídicas brasileiras para forma-
ção de histórico de crédito. Segundo o 
texto da lei, os bancos de dados deve-
rão subsidiar a concessão de crédito, 
a realização de venda a prazo ou de 
transações comerciais e empresariais 
que impliquem risco. 

O superintendente de Informa-
ções sobre Consumidores da Serasa 
Experian, Vander Nagata, relata que 
o Cadastro Positi vo ao apresentar o 
comportamento de consumo e os há-
bitos de pagamento, amplia o rigor na 
avaliação do risco de consumidores, 
permiti ndo aos credores o desenvol-
vimento de políti cas mais inclusivas e 
aplicáveis a diferentes etapas do ciclo 
de negócios. Possibilita ainda a análi-
se mais precisa do risco e potencial de 
cada cliente, proporciona o aumento 
e aceitação de novos clientes, reduz a 

inadimplência na base de clientes, au-
mento da lucrati vidade da carteira de 
clientes e previne fraudes de roubo de 
identi dade. Em relação às empresas 
de fomento mercanti l, complementa 
o superintendente, “com o Cadastro 
Positi vo, as factoring terão acesso a in-
formações de outros segmentos para 
melhor avaliar o risco de cedentes e 
sacados, resultando em negócios mais 
rentáveis”, pontua Nagata. 

Por meio do Cadastro Positi vo, as 
empresas saberão o nível de endivida-
mento das pessoas e poderão melhor 
avaliar a possibilidade de receber o di-
nheiro de volta. “É bom para a empre-
sa, pois sofrerá menos calotes; para o 
consumidor já endividado, que evitará 
dar o ‘passo maior que a perna’. E bom 
aos demais consumidores, que pa-
garão taxas mais justas e adequadas. 

Vários países passaram por problemas 
de superendividamento de sua popu-
lação, alguns com crise e outros não, 
mas todos encontraram uma única sa-
ída para isto: cadastro positi vo”, frisa 
Nagata. 

Com o Cadastro Positi vo foi pos-
sível reduzir as taxas de juros e au-
mentar o acesso ao crédito para os 
consumidores. Para estudiosos, como 
John Barron, professor da Purdue Uni-
versity, e Michael Staten, professor da 
Georgetown University, ambas as ins-
ti tuições dos Estados Unidos, através 
de informações positi vas e comparti -
lhadas há um acréscimo de 90% no nú-
mero de pessoas que solicitam crédito 
e são atendidas, e a taxa de inadim-
plência cai prati camente pela metade. 

Segundo Marco Pagano, da Univer-
sidade de Nápoles Federico 2º, em pa-
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íses que têm informação positi va com-
parti lhada, o risco de crédito cai entre 
um terço e metade. Com os dados dos 
Estados Unidos, John Barron e Micha-
el Staten simularam um ambiente de 
crédito exclusivamente com informa-
ções negati vas e outro com o Cadastro 
Positi vo (informações positi vas e nega-
ti vas). Eles constataram que, para uma 
inadimplência esperada de 3%, com 
informações negati vas, apenas 39,8% 
das pessoas que solicitaram crédito 
foram atendidas. Já com o Cadastro 
Positi vo, esse patamar quase dobrou, 
subindo para 74,8%,

 Os estudos de Barron e Staten 
examinaram como as diferenças nos 
sistemas de informação para crédito 
afetam sua distribuição, também por 
característi cas demográfi cas. Os Esta-
dos Unidos e a Colômbia foram ana-

lisados sob os impactos do Cadastro 
Positi vo. No primeiro país, as minorias 
étnicas, os jovens, imigrantes e cida-
dãos de baixa renda experimentaram 
uma grande elevação em sua aceita-
ção no crédito. O acréscimo verifi cado 
foi de 21,8% para os caucasianos, e 
para as outras minorias foi da ordem 
de 35,5%. Na Colômbia, com o Cadas-
tro Positi vo, as mulheres passaram a 
responder por 47% dos solicitantes 
atendidos pelo mercado de crédito. 
Antes, com a uti lização exclusiva das 
informações negati vas, elas respon-
diam por 33% do crédito aprovado.

Conforme o superintendente de 
Informações sobre Consumidores da 
Serasa Experian, Vander Nagata, o 
Cadastro Positi vo ajudará a construir 
um mercado forte, saudável e miti ga a 
seleção adversa.  “No Brasil, os limita-

dores do crédito, estabelecidos pelas 
informações negati vas precisam ser 
completamente removidos. O cresci-
mento do consumo, a mobilidade so-
cial e a evolução das micro-fi nanças 
são os grandes propulsores das trans-
formações no mercado de crédito”, ar-
gumenta Nagata.

O Cadastro Positi vo já conta com 
regulamentação específi ca e o últi mo 
e defi niti vo passo serão as diretrizes 
defi nidas pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), que com a normati -
zação as insti tuições fi nanceiras pos-
suem o prazo de até 01 de agosto de 
2013, para operar o Cadastro Positi vo. 
“Dessa forma, consequentemente, 
o mercado e os consumidores vão se 
benefi ciar das suas vantagens” com-
plementa o representante da Serasa 
Experian.
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Notícias ANFAC

Decisão do Superior 
Tribunal de Justiça tem 
participação da ANFAC
Parecer contou com o apoio do jurista 
José Roberto Bedaque

Reconhecendo a representativida-
de e a importância da ANFAC, o Supe-
rior Tribunal de Justiça por iniciativa 
do ministro Luís Felipe Salomão soli-
citou a manifestação da Associação 
sobre a necessidade ou não de ser 
informada na petição inicial de uma 
ação monitória a causa da emissão 
de cheque prescrito, ou seja, da rela-
ção jurídica que deu origem ao título. 
Apresentada a manifestação da AN-

FAC, o recurso teve a sua tramitação 
de praxe, sendo que em 04 de feve-
reiro de 2013, foi anunciado o resul-
tado, em que o STJ dirimiu a questão 
de forma convergente com a opinião 
da ANFAC, que contou com o apoio 
de um dos maiores especialistas em 
direito processual brasileiro, José Ro-
berto Bedaque, desembargador apo-
sentado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo e professor titular da Faculda-

de de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP). 

Para Bedaque, ao proporcionar à 
ANFAC a oportunidade de se manifes-
tar, o Superior Tribunal de Justiça re-
conheceu a necessidade de participa-
ção dos seus associados em processo 
versando questão de seu interesse. 
“A ANFAC deu a devida importância 
ao convite, tanto que buscou opinião 
de pessoas estranhas ao seu corpo ju-
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O reconhecimento 
do STJ pela 
representatividade 
de nossa entidade 
decorre dos 
inúmeros eventos 
promovidos pela 
ANFAC com o 
Poder Judiciário 
[...]

“

“

rídico. Fui honrado com o convite da 
diretoria para emitir parecer a respei-
to. Convenci-me plenamente da tese 
sustentada pela Associação e emiti 
parecer a respeito. Os associados, 
credores por força de cheque emitido 
a menos de dois anos, contados da 
perda da executividade, não necessi-
tam descrever a origem da divida, o 
negócio subjacente. Basta a menção 
ao título. Essa posição acabou preva-
lecendo no STJ, o que atende inteira-
mente os interesses do associado.”

Os ministros da Segunda Seção 
do Superior Tribunal de Justiça acom-
panharam o voto do relator minis-
tro Luis Felipe Salomão, que para os 
efeitos do artigo 543-C, do CPC, fixou 
a seguinte tese: “Em ação monitória 
fundada em cheque prescrito, ajuiza-
da em face do emitente, é dispensá-
vel menção ao negócio jurídico sub-
jacente à emissão da cártula”.

O presidente da ANFAC, Luiz Le-
mos Leite, ressalta a importância que 
o STJ atribuiu à Associação, no sentido 

de solicitar a colaboração da entidade 
para fundamentar a decisão do minis-
tro do SJT, Luís Felipe Salomão, relator 
do processo. “O Superior Tribunal de 
Justiça sugeriu que a ANFAC colocas-
se a sua experiência e implementou 
o conceito de “amicus curiae” (con-
sagrado no direito, expressão que se 
refere a pessoas, ainda estranhas ao 
processo, que podem de alguma for-
ma trazer informações e sugestões 
úteis que contribuam na solução da-
quela determinada matéria), expres-
são latina que se refere em oferecer 
ajuda em alguma decisão.”

O advogado e assessor da presi-
dência da ANFAC, José Luis Dias da 
Silva, destaca o reconhecimento do 
ministro ao trabalho e a importância 
da ANFAC como entidade representa-
tiva do fomento mercantil em caráter 
nacional. “O ministro Luís Felipe Salo-
mão que vem participando de vários 
eventos jurídicos da ANFAC percebeu 
que a matéria envolvia recebíveis que 
circulam no comércio e achou conve-

niente ouvir o parecer de algumas en-
tidades, como a ANFAC, nos deixando 
bastante lisonjeados com o convite, 
pois sabe que nossa entidade tem re-
presentatividade e qualificação para 
subsidiá-lo na tomada de decisões 
com repercussões econômicas.”

No dia 11 de março, o presidente 
da ANFAC, Luiz Lemos Leite, acompa-
nhado do assessor Jurídico José Luis 
Dias da Silva, foram recebidos em 
Brasília pelo ministro Luiz Felipe Salo-
mão, onde os representantes das AN-
FAC transmitiram o agradecimento do 
setor de Fomento Mercantil. Na oca-
sião, o ministro destacou a qualidade 
técnica da manifestação da ANFAC, 
tendo sido ressaltado que em outras 
matérias de interesse da classe sob 
sua relatoria, fará questão de nova-
mente ouvir a Associação.

Jurista José Roberto Bedaque
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COAF

Resolução 21 do 
COAF entra em vigor
Factorings implementam sua política de  prevenção 
à lavagem de dinheiro

Em vigor desde o dia 1º de 
março deste ano, a Resolução nº 
21/2012 do COAF (Conselho de 
Controle de Ati vidades Financei-

ras) - órgão ligado ao Ministério 
da Fazenda que monitora transa-
ções suspeitas - determina que as 
empresas de fomento mercanti l 

implementem a sua políti ca de  
prevenção à lavagem de dinheiro 
e ao fi nanciamento do terrorismo 
levando em consideração o porte 



Antônio Gustavo Rodrigues,
Presidente do COAF

27FOMENTO
MERCANTIL

Espero continuar 
com o apoio da 
ANFAC, empresá-
rios e sindicatos 
em beneficio ao 
próprio ambiente 
de trabalho.

“

“

Crédito Foto: Divulgação COAF

da empresa. 
Para auxiliar e orientar as facto-

rings associadas foi elaborado pela 
ANFAC, o Manual de Prevenção e 
Combate à Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento ao Terrorismo.  

O presidente do COAF, Antônio 
Gustavo Rodrigues, salienta que 
o Conselho de Controle de Ati vi-
dades Financeiras regulamenta as 
empresas de fomento mercanti l na 

prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro, desde 1998, sendo que a 
resolução 21 faz parte de um pro-
cesso de revisão e aprimoramento 
das normas direcionadas ao setor 
de fomento. “O objeti vo básico da 
nova resolução é proteger a facto-
ring para não ser usada para lava-
gem de dinheiro”. 

A resolução 21 trouxe novos 
padrões de conformidade para o 

setor de fomento, entre os quais, 
a obrigatoriedade de classifi cação 
de risco de clientes e operações, 
reforçando a necessidade quanto 
a clara identi fi cação dos benefi ciá-
rios fi nais das operações.

O dirigente do COAF destaca a 
importância do setor de factoring 
para a economia e a parti cipação 
da ANFAC no processo de orienta-
ção e conscienti zação sobre as no-
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vas regras estabelecidas para o se-
tor. “Espero continuar com o apoio 
da ANFAC, empresários e sindicatos 
em beneficio ao próprio ambiente 
de trabalho”. A Resolução COAF nº 
21 entrou em vigor, quando foi re-
vogada a Resolução nº 13 de  2005, 
e a Resolução nº 20 de 2012.

As empresas de fomento devem 
adotar procedimentos adicionais 
de verificação sempre que houver 
dúvida quanto à fidedignidade das 
informações constantes do cadas-
tro ou quando houver suspeita da 
prática dos crimes de lavagem de 
dinheiro, ou de situações a eles re-
lacionadas. Devem, ainda, adotar 
medidas adequadas para compre-
ender a composição acionária e a 

estrutura de controle dos clientes 
pessoas jurídicas, com o objetivo 
de identificar seu beneficiário final.

O dirigente do COAF destaca a 
importância do setor de factoring 
para a economia e a participação 
da ANFAC e dos sindicatos de fo-
mento mercantil para a própria 
segurança do setor. “Espero conti-
nuar com o apoio da ANFAC, em-
presários e sindicatos em benefício 
ao seu próprio ambiente de traba-
lho.” 

Legislação moderna
A nova lei de combate à lava-

gem de dinheiro, sancionada pela 
presidente Dilma Rousseff, no se-
gundo semestre de 2012, amplia 

os tipos de crimes que podem ser 
enquadrados como lavagem de di-
nheiro.

No dia 5 de Abril, a ANFAC pro-
moveu em São Paulo, o Seminário 
ANFAC Lavagem de Dinheiro. O 
evento teve por objetivo oferecer 
subsídios aos empresários de fac-
toring para melhor entender as 
mudanças do setor, que começa-
ram desde o dia 1º de março, com 
a entrada em vigor da Resolução 
21 do COAF.

O seminário contou com a par-
ticipação do presidente do COAF, 
Antônio Gustavo Rodrigues e do 
advogado Pierpaolo Cruz Bottini, 
especialista no tema lavagem de 
dinheiro.

QUALIDADE 
COMPROVADA
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O Comando 
nas mãos 
delas

Em um mundo corporati vo e de 
negócios, até então, liderado na sua 
maioria, por executi vos homens, 
você imaginou entrar em uma em-
presa onde são as mulheres, as líde-
res absolutas do empreendimento? 
Na Fator Brasília Fomento Mercanti l 
(em Brasília), o território é só delas. 
Fundada em janeiro de 1998, por três 
profi ssionais, que saíram do Banco de 
Brasília (BRB), para abrir o seu pró-
prio negócio, a factoring está há 15 
anos no mercado, devido à união, o 
conhecimento e a boa relação entre 
as empreendedoras. É o que afi rma 
uma das proprietárias, a empresária 
Márcia Adriana Rodrigues, “são três 

mulheres à frente da factoring e um 
homem como gerente”.  A empre-
sária também é vice-presidente do 
Sinfac-DF (Sindicato das Sociedades 
de Fomento Mercanti l do Distrito Fe-
deral).

Márcia avalia que a mulher no 
mercado de trabalho vem ocupan-
do cargos, que vão desde liderança, 
gestão ou como profi ssionais contra-
tadas por empresas ou até mesmo 
autônomas, crescem de forma pro-
gressiva, principalmente, em setores 
até então ocupados por homens, 
como por exemplo, na área da cons-
trução civil, segmento com muita 
demanda de profi ssionais, neste mo-

mento de preparati vos para a Copa 
do Mundo. “A mulher é chefe, esposa 
e mãe de família. Tem a capacidade 
de ser multi disciplinar de forma com-
petente.” 

A constante capacitação é bem 
presente na vida das profi ssionais 
mulheres, sempre atentas e arrojadas 
no mercado em que atuam. No setor 
de fomento mercanti l não é diferen-
te. Márcia informa que a cada encon-
tro, curso de capacitação ou evento 
promovido pelo Sinfac-DF aumenta o 
número de parti cipantes, não somen-
te as proprietárias de factoring como 
as gerentes e as colaboradoras. Ela 
também lembra que a cada ano, que 

Cresce cada vez mais, 
o número de mulheres 

liderando empresas
de factoring

Capa
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a ANFAC promove o Congresso Na-
cional de Fomento Mercanti l cresce 
o número, onde além de se qualifi ca-
rem com temas atuais e didáti cos, é 
possível saber como está funcionan-
do o factoring no Brasil. “Parti cipo 
das ati vidades da ANFAC, desde que 
abri a Fator Brasília Fomento Mer-
canti l.  Há dez anos, parti cipavam das 
ati vidades, prati camente homens e, 
hoje, esse cenário está mudando.” 

A empresária Maria Burle Ferrei-
ra Lima, proprietária da Preferencial 
Factoring Fomento Mercanti l (em 
Pernambuco), é gestora da factoring 
desde 1996, quando resolveu sair do 
Banco de Boston onde trabalhava na 
área corporati va e montar o seu pró-
prio negócio. Formada em Economia 
e MBA em Finanças e em Gestão Em-

presarial, ampliou em 2008, os seus 
negócios e passou a ser sócia de uma 
empresa na área de tecnologia. Ma-
ria que também compõe a diretoria 
do Sinfac-PE (Sindicato das Socieda-
des de Fomento Mercanti l Factoring 
de Pernambuco) destaca que o alto 
índice de escolaridade das mulheres, 
a facilidade de relacionamento inter-
pessoal, a igualdade de direitos e a 
busca pela independência fi nanceira, 
fazem com que as mulheres alcan-
cem cargos de gestão e de liderança, 
marcados pelo equilíbrio e  pela har-
monia que têm com as equipes. 

Na área fi nanceira, o número de 
profi ssionais mulheres vem crescen-
do, complementa a empresária, por 
ser um ramo em que as mulheres 
trabalham bem e geram bons resul-
tados. Segundo Maria, uma pesquisa 
feita, em 2009, revelou que na área 
fi nanceira, 23% dos contratos de ge-
rência e diretoria de fi nanças, eram 
ocupados por mulheres. No ano de 
2011, essa porcentagem aumentou 
para 40%, num segmento ocupado 
por homens na sua maioria.

Liderado até então, pelo univer-
so masculino, a empresária Patrícia 
Ferreira Borbon Neves, presidente do 
Sindicato das Empresas de Factoring 
do Estado de Mato Grosso, é a úni-
ca mulher a dirigir um Sindicato de 
Factoring no Brasil. Ela declara que, 
a parti cipação da mulher no factoring 
vem crescendo ti midamente, pois o 
segmento é bem mais prati cado por 
homens. “Dos 18 sindicatos de fac-
toring no Brasil, somente no Mato 
Grosso a presidente é uma mulher”, 
ressalta. 

Patrícia, que desde 1998, ao lado 
do marido, está a frente da Aval Fac-
toring, foi eleita presidente do Sinfac-
-MT para o triênio 2011-2013. “Nesta 
gestão tenho como objeti vo difundir 
o fomento comercial, em nosso Esta-

do, promovendo cursos, workshops, 
palestras e publicações, demons-
trando de forma ampla a nossa par-
ti cipação na ati vidade e contribuição 
socioeconômica do factoring aos pe-
quenos e médios empreendedores 
dessa região”, declara a nova presi-
dente.

Gisele Ferreira Bier também é uma 
das mulheres empresárias brasileiras 
que está a frente do fomento mer-
canti l, comanda há 23 anos, a empre-
sa Bangen Fomento Mercanti l (no Rio 
Grande do Sul). 

Uma das diretoras do Sindicato 
das Sociedades de Fomento Mercan-
ti l do Rio Grande do Sul (Sinfac/RS), 
Gisele declara que o público feminino 
é cada vez mais relevante. “Na maio-
ria das factorings de pequeno e mé-
dio porte,  as mulheres  também são 
atuantes, trabalhando, não somente 
como proprietárias, mas como ges-
toras e colaboradoras.” A empresária 
comemora “é a mulher conquistando, 
cada vez mais espaço  no mercado de 
trabalho”.

As mulheres não 
exerciam cargos 
expressivos, muito 
menos cargos de 
liderança no 
mercado financeiro, 
hoje cresce a 
participação delas, 
como tomar conta 
da sua própria 
factoring.

“

“

Patrícia Ferreira Borbon Neves
(Aval Factoring)
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     Histórias que deram certo

De psicóloga a uma das mais res-
peitadas empresárias do fomento 
mercantil. É a história de Cleonice 
Maria Arantes de Cicco uma das só-
cias da Four Factoring e da Cumbica 
Fomento Mercantil (ambas em São 
Paulo) que foi também vice-presi-
dente executiva de Recursos Huma-
nos da ANFAC por três anos. Com 
formação em Publicidade e Propa-
ganda e Psicologia, Cleonice resol-
veu deixar o consultório onde atuava 
como psicóloga para ingressar num 
ramo em que os números e os riscos 
fariam parte da sua rotina. Assim, a 
nova empreendedora fundou, em 14 
de fevereiro de 1997, a Four Facto-
ring com o sócio, o empresário Da-
niel Gonçalves. “Uma parceria que 
dá certo até hoje, e, assim comecei 
a entender o mercado de factoring, 
onde atuei em todas as áreas da em-
presa, desde a financeira até a análi-
se de carteira”, relata Cleonice. 

A participação da mulher no mer-
cado de trabalho há dez anos era 
bem pequena, lembra a gestora. “As 
mulheres não exerciam cargos ex-
pressivos, muito menos cargos de li-
derança no mercado financeiro, hoje 
cresce a participação delas, como to-
mar conta da sua própria factoring.” 

E faz uma ressalva: “As mulheres 
na liderança e na decisão do crédito 
tendem a ser mais cautelosas e cor-
rer menos risco. Fora isso, as compe-
tências são iguais”. 

Segundo Cleonice, a mulher 
conseguiu se igualar ao homem no 
mercado de trabalho em termos de 
salário, de comando dentro da em-
presa, colocando a carreira em pri-
meiro plano, antes do casamento e 
da maternidade. “As mulheres são 
o equilíbrio entre empreendedora, 
executiva, mulher bonita, bem arru-

mada e competente.”    
“O mundo vem de uma cultura 

onde o homem é a base do negócio 
e, hoje, o crescimento de mulheres 
liderando empresas de factoring e 
de outros ramos de atividade, es-
tão incluídas nesse crescimento no 
mercado feminino.” A afirmação é 
de uma jovem empresária, que é um 
dos exemplos de mulheres empre-
endedoras de sucesso. Lowrena Ruy 
Del Pupo, de 26 anos, é uma das só-
cias da Real Cred Fomento Mercantil 
(no Pará), que acredita que o suces-
so das mulheres no comando de em-
presas está na busca constante pelo 
crescimento profissional e ao co-
nhecimento técnico para qualificar 
a sua mão de obra. Formada em Ad-
ministração de Empresas e MBA em 
Finanças, Auditoria e Controladoria, 
a empresária que nunca havia traba-
lhado no ramo do fomento mercantil 
é um exemplo que a capacitação e a 
formação são necessárias para o êxi-
to dos negócios. 

Antes de implantar a empresa, 
em 2009, participou de vários cursos 
relacionados à área. “As mulheres, 
a cada dia, buscam mais conheci-
mento e proporcionam qualificação 
técnica de forma expressiva onde 
atuam. Então participar de cursos, 
palestras, possuindo graduação ou 
não, é muito importante para a qua-
lificação das mulheres. Hoje, elas 
não estão satisfeitas com o que têm, 
sempre em busca de mais conheci-
mento.” 

Lowrena foi uma das participan-
tes do curso de Agente de Fomen-
to Mercantil, que teve um número 
bastante expressivo de profissionais 
mulheres. Ela participou do curso 
em 2012, realizado em Belém do 
Pará, e garantiu que participará do 

Na área financeira, 
o número de 
profissionais 
mulheres vem 
crescendo, por 
ser um ramo em 
que trabalham 
bem e geram 
bons resultados.

“

“
Cleonice Maria Arantes de Cicco
(Four Factoring)



Fomento32 Mercantil

Capa
     Otimismo é com elas 

No Brasil, as empresárias do fo-
mento mercantil também estão oti-
mistas. Para a empresária Márcia 
Adriana Rodrigues, apesar do ano 
exigir muito mais cautela por conta 
das novas regulamentações imple-
mentadas pelo governo federal que 
atingem o setor de fomento mer-
cantil “estou bastante otimista em 
2013”. A empresária Maria Burle Fer-
reira Lima compartilha o otimismo, 
que se deve também ao momento 
especial que vive o Estado onde está 
situada a sua empresa de fomento 
mercantil, no estado de Pernambu-
co, que receberá em breve a chegada 
de uma multinacional italiana. “Alia-
do a tudo isso, está a profissionaliza-
ção das profissionais de factoring.”

“Apesar deste ano de 2013 ser 
mais burocrático para as empre-
sas de fomento mercantil por conta 
das novas leis e normas, elas tra-
rão maior segurança e qualidade as 
operações das factorings, portanto, 
estou otimista.” A afirmação é da 
empresária Lowrena Ruy Del Pupo, 
que acredita que com as novas regu-
lamentações será possível conhecer 
melhor o cliente da factoring, tan-
to cedente como sacado. “Nos dará 
mais segurança para avaliar a origem 
do cliente.”

próximo curso de Análise de Crédito, 
na região, junto com as funcionárias 
da sua factoring. “As colaboradoras 
são as primeiras a pedir para fazer 
os cursos da ANFAC, sendo que uma 
delas faz graduação.” 

Por conta da incessante busca das 
mulheres pela capacitação, Lowrena 
diz que vê mulheres ocupando car-
gos de liderança em empresas de 
fomento mercantil, sendo fundado-
ras ou não, existem muitas mulheres 
liderando empresas, num segmento 
que era liderado por homens, oriun-
dos na sua maioria de instituições 
financeiras. 

A empresária que também é dire-
tora de uma empresa de outro seg-
mento, em Paragominas, no Pará, 
lidera um grupo de 40 funcionários, 
sendo que cerca dos 30 colaborado-
res da empresa são mulheres. “Gos-
to muito de trabalhar com a mão de 
obra feminina. Elas têm mais respon-
sabilidade, são mais sensíveis, mais 
comprometidas, pela grande res-
ponsabilidade que tem também com 
família, marido e filhos. A busca de 
uma independência financeira, ter o 
controle de sua casa, dos seus filhos, 
sendo que muitas criam seus filhos 
sozinhas, pelo alto índice de divór-
cio, as mulheres passam a exercer a 
função de chefe de família, por isso, 
acredito que são mais responsáveis e 
comprometidas.”

A mulher é 
chefe, esposa, 
mãe de família. 
Tem a capa-
cidade de ser 
multidisciplinar 
de forma 
competente.

“

“

Márcia Adriana Rodrigues
(Fator Brasília Fomento Mercantil)

Lowrena Ruy Del Pupo
(Real Cred Fomento Mercantil)



33Fomento
mercantil

“

“

O otimismo e consequentemen-
te o empreendedorismo estão com 
elas. Segundo última Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), divulgada no ano passado 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), revela que 
as mulheres representam 31% dos 
cerca de 22,8 milhões de empre-
endedores no País. Embora tenha 
diminuído o número de mulheres 
nessa atividade entre as duas últi-
mas edições da pesquisa, em 2011 
elas somavam 7 milhões. Em rela-
ção a 2001, quando elas totaliza-
vam 5,8 milhões, houve aumento 
de 20%. Naquele ano, as mulheres 
correspondiam a 29% do total de 
empreendedores no País.

O sucesso das 
mulheres no 
comando de 
empresas está 
na busca constante 
pelo crescimento 
profissional e ao 
conhecimento técnico 
para qualificar a 
sua mão de obra.

Gisele Ferreira Bier
(Bangen Fomento Mercantil)
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POTÊNCIAS 
ECONÔMICAS 
caminham para 
uma guerra 
cambial
FMI declarou exagerado 
o temor de guerra cambial



35Fomento
mercantil

Como está a guerra cambial? 
Tema polêmico e que permeia os 
noticiários do mundo inteiro, des-
de que foi criado em 2010, num 
momento em que os países desen-
volvidos passavam por uma severa 
crise financeira. Hoje, dentre as 
maiores preocupações que mo-
vimentaram a última reunião do 
G20 (Grupo das Principais Econo-
mias Avançadas e em Desenvolvi-
mento, do qual o Brasil faz parte) 
realizada este ano, é que as maio-
res economias do mundo travaram 
uma guerra cambial, que pode ser 
verificado nos movimentos recen-
tes do iene e do euro. 

Desde novembro passado, o 
iene caiu mais de 15% em relação 
ao dólar, resultado da política mo-
netária. Já no caso do euro, hou-
ve valorização de 6% em relação a 
uma cesta de moedas nos últimos 
seis meses. Isso inclusive foi moti-
vo de pedido feito em reuniões an-
teriores do G20 para que os países 
evitassem intervir nos mercados. 

O economista da Tendências 
Consultoria Integrada, de São 
Paulo, Bruno Lavieri, explica que 
a chamada guerra cambial decor-
re dos países desenvolvidos que 
lançaram mão de políticas mone-
tárias expansionistas, reduzindo 
os juros e aumentando a emissão 
de moeda, para tentar estimular 
a demanda interna. Na maioria 
desses países, o principal objetivo 
foi, de fato, o incentivo interno, 
sendo a desvalorização cambial 
um efeito secundário, ainda que 
conveniente, do aumento da ofer-
ta de moeda. O enfraquecimento 
do dólar, por consequência, trouxe 
desconforto a alguns governos, o 
que gerou o termo guerra cambial. 

“Deve-se lembrar, no entanto, que 
a finalidade foi evitar um aprofun-
damento da crise nos países de-
senvolvidos. Se não fossem toma-
das essas medidas, a situação teria 
sido bem pior, principalmente nos 
países desenvolvidos e com maio-
res consequências ao Brasil tam-
bém”, argumenta o economista.

Em relação à última reunião do 
G20, que assumiu o compromisso 
de que as ações de política mone-
tária estarão focadas na estabilida-
de de preço e no crescimento, em 
vez de enfraquecer suas moedas, 
é uma decisão, na visão do eco-
nomista Bruno Lavieri, muito mais 
política do que prática. “É ‘chover 
no molhado’. Na prática, essa deci-
são não muda nada em relação ao 
que já vem sendo feito.” 

Segundo Lavieri, o termo guer-
ra cambial é um pouco superficial, 
já que países voltarão a ter uma 
política monetária mais neutra e 
não expansionista à medida que se 
recupere a atividade econômica. 

Potências na linha de frente
Dentre as potências que lutam 

para recuperar o crescimento está 
o Japão, a terceira maior economia 
do mundo, que continua em reces-
são. O Produto Interno Bruto (PIB) 
encolheu 0,1% no trimestre en-
cerrado em dezembro em relação 
ao período anterior. Foi a terceira 
retração consecutiva do País. Con-
forme Lavieri, o crescimento do Ja-
pão está praticamente estagnado 
há mais de 10 anos. Com uma taxa 
de natalidade muito baixa e uma 
população idosa muito alta, o au-
mento do consumo não ocorre e, 
consequentemente, o crescimento 
econômico não deslancha. “Uti-



Economista Bruno
Lavieri
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Economia
lizar a políti ca monetária para in-
centi var o consumo interno, nesse 
contexto, tem sido pouco efeti vo”, 
frisa o economista. 

Na Europa, a recessão também 
se aprofundou no últi mo trimestre 
de 2012. Com uma maior queda 
desde o início de 2009, a econo-
mia dos 17 países da zona do euro 
encolheu 0,6% no quarto trimes-
tre. Lavieri informa que a Europa 
conti nuará mais alguns anos, com 
baixo crescimento, principalmen-
te, em países como Grécia, Portu-
gal, Espanha e Itália. Tal período de 
ajuste pode durar ainda de 5 a 10 
anos, pelo menos.

Segundo o economista, a Ale-
manha – maior economia do bloco 
do Euro - tem ti do bons resultados 
apesar da crise. “A Alemanha, so-
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A finalidade 
foi evitar um 
aprofundamento 
da crise nos países 
desenvolvidos 
[...]

“

“

bressaindo desse quadro, impede 
uma queda mais profunda do PIB 
do bloco.” Em relação ao Brasil, 
explica Lavieri, o baixo crescimen-
to nos países desenvolvidos acaba 
afetando o potencial de exporta-
ções e a produção interna, uma 
vez que, os preços internacionais 
de produtos manufaturados segui-
rão baixos com a elevada ociosida-
de na indústria mundial.

O ministro da França Pierre 
Moscovici declarou, em reunião de 
ministros de Finanças da zona do 
euro, que a valorização da moeda 
única esteja tornando os produ-
tos da região menos competi ti vos, 
declaração vista por alguns como 
sinal de que a União Europeia po-
deria cogitar medidas para desva-
lorizar arti fi cialmente o euro.

O presidente do Banco Central 
do Japão, Masaaki Shirakawa, dis-
se que a insti tuição pretende man-
ter sua políti ca monetária com o 
objeti vo de alcançar estabilidade 
na economia japonesa. O Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 
declarou também que os países 
estão adotando políti cas para ten-
tar retomar o crescimento e classi-
fi cou de “exagerados” os temores 
de uma guerra cambial. “Nossa 
avaliação multi lateral não indica 
diferenças muito signifi cati vas na 
valorização das moedas de refe-
rência”, disse o porta-voz do FMI, 
Gerry Rice.

Reino Unido, Alemanha e Fran-
ça lideram os esforços para conter 
a evasão fi scal de grandes conglo-
merados internacionais.
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Fale com o Presidente

Divaldo Disposti 

Caro Dr. Luiz Lemos Leite. É com muita sati sfação e alegria que recebo este convite, fi quei 
imensamente feliz em saber que mais um disti nto e respeitado órgão da mais alta esfera reconhe-
ceu o seu valor, com certeza, o senhor acrescentará muito com seu conhecimento e sabedoria. 
Parabéns, meu caro amigo! 

Fale com o 
Presidente

     Desembargador José Ivo de Paula Guimarães

Senhor presidente, sirvo-me do presente para agradecer o envio da Revista ANFAC, edição nº 
86, a qual versa sobre a cultura do factoring no Brasil entre outros assuntos. Aproveito o ensejo 
para manifestar os meus protestos de alta esti ma e disti nta consideração.

     Luiz Filipe Ribeiro Coelho, da Ribeiro Coelho Advogados

Prezado presidente Luiz, acabo de receber das mãos de nosso querido amigo Napoleão o 
exemplar da 12ª Edição do substancioso e elucidati vo “Factoring no Brasil”, em que se bem ensina 
que bancos e empresas de factoring orbitam em planos diferentes do Sistema Financeiro: Os ban-
cos emprestam dinheiro. As factorings compram direitos. Leitura obrigatória para os que operam 
no segmento. Muito grato por sua lembrança e parabéns!



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).

*3,60 até o dia 25 de março de 2013

*
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     Danilo Issamu Moniva 

Gostaria de parabenizar e agradecer a equipe da ANFAC pelo óti mo trabalho realizado no de-
senvolvimento do Modelo de Manual de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Finan-
ciamento ao Terrorismo. Foram geniais tanto a forma em que o texto foi produzido - com uma 
linguagem mais clara e práti ca da resolução 21 - quanto a ferramenta desenvolvida que gera o 
manual, automati camente, a parti r das informações inseridas pelo próprio usuário - simplifi cando 
imensamente o nosso trabalho de adaptação e replicação das práti cas a serem adotadas.

Como sabemos, a difi culdade de entender e colocar em práti ca as resoluções/normas/leis im-
plantadas pelo governo ou órgãos reguladores sempre é imensa, exigindo tempo e recursos va-
liosos; e, mesmo assim, nem sempre conseguimos implantar as ações da melhor forma graças a 
essa complexidade na comunicação, correndo riscos desnecessários. Atos como a criação desse 
modelo nos auxilia a superar mais essa difi culdade.

 Mais uma vez muito obrigado à ANFAC pelo trabalho desenvolvido, em nome da Flex Factoring 
e de todos os associados.
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A WBA também é:

R E C E B Í V E I S D I G I T A L
B U S I N E S S 

I N T E L L I G E N C E

A WBA POSSUI A SOLUÇÃO!

PREOCUPADO EM ATENDER AS NORMAS DO COAF?


