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  O FuturO é hOje
Xii congresso Brasileiro de fomento 
comercial revela que o setor cresceu 
e tem enorme potencial de expansão 

nos próximos anos

lições de andRe James PeRRy, da advance financial: 
“a técnica mais eficaz no processo de venda é falar pouco e prestar 
atenção ao prospectivo. mostre que está muito mais interessado no 
negócio; ele só quer que você resolva o problema financeiro dele. ”
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EDITORIAL

LUIZ LEMOS LEITE 
Presidente

o XII Congresso de Fomento Comer-
cial no Rio de Janeiro foi um sucesso. 
Com a presença expressiva de empre-

sários do nosso setor, foram apresentados e 
debatidos temas de relevante interesse para 
nossa atividade e a avaliação dos partici-
pantes demonstra que o encontro foi muito 
produtivo para todos. Nesta edição especial, 
mostramos os principais pontos desse im-
portante evento, que mais uma vez colocou 
em evidência a incontestável função socioe-
conômica de nossa atividade e a união dos 
que a compõem. 

Boa leitura e esperamos todos no XIII 
Congresso, no Paraná, em 2016. 

Produtivo e 
RELEVANTE

Pôr do sol no Windsor Barra Hotel: sede do Congresso da ANFAC

A homenagem 
de todos os 
empresários 
ao Carlos 
Silva, o maior 
responsável 
pelo sucesso do 
XII Congresso 
Brasileiro 
de Fomento 
Comercial
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solenidade de abertura 
Cerimônia lembra a força e a solidez do 
FOMENTO COMERCIAL

ANFAC

o fortalecimento do fomento 
comercial e sua crescente im-
portância para a economia bra-

sileira foram destacados durante a sole-
nidade de abertura do XII Congresso 
Brasileiro de Fomento Comercial, tanto 
pelo presidente da ANFAC, Luiz Lemos 
Leite, quanto pelo presidente do Sinfac-
-RJ, Carlos Silva.

“É um orgulho muito grande trazer 
este Congresso ao Rio de Janeiro, berço 
do fomento comercial”, disse Carlos Sil-
va na abertura do evento. “Nosso setor 
cresce e se torna mais forte a cada ano, 
e já somos ‘usos e costumes’ de milhares 
de empresas, que nos conhecem e con-
fiam no nosso trabalho”. Ele recordou 
também que as pequenas e médias em-
presas absorvem 70% da mão de obra 
empregada no País e contam, cada vez 

mais, com o apoio do fomento comer-
cial: “Crescemos e temos potencial para 
ir ainda mais além. Temos um caminho 
bonito e promissor pela frente”.

Por sua vez, Luiz Lemos Leite falou 
sobre sua alegria de poder reunir, em 
nível nacional, pela 12ª vez, empresários 
do setor de todo o Brasil, “representan-
tes de uma atividade que ganhou porte e 
importância rapidamente, em um ritmo 
que não poderíamos imaginar em 1982, 
quando a ANFAC foi fundada”. Segun-
do ele, neste longo caminho já percor-
rido, incontroverso se mostra o caráter 
representativo da ANFAC, no trabalho 
incansável de congregar todas as empre-
sas de fomento comercial sob a égide de 
um marco regulatório construído com 
base em atos legislativos constitucio-
nais e infraconstitucionais e também em 

normativos infralegais da administração 
pública federal.

Entre as vitórias obtidas nesse perío-
do, Luiz Lemos Leite destacou a Cir-
cular 1.359/1988 do Banco Central, em 
que o BC reconheceu o factoring como 
atividade comercial. Inequivocamente, 
a 1.359 foi a maior conquista obtida 
pela ANFAC, e, por consequência, pelo 
fomento comercial. Isto é história. 

Outras conquistas ajudaram a tornar a 
atividade cada vez mais forte e bem su-
cedida. Entre as metas almejadas, citou 
a obtenção de uma lei específica para o 
fomento comercial. E prosseguiu:

“A regulamentação da atividade me-
diante uma disciplina legislativa es-
pecífica teria o condão de consagrar, 
legitimar e sancionar o balizamento 
operacional e jurídico, fruto das experi-
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ências colhidas no cotidiano das empre-
sas de fomento.

É curioso que temos um projeto de lei 
– nº 3.615/2000 aprovado no Congresso 
Nacional em 2012, após uma tramitação 
de 12 anos Câmara/Senado/Câmara.

Uma lei aprovada no Congresso, po-
rém ainda não sancionada...”

Os 21 encontros com o Judiciário nos 
últimos anos também foram destacados 
por Luiz Lemos Leite, como mais uma 
demonstração de que o fomento co-
mercial sempre priorizou atitude ética 
e de comprometimento social. Outro 
ponto de destaque foi a autorregulação 
da atividade: “Conseguimos nos posi-
cionar em órbita própria, com solidez 
e competência para prestar serviços, 
principalmente a pequenas e médias 
empresas, com regras de governança e 
compliance próprias”.

Luiz Lemos Leite lembrou também 
que a ANFAC está ciente de que ino-
var é necessário e nessa direção citou, 
como exemplo, a constituição de FIDCs 
(Fundos de Investimentos de Direitos 
Creditórios) para suas empresas associa-
das, com objetivo precípuo de facilitar a 
demanda por alavancagem de recursos 
e por transferência de risco de crédito. 

Decorridos 12 anos de sua imple-
mentação, o projeto de estruturação 
de fundos de recebíveis multissetoriais 
tornou-se “case de mercado”, melhorou 
a imagem do setor, que contabiliza atu-
almente um patrimônio líquido de cerca 
de R$ 6 bilhões.

Também em relação às novidades ado-
tadas em linha com as necessidades do 
mercado, a ANFAC ampliou seu esco-
po associativo congregando o fomento 
comercial como gênero que abrange as 
atividades de compra de direitos cre-
ditórios oriundos de vendas de bens e 
de serviços (recebíveis comerciais) e se 
divide em três espécies: factoring, secu-
ritização de crédito e gestão de ativos. 

Aproveitando aquele importante 
evento, o presidente da ANFAC infor-
mou sobre a “notável conquista que foi 
a criação da FEBRAF - Federação Bra-
sileira de Fomento Comercial aprovada 
pelo Ministério do Trabalho, em feve-
reiro deste ano”.

“É mais um marco histórico impor-
tante para a consolidação institucional 
das atividades do fomento comercial. 

Como entidade de grau superior, tem 
por objetivo congregar todos os sindi-
catos patronais - SINFACs, para otimi-
zar a capacidade operacional do Siste-
ma Brasileiro de Fomento Comercial. 
A FEBRAF representa novos tempos e 
novas oportunidades para fortalecer a 
união de todo o setor”. 

Na avaliação de Luiz Lemos Leite, a 
atividade tem mostrado avanços inegá-
veis e não pode perder as oportunidades 
que a tecnologia oferece, para ocupar 
espaços que se abrem na economia bra-
sileira. Ao final, o presidente da ANFAC 
fez uma saudação especial ao empresá-
rio José Maria Pinho, que, acompanha-
do da família e sua equipe, veio de Por-
tugal, exclusivamente para participar do 
XII Congresso Brasileiro de Fomento 
Comercial. 
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com alguns pontos em comum o fomen-
to comercial brasileiro e as empresas desse 
segmento nos Estados Unidos contam com 

algumas vantagens expressivas: podem ser constitu-
ídas, sem burocracia, por internet, além de conta-
rem com um cenário econômico mais estável. Esses 
e outros detalhes do mercado de factoring norte-a-
mericano foram mostrados por Andre James Perry, 
presidente da Advance Financial, estabelecida em 
Atlanta, Geórgia – EUA, durante o XII Congresso 
Brasileiro de Fomento Comercial. 

O palestrante disse que o factoring, embora exista 
há anos, ganhou grande impulso nos Estados Uni-
dos desde a década de 1970, quando a disponibilida-
de de linhas para capital de giro foi reduzida pelos 
grandes bancos do país. Ele esclareceu que a ativi-
dade não é regulada pelo Federal Reserve Bank, são 
sociedades anônimas, submetidas na maioria dos 
casos à legislação estadual.

Jim, como é chamado, informou que a criação de 
uma empresa é um processo simples e rápido nos 
Estados Unidos, todo feito por internet. “Formar 
uma empresa é fácil; faz-se a reserva do nome na 
internet no site estadual, pagando-se US$150 ao 
Secretário do Estado. Em meia hora está formada a 
empresa. Uma vez por ano, confirmam-se por cor-
reio ou internet o endereço legal e as pessoas res-
ponsáveis pela empresa”.

Se quiser liquidar a firma, é só avisar ao Estado 
que foi encerrada. Não há obrigações sociais. Bas-
ta querer fechar ou liquidar a empresa, está feito, 
sem burocracia. Talvez seja por isso que muitas em-
presas são fundadas, porém, somente uma pequena 
porcentagem sobrevive. O positivo é que muitas 
empresas – não só de factoring – são fundadas no 
sonho de muita gente transformar-se em empresá-
rio, o que não seria possível em um ambiente mais 
oneroso. MAIS CLIENTES PARA NÓS.

Em relação ao ‘funding’ (obtenção de recursos pe-

los acionistas), o palestrante contou que as factoring 
funcionam com recursos próprios e com linha  de 
crédito bancário que, quando obtido, tem valores 
correspondentes de três a cinco vezes o patrimônio 
da factoring. O custo dessas linhas é baixo, quando 
comparado às cobradas no Brasil: “Lá, na maioria 
dos casos, os bancos cobram do nosso setor a taxa 
básica (“prime rate”) com um pequeno acréscimo, o 
que dá em média o custo de 6 a 10% ao ano”.

Outra curiosidade da palestra de Perry foi a re-
velação de que as factoring fazem parcerias com 
bancos, principalmente com pequenas instituições 
financeiras que não têm experiência com pequenas 
e médias empresas.

O processo de conquista dos clientes, de acordo com 
Andre Perry, leva em conta o conhecimento das carac-
terísticas do negócio do cliente “porque o empresário 
que nos procura não está interessado na Advance Fac-
toring e sim em tocar o dia a dia de seus negócios”.

“A técnica mais eficaz no processo de venda é fa-
lar pouco e prestar atenção ao prospectivo. Ele está 
muito mais interessado no negócio dele; só quer que 
você possa resolver os problemas financeiros dele. 
De maneira que, fazendo perguntas bem pensadas 
vai motivar a ele explicar o que ele quer “comprar” 
e quais os problemas que a firma está enfrentando 
- muitas vezes divulgando coisas de preocupação 
ou perigo para você! Não está interessado em você 
nem nas suas histórias. Deixamos ele falar!”

 Na maioria dos casos, a factoring, nos Estados 
Unidos, visita o cliente que tem em vista, pede o 
balanço, um resumo da formação dos sócios e refe-
rências bancárias. Depois de avaliados esses dados, 
elabora-se uma proposta que, no caso da Advance, 
é entregue pessoalmente à futura empresa cliente. 
Esta, por sua vez, assina a proposta e faz um de-
pósito que varia entre 500 e 1 mil dólares. Depois, 
a factoring passa a avaliar as primeiras duplicatas, 
confirmando dados junto ao sacado via telefone, 
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A EXPERIêNCIA DO  

factoring norte-americano 

INTERNACIONAL

andre James Perry, presidente da advance financial,  
disse que o factoring ganhou impulso nos Estados Unidos a partir 
da década de 70, quando a disponibilidade de linhas para capital 
de giro foi reduzida pelos grandes bancos do país
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e-mail ou carta, procedimentos muito similares 
àqueles que ocorrem no Brasil.

A Advance produz três relatórios diários para os 
clientes, com o recebimento de novas duplicatas, 
disponibilidade de todos os títulos, e quantia que 
pode ser disponibilizada no dia seguinte. A em-
presa adota ainda classificação de seus clientes em 
cinco grupos, adotando como critérios: número 
significativo de empresários terceirizados, empresas 
de montagem, fornecedores de serviços, firmas de 
transporte, e negócios a serem evitados.

Para o palestrante, um dos setores que requer 
maior atenção das factoring nos Estados Unidos é o 
de construção civil: “Na crise de 2008, que se origi-
nou nesse setor, o impacto para nossas empresas foi 
muito grande. A Advance, por exemplo, não tinha 
muitos clientes que eram construtoras, mas vários 

deles forneciam para o setor de construção e o resul-
tado foi um elevado número de quebras. Podemos 
dizer que a crise equivaleu a uma pós-graduação”.

Quando é necessária uma cobrança, Perry diz 
que as empresas de factoring aprenderam três li-
ções: o cliente faz algo indevido mesmo quando 
sabe que poderá ser pego, é melhor adotar uma 
postura firme logo no início, e não esquecer de ser 
sempre gentil e honesto.

Quanto ao que é cobrado em média dos clien-
tes no mercado americano, o palestrante infor-
mou que depende de cada factoring e do porte da 
empresa que quer negociar os recebíveis. Como 
média, ele disse que, a depender do capital social, 
cobra-se de 20% a 25% ao ano de clientes de mé-
dio porte e de 30% a 35% anuais das empresas de 
menor porte e faturamento. 
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Andre James 
Perry,  
João Costa 
Pereira e  
Livio Utech
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MERCADO DE CAPITAIS  
Operações estruturadas

as taxas de expansão dos FIDCs 
(Fundos de Investimento em Di-
reito Creditório) e CRIs (Certi-

ficados de Recebíveis Imobiliários) são 
indicadores estratégicos para a economia 
e um dos vetores de crescimento do mer-
cado de capitais. 

Essa visão de futuro foi exposta por 
Bruno Luna, da superintendência de Re-
lações com Investidores Institucionais da 
CVM, durante o XII Congresso Brasilei-
ro de Fomento Comercial. “Projeções da 
CVM para o mercado de securitização em 
2023 apontam que os FIDCs movimenta-
rão 182 bilhões e o CRI na faixa de 149 a 
163 bilhões”, demonstrou Luna, com da-
dos potenciais de mercado futuro.

Segundo ele, em 2001 a CVM editou 
uma instrução normativa aplicada na es-
truturação dos FIDCs. “Crescíamos em 
média 32% ao ano. A queda do Lehman 
Brothers, durante a crise de 2008, afetou 
essa indústria frontalmente. O importan-
te é que o cenário está mudando e, ano 
após ano, o cenário está melhorando de 
forma gradativa”, afirmou Luna.

Essa melhora apontada pelo especialis-
ta também reflete na percepção de risco 
pelas agências de rating que, segundo ele, 
é um fator que ocorre naturalmente no 
segmento. “Precisamos entender que o 
mercado norte-americano tem larga tra-
dição em securitização e, o Brasil, ainda 
está em processo de evolução. Estamos 
trabalhando o fortalecimento do mercado 
interno e, nessa direção, já se demonstra 
uma percepção favorável ao tema”, pon-
tuou o especialista.

Luna explicou ainda que os mercados 
usualmente transferem e precificam de 
forma eficiente os riscos de crédito, de 
liquidez, de mercado e operacional, mas 
não o risco de fraudes. “Esses riscos po-
dem minar a confiança dos investidores e 

a própria existência do mercado, porém, 
dentro do contexto das mudanças recen-
tes no FIDC, com alterações normativas 
(ICVM 531), esse cenário melhorou. 
Tivemos mitigação do conflito de in-
teresses, melhor definição do papel dos 
principais participantes e no fluxo finan-
ceiro”, alertou.

Para ele, o FIDC nos termos da ICVM 
531 é adequado, pois oferece maior se-

gurança aos investidores e o aumento de 
custos operacionais tende a ser compen-
sado por menor exigência de remunera-
ção por parte dos investidores e ganhos 
de escala com o crescimento sustentável 
da indústria de securitização no Brasil. 
“Acreditamos no crescimento, até porque 
a indústria de securitização no Brasil ain-
da é muito incipiente. Além disso, temos 
fatores demográficos, crescimento econô-
mico e do crédito, restrições ao financia-
mento puramente bancário, concentração 
bancária e restrições regulatórias (Basileia 
III). Todas essas mudanças apresentadas 
promoverão melhorias no sistema com o 
passar dos anos”, finalizou Luna. 

Bruno Luna, 
Patricia Bordon e  
Fernando 
Marsillac

PRimeiRos imPactos da icvm 531

2012 2013
carteira de fidc por segmento

Queda do segmento financeiro (originar -> distribuir)
aumento substancial da participação do segmento comercial

Base: dez/12

4,8% 4,8%5,6% 7,2%5,9%

11% 12,6%

11%

61,6% 48,7%

13,4%

13,4%

Base: dez/13

(II.f) Financeiro
(II.d) Serviços

(II.a) Industrial

(II.c) Comercial
(II.h) Factoring

(II.h) Outros

Fonte: CVM. OBS.: excluído o FIDC-NP do Sistema Petrobras

fidcs e cRis  
são indicadores 

estratégicos para a 
economia

INDICADORES
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a Reação do meRcado

após intimação 

interposição de recurso

As atitudes das empresas em relação ao COAF

95, 9% - apresentam 
defesa

4, 1% - à revelia

60% - não interpõem

40% - recursos 
interpostos

Prevenção e Combate à 
LAVAGEM DE DINHEIRO

o COAF (Conselho de Contro-
le das Atividades Financeiras) 
tem contato positivo com o 

fomento comercial, como mostram as 
150 mil comunicações feitas pelo seg-
mento àquele órgão. “Esse dado em si 
mostra uma resposta importante desse 
setor em relação à obrigação de co-
municar, um dos principais pontos do 
trabalho do COAF”, afirmou Ricardo 
Liao, secretário executivo do orgão, 
durante palestra no XII Congresso 
Brasileiro de Fomento Comercial.

Em sua palestra, ele lembrou que as 
principais atribuições da supervisão re-
alizada pelo COAF incluem regulação, 
supervisão e o processo administrativo 
punitivo. O trabalho, salientou, é reali-
zado em interação permanente com os 
demais órgãos responsáveis pelo acom-
panhamento do setor financeiro.

Entre as normas do COAF para o 
segmento de fomento comercial, o pa-
lestrante destacou como novidades: de-
finição de política de prevenção; classifi-
cação de risco de clientes e da operação; 
e cadastramento. Quanto à avaliação do 
nível de conformidade da pessoa obriga-
da, ele citou o cadastro dessa pessoa no 
órgão, manutenção do cadastro de clien-
tes, registro de operações, comunicação 
ao COAF, procedimentos e controles e 
treinamento de funcionários. “Tudo isso 

CONTROLE

é feito de maneira remota e com o uso da 
informática”, salientou.

Um dos destaques desse trabalho, na 
avaliação de Ricardo Liao, são as comu-
nicações recebidas pelo órgão: “Diaria-
mente a COAF recebe em média 7 mil 
comunicações, que precisam ser todas 
verificadas. É um trabalho importante e 
uma das bases de nosso trabalho”.

O órgão faz também uma averigua-
ção preliminar, obedecendo como flu-
xo as etapas de seleção (que inclui risco 
e outras induções), coleta (formulário, 
questionário e documentos), e avalia-
ção (“régua” e critério), antes de che-
gar à conclusão, que pode resultar em 
arquivamento, recomendação ou pro-
cesso administrativo.

As infrações mais comuns que resul-
tam em decisões do COAF referem-se a: 
ausência de comunicação de operações, 
com 52,8% dos casos; cadastro ou iden-
tificação de clientes (27,0%) e registro 
de operações (15,7%). Em menor nú-
mero aparecem atendimento a requeri-
mento de documentos ou informações e 
declarações, com 2,2% cada.

No setor de fomento comercial, o pa-
lestrante recordou os casos de uma falta 
de comunicação relativa a títulos de cré-
dito que compunham um FIDC, a situ-
ação de pessoas politicamente expostas 
que também não foram comunicadas e a 

análise de títulos adquiridos pelo cliente 
de uma empresa de factoring.

Segundo ele, os sinais de alerta do 
COAF “acendem” quando se trata de 
pessoa jurídica com existência documen-
tal, mas sem atuação efetiva na atividade 
informada e em outros casos como falta 
de fundamento econômico para emitir 
título de crédito, além de quando se trata 
de cliente não usual ou desconhecido e 
de pessoas supostamente envolvidas com 
crimes contra o sistema financeiro. 

Ricardo Liao, 
Mauricio Ouchi e 
João Carlos Vargas

o fomento 
comercial e o COAF
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CADASTRO 
Positivo

o Cadastro Positivo, instrumen-
to já em pleno funcionamento 
no Brasil, será responsável nos 

próximos anos pela expansão do crédi-
to para os consumidores e empresas de 
forma sustentável, com significativos 
ganhos em termos de custos e agilidade. 
É nisso que acredita o superintendente 
de Business Information da Serasa Ex-
perian, Júlio César Leandro.

especialista da Serasa Experian.
Segundo ele, dentro da questão de legis-

lação do funcionamento dos bureaus de 
crédito, há requisitos bem definidos. “O 
banco de dados que opera o cadastro deve 
ter patrimônio mínimo de R$ 70 milhões, 
conforme resolução do Conselho Mone-
tário Nacional. Além disso, deve possuir 
certificação técnica de segurança da in-
formação que garante a integridade do 

“nossa meta diária é trabalhar na 
consolidação da base de dados para melhorar 
o ambiente de concessão”

BANCO DE DADOS

Júlio César 
Leandro,  
Thiago Bento 
Ferreira e Frederico 
Loyo Filho

rico positivo”, demonstrou César Leandro.
As informações do Cadastro Positivo 

também contribuem para aperfeiçoar 
modelos de risco, aumentando a segu-
rança nas decisões de crédito. “Há uma 
expectativa de 27% de aumento nas taxas 
de aceitação, mantendo a mesma taxa de 
inadimplência, o que resulta em R$ 400 
bilhões em novos créditos. Além disso, há 
também expectativa de 45% de redução 

sigilo nos dados armazenados, possibilitar 
acesso aos consumidores sobre seus da-
dos positivos e, ainda, disponibilizar uma 
estrutura de ouvidoria de atendimento”, 
explicou César Leandro.

O Cadastro Positivo mostra os com-
promissos financeiros já assumidos pelo 
cidadão no mercado, bem como as pres-
tações quitadas, valorizando o histórico 
de crédito dos bons pagadores. “Trata-se 
de um indutor do bom comportamento 
do consumidor. As informações positivas 
podem facilitar a inclusão financeira de 26 
milhões de consumidores informais. Atu-
almente, 50 milhões de consumidores ne-
gativados não se beneficiam do seu histó-

das taxas de inadimplência mantendo a 
mesma aceitação e R$ 42 bilhões em re-
dução de perdas”, projetou o palestrante.

O grande desafio para o futuro, 
conforme análise de César Leandro, 
é formar uma base relevante de ope-
ração do Cadastro Positivo dentro de 
um termo que classifica como opt-in, 
que expressa a vontade do usuário em 
aderir à base de dados. “Isso propor-
cionará mais negócios com segurança, 
precisão e agilidade. É uma jornada 
que estamos construindo e acredita-
mos que o pleno funcionamento será 
responsável pela formação do crédito 
sustentável nacional”, finalizou. 

O Cadastro Positivo é um banco de 
dados com informações de consumido-
res que têm histórico favorável de paga-
mento. “Em outubro de 2012, iniciamos 
o processo de implantação do Cadastro 
Positivo no Brasil. Nossa meta diária é 
trabalhar na consolidação da base de da-
dos para melhorar o ambiente de con-
cessão”, explicou César Leandro.

O que está por trás do funcionamento 
do dispositivo, segundo ele, é a assime-
tria de informações. “Quanto mais infor-
mações inseridas, melhor a análise e sua 
concessão ao consumidor. Isso melhora 
o risco e, consequentemente, diminui 
substancialmente os juros”, acredita o 



“Quem caminha 
sozinho pode 

até andar mais 
rápido, mas quem 
faz junto vai mais 

longe”

Empreendedorismo e 
competitividade

Humberto Luiz Ribeiro, Secre-
tário de Serviços e Comércio 
do Ministério do Desenvolvi-

mento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), não esconde sua visão otimis-
ta sobre os rumos do País. Para ele, o 
tema competitividade pressupõe uma 
análise que não é estanque. “Precisa-
mos ser competitivos, mas com movi-
mentos bem-estruturados”, destacou.

O Plano Brasil Maior, instituído pelo 
Governo Federal, que estabelece avan-
ços na política industrial, tecnológica, 
de serviços de comércio exterior – fo-
cando estímulo à produção nacional 
para alavancar competitividade da in-
dústria nos mercados interno e exter-
no – foi tratado pelo palestrante como 
importante dispositivo em direção ao 
desenvolvimento econômico e social 
brasileiro. “Ele mobiliza as forças pro-
dutivas para inovar, competir e avançar 
na arena global. Quem caminha sozi-
nho pode até andar mais rápido, mas 
quem faz junto vai mais longe”, frisou 
Humberto. Defendo que “quando co-
locamos o bem-estar do consumidor, 
como algo importante, realmente faze-
mos diferença”.

Para ele, o mercado doméstico evo-
luiu em termos de ganho em capital 
humano. “Esse plano que mencionei 
(Brasil Maior) trouxe uma desoneração 
da folha para 46 setores distintos de 
nossa economia - sem elevação de car-
ga tributária. Isso impacta em melhor 
retenção e investimento direto em ca-
pital humano”. Ainda de acordo com o 
palestrante, a inflação está melhorando 
e o nível de endividamento é sustentá-

UM OLHAR DE OTIMISMO

vel. “Isso é uma boa notícia para cadeia 
produtiva e, consequentemente, para o 
setor de fomento e o terciário”. 

Ele destacou também que o olhar 
sobre os acordos internacionais como 
Doha, Mercosul e União Europeia in-
tegram essa visão estratégica de cresci-
mento no longo prazo. “Nossa parceria 
com a UE vem acontecendo em várias 
frentes, em termos de empreendedo-
rismo e competitividade com foco no 
fortalecimento das pequenas e médias 
empresas. Isso é uma realidade e, dados 
do Ministério da Fazenda, mostram que 

PRODUÇÃO NACIONAL

José Duran Ferreira, 
Humberto Luiz 
Ribeiro e Marcus Jair 
Garutti
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não há queda de investimento estrangei-
ro no País”, defendeu Luiz Ribeiro.

Investir em empreendedorismo e 
inovação, no mundo atual, são cami-
nhos seguros para se manter competi-
tivo, segundo o palestrante. “Desde o 
final de 2007, começo de 2008, estamos 
enfrentando uma crise mundial. Acre-
ditamos que estamos no fim desse ciclo 
e o Brasil ocupa espaço importante em 
termos de atratividade de investimen-
tos internacionais. Estamos com dívida 
pública, desemprego e desigualdade em 
queda. Entre os países do G20 somos o 
6º maior em crescimento e isso é rele-
vante”, classificou Luiz Ribeiro.

O Catálogo de Oportunidades para 
Investimentos lançado em Dubai, com 
presença da ANFAC, foi citado como 
cartilha visionária que reúne informa-
ções sobre projetos e obras públicas 
– cujo objetivo é atrair potenciais in-
vestidores e divulgar oportunidades in-
ternas. “Fomos reconhecidos por essa 
ação e até recebemos prêmio. Estamos 
montando uma outra missão, que visi-
tará China, Indonésia e Austrália com 
meta de fortalecimento de parcerias”, 
pontuou.

inovação e educação
Humberto deixou claro que o cami-

nho seguro para melhoria do País está 
no investimento de educação, inter-
câmbio de ideias e incentivo às práticas 
de empreendedorismo. “O Programa 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC) é um marco histórico nes-
se processo de formação profissional e 
educacional. Até agora mais de 4,6 mi-
lhões de pessoas participaram do pro-
grama. Com orçamento em torno de 
R$ 14 bilhões, a meta é que 8 milhões 
sejam beneficiados até 2014. Isso é um 
grande diferencial”, classificou.

Em termos de inovação, a etiqueta 
inteligente, capaz de combater pirata-
ria e falsificação, também foi lembra-
da pelo palestrante. “Esse dispositivo 
permite controle em tempo real da 
localização das mercadorias, desde 

a fábrica, no transporte, validade até 
a chegada ao consumidor. É possível 
rastrear informações, controlar esto-
ques e evitar furtos”, disse Humberto 
exemplificando que “a nova tecnolo-
gia é também uma arma contra medi-
camentos falsificados”.

Por fim, o secretário Humberto disse 
que sempre teremos o famoso copo 
meio cheio ou meio vazio. “Basta sa-
ber de que lado pretendemos olhar 
o recipiente. Precisamos mostrar que 
somos o terceiro maior fabricante aé-
reo do mundo, que temos capacida-
de de empreender. Tenho como cer-
to que vamos organizar uma grande 
Copa do Mundo, uma Olimpíadas de 
ponta e precisamos acreditar no cres-
cimento do Brasil em todas as suas 
esferas”, finalizou. 

Luiz Ribeiro destacou também que 
a simplificação e desburocratização no 
ambiente empresarial, que contou com 
olhar atento do ex-Ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior do Brasil, Fernando Pimentel, e 
agora do atual Ministro Mauro Borges, 
promoveram ganhos reais no processo 
de evolução das empresas nacionais. “O 
projeto que reduz a carga tributária de 
parte das microempresas e de pequeno 
porte que estão no Simples, além de 
beneficiar diretamente o setor, produz 
uma simplificação tributária relevante”, 
relembrou o palestrante.

PRODUÇÃO NACIONAL

“o projeto que 
reduz a carga 

tributária de parte 
das microempresas 

e de pequeno 
porte que estão 
no simples, além 

de beneficiar 
diretamente o setor”
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CONJUNTURA

o empresário tem motivos de sobra 
para estar preocupado com o atu-
al estágio da economia brasileira, 

mas não deve perder o sono com isso, já 
que o País tem instituições que evitam 
a degradação da situação. A garantia foi 
dada por Maílson da Nóbrega, economis-
ta e ex-ministro da Fazenda, durante sua 
fala no XII Congresso Brasileiro de Fo-
mento Comercial, em que falou sobre as 
perspectivas econômicas do Brasil.

Maílson reconheceu que a economia 
brasileira perdeu o dinamismo nos últimos 
anos, com crescimento no nível de 2%, e 
assegurou que o cenário mundial não é 
responsável por essa situação: “Criamos, 
nós mesmos, esse cenário, em que o cré-
dito cresce com ritmo mais lento, devendo 
alcançar 7% este ano, a confiança do con-
sumidor está em baixa e a inflação está ain-
da acima da meta. Mesmo assim, o quadro 
não vai degringolar. O certo é que um país 
como o nosso não pode conviver com um 
nível de inflação acima de 5%”.

Ele lembrou também que a política fiscal 
está com baixa credibilidade, enquanto os 
juros sobem, “o que mostra que o Banco 
Central resolveu agir para fazer sua parte 
na luta contra a inflação”. A taxa de câm-
bio, segundo o ex-ministro, continua pres-
sionada, embora tenha recuado em abril 
para a cotação média de R$ 2,23, em com-
paração a R$ 2,43 dois meses antes. 

Para o economista, a matriz econômica 
adotada pelo governo Dilma fracassou, 
“com sua ação voluntarista em relação aos 
juros e ao câmbio” e também pelo “diag-
nóstico equivocado com ênfase no estí-
mulo ao consumo por muito tempo, sem 
correspondência pelo lado da oferta”.

Uma das consequências desses proble-
mas, afirmou Mailson da Nóbrega, foi a 
queda da taxa de investimento, com a fal-
ta de confiança dos agentes econômicos 

PERSPECTIVAS  
da economia brasileira Maílson da 

Nóbrega, ex-
ministro da 

Fazenda 

José Góes 
e Daniel 

Gonçalves

como consequência de problemas como 
importação adicional, que geraram queda 
na competitividade da indústria. Ele citou 
também na “matriz que fracassou” a con-
tabilidade criativa na gestão fiscal e o pro-
tecionismo, “que reduz a eficiência, com 
barreiras à importação e restabelecimento 
da política de conteúdo nacional, princi-
palmente no setor de petróleo”.

As principais consequências dessas 
estratégias equivocadas, segundo o ex-
ministro, foram o rebaixamento da clas-
sificação de risco do Brasil pela agência 
especializada Standard & Poor’s, a queda 
do potencial de crescimento e o aumen-
to da incerteza da economia. O fator po-
sitivo foi que a Standard & Poor’s não 
baixou ainda mais a nota do País por re-
conhecer a força das instituições.

São essas instituições que evitam o ris-
co de um colapso da economia brasileira, 
garante Mailson da Nóbrega: “As insti-
tuições sólidas inibem o populismo. Não 
há chance de nos tornar uma Venezuela 
ou uma Argentina. Essas instituições, que 
além de Congresso, Banco Central etc. in-
cluem imprensa livre e Judiciário indepen-
dente, são uma garantia de que nosso país 
poderá, sim, voltar a crescer”.

O economista garante que o Brasil não 
corre o risco de ter “crises clássicas”, que 

ele classifica como crise inflacionária, cam-
bial, fiscal e político-institucional: “A socie-
dade brasileira não tolera a inflação e de-
ve-se lembrar que não há necessidade de o 
governo centralizar o câmbio, já que conta 
com o sistema flutuante, tem metade dos 
passivos externos em reais e conta com re-
servas de US$ 365 bilhões em comparação 
a uma dívida de US$ 310 bilhões. Em ou-
tras palavras, o mundo deve mais ao Brasil 
do que nós devemos ao mundo. Também 
não estamos insolventes em relação ao 
débito interno e com essas vantagens não 
favorecemos a formação de uma crise polí-
tico-institucional”.

Por isso, na avaliação do ex-ministro, o 
Brasil já deu adeus ao populismo “apesar 
de algumas recaídas” e é parcela da “par-
te positiva” da América Latina, ao lado 
de países como Chile, Peru, Colômbia 
e México, ao contrário do que acontece 
com vizinhos como Equador, Bolívia, 
Venezuela, Nicarágua e Argentina. Com 
isso, ele acredita que o Brasil “já cruzou o 
Rio Rubicão”, ou seja, já passou para um 
outro lado e não pode mais retroceder: 
“Contamos com permanente estabili-
dade política e econômica e estamos na 
antessala do clube de países mais ricos”. 
Por isso, ele encerrou sua palestra pedin-
do à plateia: “Não desanimem!”. 
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o ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Luis Felipe Sa-
lomão, afirmou durante palestra 

realizada no XII Congresso Brasileiro de 
Fomento Comercial que a Corte tem re-
lação positiva com a ANFAC, e que a As-
sociação tem atuado como amicus curiae 
em recentes casos julgados pelo STJ refe-
rentes à atividade. Ele citou ações recen-
tes em que a ANFAC marcou presença, 
duas das quais se referiam a prazo para 

O judiciário DO FUTURO
JUSTIÇA

Luis Felipe Salomão,  
Ministro do STJ, destaca  
importância da anfac

o Código Civil, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei de Falências e Código de 
Defesa do Consumidor – este último tem 
merecido atenção do setor de fomento 
comercial, principalmente pela ênfase dada 
ao superendividamento.

Ele afirmou também que a segurança 
jurídica é fundamental para quem atua na 
economia, dizendo que “no mundo dos ne-
gócios, é preciso saber as regras do jogo”. 
Nesse ponto, destacou que é necessário ter 

assoberba os tribunais são demandas que 
se multiplicam em série”, disse.

Nos tribunais superiores o acúmu-
lo também é expressivo, assegurou 
Luis Felipe Salomão: em 2013 foram 
distribuídas 309.677 ações e julgadas 
354.843, para um total de 33 juízes, dos 
quais três ficam fora da jurisdição.

Para aprimorar o funcionamento do 
Judiciário, de acordo com o palestrante, 
será preciso enfrentar problemas como 
aspectos processuais, falta de investimento 
e adequação do papel dos tribunais supe-
riores. Quanto às soluções prospectivas, 
Luis Felipe Salomão listou a eficácia das 
soluções alternativas à jurisdição (como 
conciliação, medição e arbitragem); racio-
nalização do sistema processual; formas 
adequadas de recrutamento e capacitação 
de juízes; planejamento e gerência; e pro-
posta orçamentária participativa. 

Salomão apresentou também dados de 
pesquisa sobre a orientação preponderante 
dos juízes para tomar decisões. O levan-
tamento mostrou que 86,5% se baseiam 
principalmente em parâmetros legais; 
78,5% em consequências sociais; e apenas 
36,5% no impacto econômico. 

Depois da exposição de Luis Felipe Sa-
lomão, o presidente do Tribunal de Jus-
tiça de Santa Catarina, Desembargador 
Nelson Schaefer, comentou esse último 
dado da pesquisa e considerou que a fatia 
referente às consequências econômicas 
ainda é pequena: “Parece que há certa 
resistência de juízes em relação a essas 
questões e seus impactos, embora viva-
mos em um Estado capitalista”.

Por sua vez, Jurandyr de Souza, desem-
bargador do Tribunal de Justiça do Paraná, 
que também compôs a mesa, destacou o 
trabalho da ANFAC e do setor de fomento 
comercial “que cada vez mais se une e com 
seu trabalho traz esperança para uma ca-
tegoria econômica que cresce a cada dia”.

Já o desembargador Milton Fernandes, 
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
comentou ao final dos trabalhos que a pa-
lestra de Luis Felipe Salomão deixou claro 
que “o futuro da Justiça se baseia em dois 
aspectos: planejamento e investimento”. 

Da esq. para dir:
Luis Felipe Salomão (STJ), Milton 
Fernandes (TJRJ),  Nelson Schaefer 
(TJSC) e  Jurandyr de Souza (TJPR)

ajuizamento de ação em face do emitente 
de cheque sem força executiva e de nota 
promissória na mesma situação: “Em am-
bos os casos decidimos que o prazo para 
ajuizamento é de 5 anos”, lembrou.

Luis Felipe Salomão recordou tam-
bém decisão em relação a notas pro-
missórias garantidoras de duplicata: 
“Nosso entendimento foi de que existe 
sim direito de regresso. Em outras pa-
lavras, não se pode emitir uma duplica-
ta fria e não responder por ela”.

Ao falar sobre a atuação do STJ, 
Salomão explicou que a Corte interpreta 
grandes temas nacionais e por isso 
também é conhecido como “tribunal da 
cidadania”. Entre esses itens, enumerou 

segurança do direito positivo federal além 
de garantia e proteção dos direitos. 

O palestrante lembrou também a ava-
lanche de ações judiciais que acontece no 
País, principalmente desde a Constituição 
de 1988, e citou números para mostrar esse 
crescimento: “Em 1988 tivemos 350 mil 
ações ajuizadas, número que saltou para 12 
milhões em 2001 e ultrapassou 25 milhões 
em 2009. O crescimento tem sido em um 
ritmo entre 9% e 10% ao ano”.

Outro dado destacado pelo ministro 
do STJ foi a existência de 92 milhões 
de processos na Justiça atualmente, ou 
seja, 1 processo para cada 2 brasileiros. 
Para efeito de comparação, afirmou, na 
Austrália a média é de 6,4 mil: “O que 
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no momento em que a Lei de Fa-
lências e de Recuperação de Em-
presas (Lei 11.101/2005) com-

pleta quase nove anos de vigência, Luiz 
Roberto Ayoub chamou atenção para 
sua importância no contexto nacional. 
“A quebra de uma empresa contamina o 
sistema financeiro. A falência é necessá-
ria, no meu entender, somente quando a 
empresa for nociva à sociedade. Quando 
ela for viável, sempre nos cabe entender 
sobre sua possibilidade de recuperação”, 
defendeu Ayoub.

A nova lei de falências represen-
ta um significativo avanço em relação 
à legislação anterior, (decreto-lei nº 
7.661/1945). “Tantas empresas no pas-
sado desapareceram por falta de uma 
lei como essa - que traz um viés eco-
nômico, social e político, que carregue 
o princípio maior da manutenção da 
unidade produtiva. Não é possível que 
queiramos o desaparecimento de tantas 
empresas que, por sua vez, são gerado-
ras de riqueza e fortalecimento da eco-
nomia do País”, explicou Ayoub.

Ayoub destacou que, embora a Lei de 
2005 não contemplasse a figura do in-
titulado credor colaborativo, tal figura 
é fruto da criação dos entes envolvidos 
na recuperação, injetando dinheiro na 

eventual falência, os senhores serão os 
primeiros a receber”, assegurou Ayoub.

Ele detalhou, com exemplos práticos, 
a forma como a jurisprudência brasileira 
tem construído a compreensão lógica da 
recuperação judicial de empresas. “É uma 
nova visão da doutrina. Um exemplo é 
o que aconteceu na 4º Vara Empresarial 

do Rio de Janeiro, em relação ao plano 
de recuperação judicial da OGX, empre-
sa de Eike Batista. A entrada de credores 
colaborativos evitou a falência e isso foi 
relevante”, pontou Ayoub explicando que 
“para esse credor colaborador da OGX, 
que fez um aporte de muitos milhões para 
salvar a empresa, senão ela iria quebrar e 
todos perderiam - o juiz autorizou a li-
beração de determinadas garantias e um 
credor se insurgiu contra a decisão tendo 
o tribunal de justiça negado provimento 
ao recurso, pois entendeu ser esse viés 
econômico importante para dar garantias 
ao credor colaborador, pois sem elas tal 
credor colaborativo não existiria”.

Um dos casos mais lembrados de re-
cuperação judicial pelo palestrante, sob a 
égide da nova lei, foi o recente processo 
de recuperação da empresa área Varig, 
que recentemente venceu uma ação bi-
lionária no Supremo Tribunal Federal e 
que um dia poderia ter salvo a empresa. 
“Hoje tal vitória poderá ser solução para 
minimizar a angústia, o sofrimento dos 
credores, que até hoje não receberam seu 
crédito. O “time” da justiça nem sempre 
é o da necessidade humana. 

Ayoub finalizou tirando o que classifi-
cou de ‘juridiquês’ e convidou o segmento 
de factoring para participar da securitiza-
ção do ativo decorrente da vitória judicial.

Para agilizar o recebimento: “tomei 
uma decisão - securitizar esse crédito 
para dar imediata liquidez e fundos estão 
participando tendo a FGV como consul-
tora. A CVM assessora com o objetivo 
de dar total transparência a esse proce-
dimento - seguindo a instrução 444 da 
CVM - e eu convido a ANFAC a par-
ticipar desse processo de securitização. 
Estou com as portas abertas não para re-
solver, mas para minimizar o sofrimen-
to desses credores que já esperaram por 
muito tempo”, finalizou. 

CREDORES COLABORATIVOS

A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL  
da recuperação judicial de empresas

empresa, ajudando os demais credores e, 
por sua vez, viabilizando a companhia a 
funcionar para que consiga pagar os de-
mais credores. “O factoring tem papel 
importante na recuperação de empresas, 
uma vez que se enquadra como essa nova 
figura do credor colaborativo. Partici-
pem desse processo e, no caso de uma 

“o factoring tem 
papel importante 
na recuperação de 

empresas, uma vez que 
se enquadra como essa 
nova figura do credor 

colaborativo”
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o mundo digital é uma realidade 
para todos, principalmente no 
Brasil, e o setor de fomento co-

mercial está cada vez mais integrado nesse 
processo, de acordo com análise de Rena-
to Ópice Blum, advogado especializado 
em Direito Eletrônico, que fez palestra 
sobre validade jurídica de documentos 
eletrônicos durante o XII Congresso Bra-
sileiro de Fomento Comercial.

Segundo ele, documentos eletrônicos 
como duplicatas digitais, por exemplo, já 
têm valor de prova, conforme mostram de-
cisões judiciais referentes ao assunto, “em-
bora sejam necessárias medidas que garan-
tem autenticidade, integridade e autoria”. 
O certificado digital é uma das alternativas 
para reforçar a segurança dos documentos 
eletrônicos, garantiu o palestrante.

Renato Ópice Blum lembrou que “to-
dos nós estamos conectados, seja quando 
enviamos e-mails e usamos o WhatsApp, 
seja quando acessamos o Google” e que 
já é comum, no mundo empresarial, en-
caminhar mensagens eletrônicas tendo 
como anexo uma duplicata digital. O Judi-
ciário brasileiro, assegurou o especialista, 
está cada vez mais ciente dessa realidade, 

o que aumenta ainda mais o nível de segu-
rança dos que utilizam essas ferramentas. 
“O próprio Judiciário é um exemplo de 
integração ao mundo digital”, recordou. 
“Em São Paulo, praticamente metade das 
Varas são digitais, e pode-se dizer que no 
País mais de mil Varas praticamente não 
utilizam mais papel”.

Ele considera que não é necessário ates-
tar a validade de um documento eletrôni-
co: “Uma duplicata digital, por exemplo, 
já nasce tendo validade e não há nada na 
legislação brasileira que tire a validade 
desse documento”.

Outro ponto destacado por Renato Ópi-
ce Blum foi a existência, em alguns casos, 
de legislação específica para o ambiente 
eletrônico, embora essa não seja a regra. 
Além disso, de acordo com o especialista, 
“o que está no mundo digital pode, sem 
dúvida, fazer prova no mundo real”. Uma 
possível impugnação não invalida o docu-
mento eletrônico, frisou o palestrante.

Ele citou também o artigo 889 do Có-
digo Civil, que possibilita a criação de do-
cumentos eletrônicos, e a possibilidade de 
fazer endosso digital (permitido a partir 
da certificação digital).

validade jurídica dos 
documentos eletrônicos  
E O MARCO CIVIL DA INTERNET

UNIVERSO DIGITAL

Em relação ao marco civil da internet, 
sancionado em abril deste ano, Renato 
Ópice Blum recordou que o primeiro 
impacto para a sociedade é a anuência 
dada pelo usuário, que passará a ser feita 
a partir de dados mais claros: “Não vai 
mais bastar, como acontece hoje, clicar 
na palavra ‘OK’, sem ler o que está es-
crito. Com o marco civil, essa autoriza-
ção será dada a partir de informações 
claras e detalhadas”.

Especificamente sobre o setor de fo-
mento comercial, ele disse que já é pos-
sível abrir mão da duplicata física. Ressal-
tou que “desde a emissão dessa duplicata 
até quando ela vai para o banco toma-se 
um tempo que muitas vezes é excessivo 
quando se trata de documento físico”, 
mas lembrou: “Quando a factoring opta 
pela troca total, existem providências a 
tomar também em relação aos clientes. A 
sugestão é que eles também façam parte 
do ambiente digital. Entre outras vanta-
gens, essa alternativa é útil quando acon-
tece alguma contestação. Nesses casos, 
tem-se como mostrar ao juiz que toda a 
‘cadeia’ envolvida na transação optou pelo 
mundo digital, o que é positivo”.  

Fomento 
comercial está 
integrado ao 

mundo digital

Renato Ópice Blum, 
Marcio Aguilar,  

Ricardo Wakim e  
Pio Daniele 
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a palestra intitulada “Protesto como 
ferramenta de recuperação de cré-
dito”, proferida por Danielle Al-

ves Cabral Rodrigues, tabeliã em exercí-
cio no 1º Oficío de Protesto de Títulos do 
RJ e membro da diretoria do IEPTB-BR, 
ressaltou a importância da uniformização 
nacional dos procedimentos de protestos. 
“O protesto hoje é a melhor ferramenta 
de recuperação de crédito e, por ser um 
ato realizado por profissionais do direi-
to, dotados de fé pública e fiscalizados 
pelo Poder Judiciário, é extremante se-
guro”, ressaltou.

O IEPTB-BR (Instituto de Estudos de 
Protesto de Títulos do Brasil-BR), do qual 
Danielle faz parte, é a entidade de classe 

Instituto de Estudo de  
Protesto de títulos do Brasil

plicou que se trata de um ato que prova 
a impontualidade, inadimplência e des-
cumprimento de obrigações originadas 
em títulos ou outros documentos de 
dívida regulamentada pela lei 9.492/97. 
“O protesto interrompe a prescrição do 
título (art. 202 - Código Civil) e conser-
va os direitos, além disso, é um eficiente 
meio de recuperação de crédito, serve 

Em alguns Estados, através da lei ou ato 
normativo, o protesto é gratuito para o 
credor. “Quem paga as custas é o devedor, 
no ato do pagamento do título em cartó-
rio ou de seu cancelamento, caso esse tí-
tulo venha a ser protestado. O credor só 
paga quando desiste do protesto ou ele 
próprio requer o cancelamento. Isso por-
que já recebeu o título e as despesas do 
devedor”, explicou Danielle.

Em relação a eficácia e rapidez, a pa-
lestrante disse que os protestos passam 
a constar do Banco de Dados Unificado 
dos Cartórios de Protestos e dos servi-
ços de proteção ao crédito pelo período 
de cinco anos ou até o cancelamento do 
protesto. “Ele abala o crédito, gerando 
uma séria de restrições do devedor, tais 
como dificuldade em transações bancá-
rias e operações de crédito e restrições 
na participação de concorrências em 
concurso público. Há rapidez na recu-
peração do crédito, pois o processo se 
realiza em apenas cinco dias úteis”, pon-
derou Danielle.

Outra novidade é que o IEPTB desen-
volveu o sistema de Central de Remessa 
de Arquivos Nacional – CRA, e é res-
ponsável pela sua gestão. “Esse sistema 
permite o envio eletrônico a protesto 
de Duplicata Mercantil por Indicação 
(DMI), Duplicata de Prestação de Ser-
viço (DSI), Cédula de Crédito Bancário 
(CCB) e outros títulos, visando oferecer 
desburocratização e melhor atendimento 
ao público usuário. O sistema CRA-Na-
cional foi desenvolvido em conjunto com 
a FEBRABAN e está em produção desde 
2008. A rede bancária é usuária habitual 
do sistema e envia diariamente títulos a 
protesto. Esse convênio com factorings, 
que firmamos, segue a mesma lógica de 
uso”, finalizou Danielle.  

Ambiente 
digital melhora 

protesto e 
recuperação de 

ativos

RECUPERAÇÂO DE CRÉDITO

representante dos cartórios de protesto 
do Brasil que tem por finalidade efetuar 
pesquisas, estudos e desenvolver aprimo-
ramentos para a atividade do protesto, 
com o intuito de melhor atender ao pú-
blico usuário. “Antigamente, para qual-
quer ação, era preciso comparecer ao car-
tório. O ambiente digital facilitou muito 
o trabalho e, mesmo que haja necessidade 
de presença física, hoje temos praticidade 
em termos de emissão de boletos aos usu-
ários”, destacou a palestrante.

Sobre protesto de título, Danielle ex-

como prova oficial da impontualidade 
do devedor e, ainda, garante o exercício 
do direito de regresso”.

Segundo ela, a intimação é feita através 
de comprovação do recebimento, sendo 
extremamente seguro. “O protesto so-
mente será lavrado após a devida intima-
ção nos termos da lei. Ele minimiza uma 
possível ação judicial, uma vez que existe 
uma verificação prévia da legalidade do tí-
tulo apresentado, feita por um profissional 
revestido de fé pública e fiscalizado pelo 
Poder Judiciário”, mencionou Danielle.

Danielle Cabral 
Rodrigues, Antonio 
Claudio, Luiz Carlos 

Borges e Orlando de 
Sousa Santos
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O MERCADO FINANCEIRO 
e a economia brasileira

a economista do Departamento de 
Pesquisas e Estudos Econômicos 
(DEPEC) do Bradesco, Ellen Re-

gina Steter, no XII Congresso Brasileiro 
de Fomento Mercantil, apontou que o País 
crescerá no máximo 2% até 2015. “Preci-
samos trabalhar com crescimento ao redor 
de 1,5 e 2%, até 2015. Teremos neste perí-
odo um processo de transição por conta das 
agendas nacionais”, observou a economista.

Em relação à política de juros, Ellen tam-
bém não acredita que o Comitê de Política 
Monetário (COPOM) faça grandes movi-
mentos visando queda gradual da Selic. “O 
cenário inflacionário pressiona para uma 
expectativa de elevação de juros. Estamos 
namorando com o teto da meta e, olhando 
para 2015, devemos ainda ter mais alguns 
ajustes. É importante trabalhar os negócios 
com olhar nesse cenário”, avaliou.

A inflação brasileira medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), puxada pela alta dos alimentos, ser-
viços e duráveis também foi um ponto de 
atenção na palestra. “Mesmo que a pressão 
de custo dos alimentos tenha arrefecido, 
todo mundo se lembra do tomate sendo 
eleito o grande vilão da inflação, ela deve 
fechar mais alta que em 2013”, enfatizou 
Ellen mencionando que “a Copa do Mun-
do trará, mesmo que momentaneamente, 
uma elevação de custos no período”.

Em meados de 2010, a recuperação da 
economia e do comércio mundial estava 
centrada nos países emergentes dos BRI-
CS (Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul), mas hoje essa configuração mu-
dou. “O crescimento atual está partin-
do dos países desenvolvidos, inclusive 
liderado pelo crescimento dos Estados 
Unidos, onde o cenário está gradual-
mente melhorando. Eles que ficaram no 
epicentro da crise entre 2008 e 2009, já 
mostram sinais claros de recuperação”, 
alertou Ellen projetando crescimento de 

2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) 
norte-americano até o fim de 2014.

O otimismo na zona do Euro em relação 
às perspectivas econômicas, que amargou 
uma recessão nos últimos dois anos, tam-
bém já mostra recuperação conforme ob-
servado pela economista. “O crescimento 
do PIB na zona do Euro deve ficar em tor-
no de 1,2% até o fim do ano, mas já é um 
cenário de recuperação”, classificou.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Chi-
na, que vem desacelerando, também afeta 

FINANÇAS

o Brasil de alguma forma nas exportações, 
segunda ela. “O crescimento moderado do 
país asiático afeta os emergentes. Vamos 
precisar nos adaptar a esse cenário que, até 
2016, deve arrefecer ficando por volta 7 e 
6,5%”, projetou a economista do Bradesco.

De acordo com ela, por outro lado, a 
situação financeira do brasileiro está em 
ritmo mais saudável. “A inadimplência de 
pessoa física acima de 90 dias deve ficar em 
torno de 6,8%, enquanto na pessoa jurí-
dica em torno de 3,3%. Há um perfil de 

Ellen Regina Steter, 
Mario Ricardo Faria 
Gomes e César 
Moura Rodrigues

variação do PiB do Brasil (%) 1984 - 2014
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crédito mais saudável nas carteiras, dentro 
do sistema financeiro nacional. Isso é um 
bom indicador”, frisou Ellen.

A projeção para a taxa de câmbio no 
final de 2014, para a economista do Bra-
desco, é de alta da moeda norte-ameri-
cana. “O Federal Reserve (Fed, o banco 
central dos Estados Unidos) manten-
do os juros norte-americanos entre 0 e 
0,25% - já sinalizou que com a recupe-
ração da economia interna - vai inter-
romper a injeção de enormes volumes de 
dólares. Isso atrai investimentos e acaba 
fortalecendo o dólar, que por aqui deve 
fechar o ano de 2014 cotado em torno de 
R$ 2,40”, finalizou. 

taxa de crescimento do comércio varejista por setor - 2014
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“empresa precisa de 
três coisas:  

recursos humanos, 
recursos humanos e 
recursos humanos”

o professor e consultor em gestão 
empresarial, Waldez Ludwig 
proferiu a palestra motiva-

cional do XII Congresso Brasileiro de 
Fomento Comercial com uma análise 
surpreendente e bem-humorada: “Anti-
gamente se fazia uma organização, fosse 
ela empresa ou entidade, com recursos 
materiais e humanos. Hoje, precisa-se 
de três coisas: recursos humanos, recur-
sos humanos e recursos humanos”.

Nessa linha, ele recomendou que os 
empresários da plateia deem total atenção 
ao pessoal com que eles trabalham, “até 
porque o ser humano, de 30 anos para cá, 
passou a ser o centro da competitividade, 
que é alcançada principalmente com es-
tratégia, excelência, inovação e talento”.

Waldez Ludwig garantiu que uma em-
presa é bem-sucedida e obterá resultados 
positivos a depender dos talentos de que 
dispõe: “Atualmente, o problema não é a 
falta do capital. E, sim, a falta do talento e 
inovação”. Em outra análise que surpre-
endeu a plateia, ele garantiu que não bas-
ta ter criatividade: “Os países inovadores 
são ricos, os que têm apenas criatividade 
são pobres. Para transformar criatividade 
em inovação é preciso conhecimento, o 
que se consegue com educação. Quem 
tem conhecimento consegue inovar, sen-
do ou não criativo”.

Ele citou o Japão como exemplo de 
país pouco criativo, mas que se destaca 
pela inovação. Já o Brasil, nessa linha de 
avaliação, tem como obstáculo as falhas 
na educação: “Um terço dos brasileiros 
não tem 4ª série do ensino básico. As-
sim, é impossível inovar e não dá para 
crescer no mesmo nível de vizinhos, 
como Colômbia e principalmente o 
Chile, onde grande parte da população 
tem ensino médio completo”.

Gestão contemporânea: 
ESTRATÉGIA, INOVAÇÃO E VOCê 

32  ANOS 

O palestrante considera que a educação 
no Brasil tem muitas falhas: “Há 25 anos 
eu trabalhava com informática na educa-
ção e até hoje o País não implantou ino-
vações que a informática permitia já na-
quele tempo. No nosso país ainda existem 
projetos para proibir o uso de celulares 
na sala de aula. Ora, o celular é precioso 
quando bem utilizado. Um aluno pode, 
com dois cliques, ter acesso à biblioteca 
do Senado, por exemplo”.

Para eles, as empresas precisam e bus-
cam contratar profissionais que pratica-
mente não existem no mercado, ou seja, 
aqueles que tenham perfil empreende-
dor, inovador e com amor ao trabalho. 
Como solução, outra proposta ousada: 
contratar gente talentosa e de preferên-
cia sem experiência anterior, ou seja, que 
não esteja acostumada ao modelo tradi-
cional de hierarquia que prevalece nas 
empresas: “A liderança é importante, tra-
ta-se de uma necessidade atávica do ser 

humano e também dos animais. Mas a 
estrutura tradicional da empresa é nega-
tiva e acaba formando profissionais que 
só fazem algo quando são mandados, o 
que não é bom para ninguém”.

O quadro pode começar a mudar, na 
avaliação de Waldez Ludwig, com a 
nova geração, que está com cerca de 30 
anos: “Essas pessoas, ou seja, nossos fi-
lhos, principalmente os de classe média, 
formam uma geração mais indignada, 
que inclusive vai às ruas para protestar.  
É também menos consumista, menos 
preocupada com ostentação de marcas 
famosas. Estão em condições de fazer a 
revolução da juventude”.

Em relação ao talento, o palestrante 
acredita que a nova geração deve estar 
consciente de que não deve fazer apenas 
o que gosta: “Você faz o que gosta quan-
do se trata de um hobby. Muitas vezes a 
pessoa gosta de alguma atividade mas não 
tem talento para ela. O empresário deve 
dar preferência aos que têm talento, que 
pode ser definido como ‘o que os outros 
acham que você faz melhor que a maio-
ria’. Por isso, é preciso pesquisar qual é o 
talento do funcionário e, se for submetê-
-lo a treinamento, faça-o naquilo em que 
ele tem talento”. 

José Martins, 
Waldez Ludwig e 
Napoleão Brito

AMBIENTE CORPORATIVO
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Presidente do tribunal de Justiça de sc 
lembra importância do fomento comercial

o fomento comercial é uma ati-
vidade econômica não só indis-
pensável para a economia bra-

sileira, mas também tem servido como 
diretriz para a organização do processo 
produtivo em vários setores. A análise 

contribui para que o Brasil se fortaleça 
e tenha condições de se inserir no res-
trito grupo de nações que de fato inter-
ferem no desenvolvimento do planeta”.

O presidente do TJSC lembrou tam-
bém que o fomento comercial dá apoio 

Na análise de Nelson Schaefer, o 
Brasil tem grande potencial de se des-
tacar no cenário global, não só por seus 
recursos naturais, mas também por 
seus recursos humanos: “Esse quadro 
faz com que o País seja um local favo-
rável para que as empresas vicejem e 
atendam as necessidades e desejos do 
consumo interno, assim como estejam 
em condições de aumentar a capacida-
de de exportação”.

Ele reconheceu que o Brasil atraves-
sa um momento de transição política, 
econômica e social que, no entanto, não 
reduz seu potencial: “Somos do grupo 
dos BRICS, ao lado de Rússia, Índia 
e China, e, portanto somos protago-
nistas de uma tendência da economia 
mundial, em que os países emergentes 
exercem papel muito importante. É um 
grupo que tem potencial para cada vez 
mais influenciar nos destinos do plane-
ta, e por isso é importante ter uma eco-
nomia forte e saudável, o que só se con-
segue se tivermos, entre outros pontos, 
empresas preparadas e com suporte de 
atividades como o fomento comercial”.

Falando de seu Estado, Nelson 
Schaefer explicou que em Santa Cata-
rina procura-se adotar políticas públi-
cas voltada para a eficácia, principal-
mente para a infância, adolescência, 
idosos e sistema prisional. Para esse 
trabalho, explicou, a Justiça conta com 
o apoio do empresariado catarinense, 
que tem sido colaborativo nesse pro-
cesso: “Não tem mais cabimento a vi-
são de que o empresário só visa lucro. 
Ele está preocupado com a sociedade 
em que vive e atua, com o entorno de 
seus negócios. É nessa linha que tem 
colaborado sempre para que tenhamos 
uma sociedade mais justa”. 

POTENCIAL DO SETOR

foi feita pelo presidente do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina, Nelson 
Schaefer, que compareceu como con-
vidado ao XII Congresso Brasileiro de 
Fomento Comercial.

“Com o apoio desse importante se-
tor, as empresas conseguem planejar 
seus investimentos e é possível dire-
cionar a atividade econômica para as 
reais necessidades da economia”, afir-
mou Nelson Schaefer. “Dessa maneira, 

principalmente a pequenas e médias 
empresas, segmento importante para 
o crescimento econômico, visto que 
atende a necessidades específicas que 
nem sempre têm suporte por parte de 
grandes corporações. Ele recordou 
que as pequenas empresas produzem 
não apenas bens de consumo, mas 
destacam-se mais e mais em serviços 
e no desenvolvimento de inteligência 
tecnológica.



XII Congresso abriga o lançamento do livro 
“Memória, Visão e Esperança”, 

obra autobiográfica de Luiz Lemos Leite

o presidente da ANFAC, Luiz Le-
mos Leite, lançou o livro “Me-
mória, Visão e Esperança”, sua 

autobiografia, em concorrida tarde de 
autógrafos realizada durante o XII Con-
gresso Brasileiro de Fomento Comercial. 
Os participantes do evento foram agra-
ciados com um exemplar e formaram 
longa fila para receber um autógrafo do 
autor e puderam, dessa forma, conhecer 
com primazia a obra que, com um texto 
agradável e leve, narra momentos e pas-
sagens da vida dele, que muitas vezes se 
confundem com importantes momentos 
vividos pelo Brasil no século XX e nos 
primeiros anos do século XXI.

Ao longo de 21 capítulos, Luiz Lemos 
Leite recorda sua trajetória desde os pri-
meiros passos até a fundação, desde os 
primeiros anos de sua vida até a funda-
ção da ANFAC, passando por períodos 
ricos como a fase como seminarista e seu 
trabalho no Banco do Brasil, no Banco 
Central e na Presidência da República. 

O autor conta que decidiu escrever o li-
vro porque julga ter atingido “a perspec-
tiva adequada para, numa visão de longo 
alcance, contemplar o conjunto de minha 
existência, narrá-la e comentá-la, no que 
couber, e documentar tantas passagens da 
minha vida como um legado pleiteado para 
minha família e para meus diletos amigos”.

O livro mostra sua ascendência e pri-
meiros passos, o ginasial e o noviciado, 
o curso de Filosofia, os primeiros pas-
sos da carreira profissional e experiên-
cias que incluem desde a trágica final da 
Copa do Mundo em 1950, no Maracanã, 
quando o Brasil contrariou todas as pre-

visões e perdeu o título para o Uruguai, 
até a presença na equipe que trabalhou 
com Castello Branco. Trata também de 
sua participação nos primórdios da or-
ganização do Banco Central e da luta 
para formar e fortalecer a ANFAC, que 
fundou em 1982 com um reduzido gru-
po de visionários, logo depois de se apo-
sentar, aos 51 anos de idade.

“Dizia Einstein que é mais 
fácil quebrar um átomo 

do que romper um 
preconceito.  

Pois foi o que decidi fazer: 
quebrar o preconceito 
que havia em torno de 

factoring”

CULTURA

Em sua autobiografia, Luiz Lemos 
Leite recorda que, em vez de parar, 
consagrou-se “de corpo e alma à ANFAC 
e consequentemente ao factoring, que se 
tornou para mim uma verdadeira missão, 
um verdadeiro sacerdócio”. E ao chegar 
aos 84 anos de idade, garante que ainda 
tem futuro pela frente: “Porque sei que 
ainda tenho o que aprender e realizar. 
Ainda gosto de tomar conhecimento de 
coisas novas, ainda gosto de conhecer 
pessoas novas. Ainda tenho esperanças, 
ainda pretendo ser bastante útil para 
eternizar um legado de realizações e de 
muitas conquistas”. 
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em fevereiro de 1982, graças ao 
espírito empreendedor de Luiz 
Lemos Leite, juntamente com um 

grupo de empresários, fundou a ANFAC, 
entidade precursora do Fomento 
Comercial - Factoring, em nosso País.  
Nascia aí o factoring no Brasil.

Com o crescimento dos negócios em 
nível nacional, foram criados pela ANFAC 
18 sindicatos de empresas de fomento 
comercial – factoring, em diversos 
Estados, congregando empresas do setor.

No ano de 1993, por iniciativa do pre-
sidente da ANFAC, Luiz Lemos Lei-
te, houve a tentativa de constituição de 
uma federação, denominada à época de 
FEBRAFAC – Federação Brasileira de 
Factoring, aprovada pelo Ministério do 
Trabalho e impugnada por algumas fede-
rações. Malgrado a tentativa de derrubá-
-las na justiça comum, não se logrou êxito.

Em 2010, com o apoio da ANFAC e 
graças à união dos sindicatos – SIN-
FAC DF, SINFAC ES, SINFAC PE, 
SINFAC PR, SINFAC RJ, coordena-
dos pelo SINFAC DF, então presidido 
por Luiz Napoleão e por iniciativa do 
seu diretor administrativo, o Sr. José 
Ferreira Fernandes, conhecedor da 
legislação atual e orientado pela Dra. 
Nicole Goulart, que identificou mu-
danças na legislação, foi reiniciado o 
processo de criação de uma Federação. 
Foram quatro anos de muita luta. 13 
federações apresentaram impugnações 
que, pelas normas ora em vigor, foram 
rejeitadas pelo Ministério do Trabalho, 
que, em 24 de fevereiro de 2014, con-
cedeu finalmente o registro sindical à 
FEBRAF com abrangência e base em 
todo o território nacional. Esta entida-

de de grau superior é destinada a coor-
denar o somatório dos sindicatos a ela 
filiados, sindicatos estes representantes 
da categoria econômica das sociedades 
de fomento comercial, de cada região.

A criação da FEBRAF é um marco his-
tórico importante para a consolidação 
institucional das atividades de fomento 
comercial. Só traz vantagens e benefícios 
para o setor, que poderá melhor proteger 
e coordenar a ação dos sindicatos com 
vistas a fortalecer a união de todo o setor. 

Importante, contudo, a adesão dos de-
mais SINFACs, para tornar a FEBRAF 
uma entidade forte e representativa.

A união dos sindicatos em torno 
desta nova entidade representara no-
vos tempos e novas oportunidades de 
fortalecimento do setor do fomento 
comercial. Esta é a entidade sindical, 
de grau superior, que, pela legislação 
brasileira, de fato representa o seg-
mento do fomento comercial.  

MOMENTO HISTóRICO 
para o fomento mercantil

ARTIGO

feBRaf   
federação Brasileira  
de fomento mercantil 

“a união dos 
sindicatos em 

torno desta 
nova entidade 

representara novos 
tempos e novas 

oportunidades de 
fortalecimento do 
setor do fomento 

comercial”

* Luiz Napoleão da Silva Brito 
presidente da FEBRAF

feBRaf

Luiz Napoleão da 
Silva Brito*
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localizado de frente para a Praia da 
Barra da Tijuca, o Windsor Barra 
Hotel tem beleza por todos os la-

dos. A natureza exuberante, que emol-
durava as janelas dos quartos, também 
se fundia com a modernidade de um 
dos melhores hotéis do Rio de Janeiro.

Esse foi o cenário de boas-vindas es-
colhido pela ANFAC, que organizou seu 
XII Congresso Brasileiro de Fomento 
Comercial na cidade maravilhosa. Os 
congressistas não foram só impactados 
com a infraestrutura do congresso, mas 
instalações de alto nível proporcionaram 
momentos únicos de lazer.

À beira-mar – convidando os parti-
cipantes para uma caminhada recon-
fortante - a piscina panorâmica na 
cobertura com bar de coquetéis, uma 
academia moderna, banheira de hidro-
massagem e o restaurante gourmet ele-
gante ficaram como pano de fundo de 
uma estádia inesquecível.

Os apartamentos do Windsor Barra 

Hotel apresentam piso em carpete e áre-
as de estar confortáveis. Todos incluem 
ar-condicionado e TV via satélite. Alguns 
ainda oferecem banheira de hidromassa-
gem e uma vista deslumbrante do mar.

O hotel que fica apenas 4 km do Shop-
ping Center Barra, com poucos minutos 
de caminhada, também dá acesso na tri-
lha cênica do Parque Nacional Bosque 
da Barra. A famosa Praia de Ipanema en-
contra-se a 15 km de distância, enquanto 
Copacabana fica a 20 km.

A junção de serviços esmerados, cozi-
nha primorosa com especialidades re-
gionais e internacionais e alta qualidade 
nas instalações, proporcionando mo-
mentos inesquecíveis de prazer, relaxa-
mento e muita paz, fez do congresso da 
ANFAC um marco de inovação durante 
os trabalhos. O resultado foi constata-
do pelos mais notáveis profissionais de 
factoring do País, alto nível de assuntos 
debatidos e, por fim, elogio unânime 
dos participantes. 

Windsor Barra da Tijuca 
agrada aos participantes do
XII Congresso da ANFAC
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a
s empresas de factoring têm fundamental 
importância econômica e social para a eco-
nomia brasileira e, nos dias de hoje, nota-se 

uma grande notoriedade dessa atividade - tanto 
para o crescimento de negócios enquanto para a 
expansão dos micros e pequenos empresários. O 
XII Congresso Brasileiro de Fomento Comercial 

(ANFAC), no Rio de Janeiro, reuniu especialistas 
de todo o País para debater os mais diversos as-
suntos acerca do tema ‘factoring’. As palestras, o 
intercâmbio de experiências, além da luta cons-
tante pelo fortalecimento do setor foram pontos 
de prioridade tratados entre os participantes.

A seguir, mensagens recebidas.

XII Congresso da ANFAC  
fortalece o intercâmbio de 
experiências sofre factorings

Meus Caros, 
Pelos elogios recebidos o nosso congres-

so atingiu os objetivos, com conteúdo, boas 
palestras, dentro de um tempo razoável, 
não estressante aos participantes, as estru-
turas físicas e de pessoal perfeitas, o inter-
-relacionamento entre todos, a contagian-
te participação dos congressistas e demais 
envolvidos, esses aliás, sempre foram os 
pontos que me preocupavam tanto, por 
quê?  Porque sou profissional do mercado 
financeiro, trabalho com uma factoring e 
um FIDC e não tinha ideia de como fazer 
e do trabalho que é um evento dessa en-
vergadura, agora meu respeito por vocês e 
seus colaboradores aumentou e muito.

Vocês e suas equipes foram fantásticos!!!  
Não posso aqui apontar um só deslize, so-
mente os meus próprios, que em cima da 
hora mandava aqueles bilhetinhos terríveis 
incluindo ou alterando isso ou aquilo, dei-
xando a todos num verdadeiro “se vira nos 
trinta” e vocês conseguiram atender (com 
louvor) e tudo saiu como se tivéssemos 
treinado e repassado cada ponto.  

Perdoem-me por não nominar cada um 
e elogiá-los individualmente, mas carioca é 
assim, todos iguais, todos IRMÃOS, façam 
por mim mais essa tarefa em cima da hora, 
e parabenizem a todos os nossos colabo-
radores, repassem e leiam para eles essas 
linhas e digam do meu prazer em ter podi-
do participar dessa equipe, colaborando da 
forma que me foi possível.

A todos o meu abraço fraterno e meu 
muito obrigado por nos terem proporcio-

nado esse ótimo evento.
De coração.
Carlos Silva 
Comissão Organizadora 

Prezados,
Participei no Rio de Janeiro, no prin-

cípio do mês de maio, do XII Congresso 
de Fomento Comercial das empresas fi-
liadas à ANFAC.

Apenas o Dr. Luiz Lemos Leite, como 
presidente, e eu como associado partici-
pamos de todos os congressos realizados 
pela ANFAC.

Essas oportunidades deram aos empre-
sários uma visão extraordinária da evo-
lução e do desenvolvimento da atividade 
ao longo de 32 anos. São como a água 
dos umbuzeiros, perene e inesgotável, 
trazendo, sempre, novas oportunidades 
e desbravando novos horizontes.

Partindo de São Paulo, passando por 
Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Porto de Galinhas, Araxá, novamente Rio 
de Janeiro e amanhã Paraná, convivemos 
com as ideias sempre sábias de nossos di-
rigentes. A introdução do fomento comer-
cial no Brasil, pela clarividência do Dr. Luiz 
Lemos Leite, abriu na economia nacional 
novos caminhos de desenvolvimento.

As experiências são fontes admiráveis de 
saber que devem ser seguidas ao longo do 
tempo soberano. O fomento comercial no 
Brasil tem debatido, em seus congressos, 
de maneira altruísta, a sua evolução, pas-
sado pelo direito de regresso e chegando 

à consagração de uma lei especial regendo 
suas atividades. A colaboração dos sindi-
catos espalhados por diversos Estados, 
com suas ideias e problemas locais são 
auxílios de grande alcance.

A participação do senador José Fogaça, 
no Senado Federal, com o projeto apre-
sentado, alcançou uma percepção ampla 
da infinita capacidade de nosso trabalho.

Os diversos congressos vêm demons-
trando claramente a evolução e os con-
ceitos da atividade no Brasil. A grande 
notícia do XII Congresso de Fomento 
Mercantil foi a aprovação, pelo Ministé-
rio do Trabalho, em fevereiro deste ano, 
da FEBRAF – Federação Brasileira de 
Fomento Mercantil.

A nova entidade vai coordenar o pen-
samento dos sindicatos filiados em todo 
o território brasileiro. A FEBRAF será 
o marco maior da nossa atividade, de-
vendo consolidar a união de todos os 
participantes. As empresas que seguem 
os princípios clássicos da atividade evo-
luem e têm lucro cada vez mais eviden-
te. Tenho para mim, com a empresa fun-
cionando todos os dias úteis do ano, que 
o fomento comercial não surgiu para 
ter como cliente as melhores empresas. 
Existem empresas ótimas que têm cré-
dito barato em diversas fontes. Nosso 
cedente, em princípio, deve ser uma fir-
ma carente e nessa condição o fator, em 
nosso benefício, é maior.

Pessoalmente acreditamos em três dog-
mas no fomento comercial: razoável ca-
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pital próprio, abundância de informações 
dos sacados e obter em toda a operação, 
por escrito, a confirmação de cada título.

O trabalho nessa área de alta complexi-
dade só pode ter êxito com o concurso de 
diversas cabeças, determinadas e solidárias, 
e com elas compartilharmos o trabalho, lu-
cros e perdas. No futuro poderemos fazer 
mais e melhor, com a certeza de que nunca 
desistimos de tentar.

Acordo todos os dias às sete horas da 
manhã e do alto de meus 87 anos perma-
neço no escritório 6 horas por dia, penso 
como empresário pequeno que quer cres-
cer, preciso trabalhar mais que os concor-
rentes para tomar-lhes mercado, sabendo 
que a bancarrota de qualquer empresa 
começa pela soberba.

A pequena empresa sempre foi um óti-
mo negócio. O sonho de todo empresário 
é ter um negócio grande, mas a estratégia 
deve ser pensar como pequeno. Assimilei 
nos congressos realizados ao longo de 20 
anos, que um empreendedor deve se pre-
ocupar, buscar, estudar estratégias e mode-
los que podem ser reaplicados.

Na atividade aprendi 80% do que é pre-
ciso fazer nos dois primeiros anos de atu-
ação, os outros 20% venho aprendendo 
nesses 30 anos de trabalho. Descobri que 
uma forma eficiente de fazer bons negó-
cios é não ter constrangimento em copiar e 
replicar os modelos de sucesso. Os colegas 
têm ótimas ideias.

Aprendo nos congressos as melhores 
maneiras de progredir.

É ótimo e custa pouco.
 João Amado Réquia 
Constec Mercantil de Fomento/RS  

Prezado Leite,
A realização do XII Congresso Brasileiro 

de Fomento Comercial correspondeu às 
melhores expectativas do nosso segmento, 
tanto pelos temas desenvolvidos, quanto 

pela excelência dos palestrantes.
Cabe parabenizar a ANFAC, na sua pes-

soa, pela liderança do evento, e também a 
comissão organizadora, na pessoa do nosso 
companheiro Carlos Silva.

Danilo Octavio M. da Costa
Contratual Urbe  

“A participação do Grupo Sifra no XII 
Congresso da ANFAC foi proveitosa tanto 
pela qualidade e conteúdo das apresenta-
ções, como pelos contatos e informações 
trocadas durante o evento”.

Luis Geraldo Schonenberg
Grupo Sifra  

Caro Dr. Luiz,
Parabenizo a comissão organizadora e 

a ANFAC pela organização, programação 
e corpo de palestrantes do XII Congres-
so Brasileiro de Fomento Comercial. O 
evento foi coroado de sucesso, demons-
trando o avanço da atividade no campo 
jurídico, operacional e tecnológico e na 
abrangência de novos produtos para ofe-
recer a sua clientela em todo o território 
nacional. Quem esteve presente ao evento 
com certeza levou consigo importante co-
nhecimento sobre a atividade e pode notar 
da importância da união de princípios e ex-
periências que certamente irá ampliar sua 
atividade no dia a dia das operações junto 
com seus clientes. Forte abraço a todos e 
mais uma vez parabéns.

Lívio Utech
Plus Fomento Mercantil  

Estimado Presidente;
Não tenho palavras suficientes, para 

enfatizar o sucesso e a grandeza que foi 
o XII Congresso Brasileiro de Fomento 
Comercial, ocorrido no período de 30/04 
a 02/05/2014, na cidade do Rio de Janeiro.

Durante o evento, tivemos palestras do 
mais alto gabarito, com temas totalmente 

voltados aos nosso segmento; com pales-
trantes do mais alto nível. Não tenho dú-
vidas que todos os participantes saíram do 
evento mais fortalecidos e enriquecidos, 
por conta do conteúdo envolvendo o fac-
toring na sua essência.

Meu querido presidente, amigo de to-
dos os empresários do fomento comer-
cial, orgulha-me muito fazer parte do 
seu time, na condição de presidente do 
Conselho Fiscal, oferecendo minha mo-
desta contribuição, para o sucesso e sem-
pre engrandecimento da nossa querida 
ANFAC. Um parabéns do tamanho do 
Brasil a todos que trabalharam e fizeram 
acontecer o nosso congresso.

Abraço,
José Bonfim C. Jaffe
BBL & OBB Consultoria Empresarial  

Prezado Dr. Luiz Lemos Leite, 
É com imenso prazer que gostaria de 

expressar minha opinião sobre nosso 
XII Congresso Brasileiro de Fomento 
Comercial.

Primeiramente fica bem evidente a todos 
nós que, a cada congresso da ANFAC, esta-
mos evoluindo em qualidade, organização 
e representatividade.

Especialmente nesse congresso do 
Rio de Janeiro, que reuniu uma grande 
quantidade de grandes empresários do 
factoring, acompanhados de seus fami-
liares, o que indica também a seriedade 
e continuidade existente na classe. Nota-
damente tivemos uma escolha de pales-
trantes de grande representatividade na 
economia, no Judiciário e nos diversos 
segmentos do mercado em que atuamos 
em parceria. Portanto, todos nós só ga-
nhamos com isso, nossas empresas, nossa 
entidade ANFAC, nossos SINFACs ao 
apoiarem em massa o sucesso do evento.

Sendo assim, concluo meus comentários 
parabenizando todos os envolvidos nesse 
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megaevento, Dr. Luiz Lemos Leite, que 
desde o começo sempre acreditou e ja-
mais deu um passo atrás quando surgiram 
os desafios, ao presidente do Congresso 
Carlos Silva, que desde o início até o final 
demonstrou muita garra e personalidade 
em levar em frente com todo comprometi-
mento que possa existir, enfim aos demais 
que também estiveram participando e con-
tribuindo para o SUCESSO DESSE MA-
RAVILHOSO CONGRESSO. Cada vez 
mais nós ficamos convencidos da força que 
temos e podemos ter certeza de que tam-
bém as autoridades não têm como negar a 
grande atuação do fomento comercial.

Sou muito grato de continuar fazendo 
parte de um grupo tão seleto,

Daniel Gonçalves 
Cumbica Factoring 

Prezado amigo Dr. Luiz Lemos Leite,
Quero expressar meu agradecimento 

pelo convite para participar deste congres-
so da ANFAC no Rio de Janeiro e também 
pelo seu gesto de reconhecimento, perante 
a audiência, por estar ao seu lado desde a 
fundação da entidade.

Endosso comentários que ouvi de que o 
evento superou expectativas e apresentou 
um conteúdo válido e necessário para o 
mercado de factoring, com a participação 
de convidados de peso no cenário político- 
-econômico do País. Contatei Jim - che-
gou bem em Atlanta - e ele se sentiu hon-
rado e prestigiado por seu convite para que 
pudesse contribuir para o acontecimento.

Mais uma vez ficou clara e expressa 
a importância de seu empenho, dedi-
cação e capacidade ímpar para estar à 
frente da ANFAC. Um abraço fraternal,

Atila Martins 

Dr. Luiz
Concluí a leitura de seu livro ainda 

no domingo. Algumas pessoas não têm 
nada a dizer sobre a vida. Outras o que 
têm não pode ser levado em conta.

Mas o senhor é diferente, tem história de 
vida exemplar e maravilhosa, lutou desde a 

tenra idade. O senhor é daquelas pessoas 
admiráveis e sábias, nos seus 84 anos com 
inteligência viva, com muita coisa ainda 
para dar à sociedade ou ao País. Admirável 
também é a sua disposição para enfrentar a 
luta, que algumas vezes me deixa cansado 
só de ver sua disposição.

Quis o destino encaminhar-nos para 
uma amizade tendo eu passado por Ban-
gu, digo-lhe no melhor período de mi-
nha vida, local onde o senhor nasceu. 
Meus pés também tocaram a Rua do Re-
tiro, Rua Silva Cardoso, etc.

Nadir Baruzzi 
ANFAC - DF 

Prezado presidente Luiz Lemos e com-
panheiro Dorival Maso, parabéns pelo 
grande evento que foi o congresso, que sem 
dúvida alguma somou muito para a nossa 
atividade de fomento. Nossos agradeci-
mentos pela oportunidade de participar de 
tão interessante evento,

Uma excelente semana a todos e sds!
Mario Gomes
Grupo MRG 

Prezados, 
Tive a oportunidade de participar de 

mais um Congresso Brasileiro de Fomen-
to Comercial, desta vez realizado no Rio 
de Janeiro. A cada evento desses que par-
ticipo maior é a minha convicção de sua 
importância para a consolidação de nossa 
atividade. Não só pelo conhecimento que 
é adquirido nas palestras de altíssimo nível, 
mas também por proporcionar o congra-
çamento e a troca de experiências entre os 
empresários congressistas que atuam em 
todas as regiões do País. Saio mais uma vez 
de um congresso com meus conhecimen-
tos ampliados, renovados e atualizados; 
certo de que o conteúdo de saber adqui-
rido servirá como um inestimável subsídio 
para as importantes decisões empresariais 
que irão nortear os rumos de minha em-
presa nos próximos dois anos. Quero nesta 
oportunidade parabenizar a diretoria da 
ANFAC e a comissão organizadora do 
congresso pela impecável organização e o 

alto nível do evento que foi oferecido aos 
empresários do segmento”.

Cesar Rodrigues
NORFAC/PA e Presidente do 
SINFAC/PA 

Prezados, 
Há quatro anos estou no SINFAC e 

esse foi o meu primeiro congresso. Estou 
surpreso com a organização e julgo uma 
oportunidade singular ações que visam o 
engrandecimento nacional do setor. Mo-
vimentamos uma fatia importante de ne-
gócios na economia. Exerço uma função 
institucional que, no dia a dia, contribui na 
prática para a consolidação deste setor.

Marcos Libanore
2º Presidente do SINFAC/SP 

Caro Dr. Luiz Lemos Leite!
Em meu nome e dos empresários capi-

xabas do fomento comercial, parabenizo 
a ANFAC, na sua pessoa, o SINFAC-RJ, 
na pessoa do companheiro Carlos Silva, 
os demais membros da comissão organi-
zadora e toda a equipe que participou na 
elaboração do XII Congresso Brasileiro 
de Fomento Comercial, realizado no pe-
ríodo de 30 de abril a 2 de maio deste, 
no Windsor Barra Hotel, pelo excelen-
te nível técnico, e por sua relevância, na 
conscientização dos empresários e da so-
ciedade como um todo, sobre o impor-
tante papel desempenhado pelas socieda-
des de fomento comercial na conjuntura 
econômica brasileira, de suas atribuições 
e instrumentos legais específicos e do ba-
lizamento legal de suas operações. 

 Foi excelente a iniciativa de realizá-lo 
num local tão aprazível, onde pudemos 
compartilhar, com os nossos familiares 
e amigos, momentos marcantes de lazer, 
com a programação social e trabalho, 
complementado pelo marco histórico 
do lançamento do livro “Memória, Vi-
são e Esperança”. 

 Os congressos realizados pela ANFAC 
são valiosos pelo que trazem de aprimo-
ramento técnico aos empresários do setor 
e para esclarecimento da opinião pública 
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e das autoridades brasileiras a respeito do 
que é o factoring, como deve ser praticado 
e qual a sua importância, para o desenvol-
vimento socioeconômico do País, revestin-
do a atividade da necessária transparência e 
credibilidade e ainda pela possibilidade de 
interagir com os diferentes segmentos so-
ciais, oxigenando de parte a parte as redes 
de relacionamento já existentes e agregan-
do valor ao serviço prestado pelas socieda-
des de fomento comercial.

Parabéns!
João Carlos Ribeiro Vargas
Presidente do SINFAC/ES 

Prezados,
Parabenizo a ANFAC por mais um con-

gresso com muito êxito e sucesso, desta 
vez com a satisfação de ter participado da 
comissão organizadora e ouvido de nos-
sos colegas elogios a respeito das palestras 
proferidas, da estrutura do hotel e de nossa 
cidade maravilhosa. Mas na verdade o que 
mais me marcou foi o espírito de todos os 
congressistas que participaram do evento; 
espírito de união, confraternizações e tro-
ca de experiências. É este o espírito que a 
ANFAC busca sempre em prol de nossa 
atividade, o fomento comercial.

Parabenizo também nosso presidente 
da comissão, Carlos Silva, que vi de perto 
o quanto se dedicou para que tudo desse 

certo, muitas vezes deixando sua empresa 
de lado para cumprir o dever da causa que 
abraçou. Para finalizar, fica o sentimento 
de dever cumprido pelo sucesso do con-
gresso no Rio, a certeza que a ANFAC 
está no caminho certo, na defesa do fo-
mento no Brasil, e a espera do congresso 
no Paraná para a continuação da nossa 
luta de solidificação do fomento no País.

Marcelo Katz 
BRR Fomento Mercantil S.A. 

Prezados Senhores, 
É com imensa satisfação que parabenizo, 

em nome de todos os membros do Con-
selho Diretor da Dunas Soluções Finan-
ceiras, pelo brilhante Congresso, certo da 
importância de existência e profícua atu-
ação desse evento para a atividade de fo-
mento mercantil. Aproveito para externar 
meus cumprimentos a todas as pessoas que 
contribuem de forma valiosa para o efetivo 
crescimento, credibilidade e o progresso 
do segmento no País.

Os meus sinceros agradecimentos,
João Batista Campos Neto
Dunas Soluções Financeiras 

Prezado Dr. Luiz Lemos Leite,
Gostaria de externar meu profundo 

agradecimento a todos os organizadores 
de nosso XII Congresso. É inquestionável 

o sucesso alcançado por nós, empresários 
do fomento mercantil, em mais essa de-
monstração de força e união.

Nossos congressos têm sido grande 
oportunidade para aprimorarmos práticas 
já conhecidas dentro de nossa atividade, 
bem como o nicho de diversos novos cami-
nhos que certamente têm contribuído para 
consolidar cada vez mais nosso segmento, 
seja no campo institucional, político ou 
técnico operacional.

Sinto-me orgulhoso em ser empresário 
de fomento mercantil e ter a oportunida-
de de participar deste grupo. Parabéns à 
ANFAC e a todos os organizadores deste 
nosso grande evento.

Marconi Pereira
PS Factoring 

Caro Presidente,
É com satisfação que constato os óti-

mos resultados alcançados por ocasião 
do nosso XII Congresso Nacional de Fo-
mento Comercial, avalizados por todos os 
comentários e felicitações recebidos, ob-
servado o alto grau de profissionalismo, 
organização, conteúdo e objetividade que 
norteou o evento.  Destaco ainda o fun-
damental intercâmbio de conhecimentos 
entre todos, principalmente na participa-
ção ativa dos empresários e demais par-
ticipantes, demonstrando uma grande 

www.rgbsys.com.br
contato@rgbsys.com.br

SP (11) 3522-8106 
RJ (21) 2203-0101Factoring . FIDC . Securitizadora

Referência nacional em soluções e software para Recebíveis

Aprovação de Operações via iPhone e iPad !!!

MobiCredito

FIDC: Operação Sacado (financiamento de fornecedores)

Lançamentos !!!
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união em nosso segmento.
Vamos dar continuidade a tudo isso, 

usando como base aquilo que vimos nos 
três dias do evento: “a enorme vocação e 
vontade do segmento em aumentar a par-
ticipação dos negócios no cenário nacio-
nal”,  o País precisa e nós queremos traba-
lhar para isso.

Gostaria de parabenizar aqui, a todos 
sem distinção, que tanto trabalharam para 
o sucesso desse evento.

Carlos Silva
Crescer Crédito 

Carlinhos, se assim me permite.
Conhecemo-nos lá no evento. Parece 

muito pouco tempo, mas foi o suficiente 
lhe dar uma nota 10 em todos os quesitos 
do que foi uma obra sem ranhuras.

A ANFAC sempre se apresenta como 
sendo nosso guarda-chuva, mas me permi-
to ampliar, também é nossa bússola, sem a 
qual estaremos desorientados e provou, se 
é que necessita provar algo, talvez para os 
desavisados e desinformados, mais uma vez 
sua capacidade de convergência, grandeza, 
respeito e reconhecimento.  

Suas palavras reforçam o conceito de que 
com simplicidades nos atos, coração aberto, 
que é a essência do povo carioca, pode-se 
ter grandes conquistas.

Iniciei no fomento em 1992, quando ain-
da se operava somente pegando as dupli-
catas e cheques físicos, com uma ficha tipo 
holerite preenchia-se o nome do cedente, 
valor de face, prazo médio ponderado cal-
culado na  HP e auxílio de uma agenda fi-
nanceira e dava-se o cheque do líquido ao 
“cliente”. Depois corria-se para o banco 
para levar a tal da francesinha.

A ANFAC já dava os primeiros passos 
no rumo à organização e reconhecimento. 
Em 1996, quando constituí minha primeira 
sociedade, abracei de vez as causas da ca-
tegoria junto com a ANFAC e SINFAC e 
naquele período muitas pedras e espinhos 
tivemos que tirar do caminho do precon-
ceito, da falta de reconhecimento da ativi-
dade pelo judiciário e alguns segmentos da 
sociedade. Ao vermos hoje o judiciário, lá 

representado por sua mais alta corte, con-
clamar nossas instituições para o auxílio na 
recuperação e manutenção de atividades 
econômica e as expressas declarações de 
reconhecimento dos demais segmentos, 
ali representados pelos congressistas e ou-
tras atividades que se desenvolveram graças 
à nossa, só nos dá ânimo para  seguirmos 
em frente para novas conquistas que, com 
absoluta certeza, virão através da determi-
nação e coragem na elaboração de eventos 
desta natureza.

O SINFAC-SC-SUL conseguiu e rece-
beu no dia 25/04/2014, depois de quatro 
anos de processo, sua certificação no Mi-
nistério do Trabalho, o que nos dá legiti-
midade e capacidade de ação com a nossa 
base. A falta disso nos impedia de assumir 
compromissos que pudessem fazer frente a 
despesas excedentes à nossa capacidade de 
geração de caixa, notadamente na participa-
ção e na colaboração do evento. A partir de 
agora se inicia uma nova fase, e certamente 
estaremos de corpo, alma e recursos, par-
ticipando dos próximos eventos. Mais uma 
vez, nossos sinceros parabéns e que a paz 
seja nossa maior meta. Um grande abraço,

José Carlos Antunes
Gama Fomento Mercantil 

Prezado Carlos,
Parabéns a você pela forma como encarou 

o desafio, chamando a si a responsabilidade 
do evento. Estendo ao Marcelo e aos demais 
integrantes da equipe a mesma referência, 
na medida em que o resultado auferido é o 
resultado do esforço coletivo. O Rio, de fato, 
é um lugar mágico. Os membros do SIN-
FAC/RS que participaram do evento auto-
rizaram este representante a cumprimentá
-los em nome da nossa entidade. Parabéns 
também pela grande festa que encerrou 
com chave-de-ouro o XII congresso. 

Abraço.
Marcio Aguilar
Presidente do SINFAC/RS 

Prezados Senhores,
Parabenizo a ANFAC pela realização 

do XII Congresso Brasileiro de Fomento 

Comercial realizado de 30 de abril a 2 de 
maio no Rio de Janeiro. O conteúdo foi 
muito bem elaborado, pois contemplou 
palestras de grande interesse para o seg-
mento como economia, riscos e as trans-
formações que a tecnologia está impondo 
ao setor. Ao Carlos Silva, presidente da 
comissão organizadora, nossos parabéns.

Valter Viana
Presidente da WBA Informática 

Honrado com a escolha do Paraná para 
sediar o XIII Congresso de Fomento Co-
mercial da ANFAC, em 2016, o SINFA-
C-PR, como seu organizador, prepara-se 
para propiciar aos empresários e interes-
sados nesta atividade um evento de alto 
nível, a fim de aprimorar mais as nossas 
organizações e transmitir para todo o Bra-
sil a importância do fomento comercial em 
benefício da sociedade como um todo. O 
SINFAC-PR aproveita essa oportunidade 
para convocar, desde já, todos os empre-
sários para que, com o prestígio do seu 
apoio ao XIII Congresso, se alcancem os 
objetivos de harmonia, união e comparti-
lhamento dos superiores interesses do se-
tor em torno de resultados de uma efetiva 
governança corporativa como garantia do 
sucesso de nossas empresas.

José Góes
Presidente do SINFAC/PR 

À ANFAC
A/C Dr. Luiz Lemos Leite,
Venho, por meio desta, parabenizá-los 

pelo XII Congresso Brasileiro de Fomento 
Comercial, foi impecável e muito organi-
zado. Fomos recebidos calorosamente pela 
ANFAC e SINFAC-RJ, os palestrantes 
foram de altíssimo nível e conhecimento, 
vários participantes do judiciário nos brin-
daram com suas presenças, todos contri-
buíram para o grande sucesso que foi este 
congresso no Rio de Janeiro. Aproveito o 
ensejo para manifestar os meus protestos 
de alta estima e consideração

Patrícia Ferreira Borbon Neves
Presidente SINFAC/MT
Sócia proprietária da Aval Factoring 
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Prezados,
Nós da Bancredi Fomento Comercial 

acreditamos que a oportunidade de par-
ticipar do XII Congresso Brasileiro de 
Fomento Comercial foi de suma relevân-
cia para aplicação destes conhecimentos 
no dia a dia de nossas atividades, cumprir 
nossas metas e avançar cada vez mais.

Foram palestras de autoridades e de 
profissionais com profundo conhecimen-
to daquilo que nos foi apresentado. Mo-
mento também de convívio com pessoas 
de praticamente todos os cantos deste 
país, todos ansiosos em nos contar algu-
ma novidade e colaborar também com 
algo que nos seja útil. 

O ambiente escolhido, na Barra da Ti-
juca no Rio de Janeiro, não deixou dú-
vidas de que o evento seria um sucesso, 
num local descontraído e agradabilíssimo. 
Saliento ainda a participação marcante 
do SINFAC-RS no evento, mostrando 
a grandeza e o respeito desta instituição, 
considerada modelo. Só temos que agra-
decer aos organizadores do evento em ter 
nos proporcionado tamanho volume de 
informações e de altíssimo nível, superan-
do todas as expectativas.

Armiro A. Lincke
Bancredi Fomento Comercial 

Ao digníssimo Sr. Dr. Presidente da AN-
FAC, Luiz Lemos Leite,

É com imensa satisfação que venho 
através desta, explanar meus agradeci-
mentos pelo convite e participação ao 
12º Congresso Brasileiro de Fomento 
Comercial, onde pude abarcar conheci-
mento ímpar, através do notável saber 
jurídico dos ilustres palestrantes. Gos-
taria de estender meus mais sinceros 
cumprimentos ao Sr. Carlos, anfitrião 
deste evento, que suplantou minhas ex-
pectativas, assim como à sua brilhante 
equipe. Tomado por um sentimento de 
exaltação, me dirijo ao digníssimo pre-
sidente da Associação Nacional das Fac-
torings, o douto Luiz Lemos Leite, para 
um sincero agradecimento, impossível 
de ser descrito em palavras, o qual vem 

nos conduzindo ao sucesso e a evolu-
ção de nossa categoria ao longo destes 
32 anos de existência da ANFAC. Uma 
existência repleta de fatos e feitos que 
nos enchem de orgulho de pertencer a 
esta instituição. Em nome do Grupo 
Daniele Banco Fomento Comercial e 
Participações Ltda., transpareço minha 
satisfação em tê-lo à frente de nossa 
classe, satisfação não apenas movida 
pela vaidade, mas por ver concretiza-
dos projetos que conduziram honrosa-
mente nossa empresa a um constante 
crescimento ao longo de seus 27 anos, 
consolidando-se com destaque no 
mercado de fomento mercantil. Fina-
lizo enaltecendo suas decisões à frente 
da ANFAC que, através do empréstimo 
voluntario de sua inteligência e enver-
gadura intelectual e moral, resumiram 
no sucesso desta associação.

Pio Daniele
Grupo Daniele Banco Fomento 
Comercial e Participações 

Caríssimo amigo Dr. Luiz, 
Foi no factoring que nossas vidas se 

encontraram em 1990. Dos 32 anos de 
factoring no Brasil eu já estou cami-
nhando para 24 anos com a Dumont 
Fomento. Sou testemunha da sua 
luta, determinação e dedicação. Se em 
1982 o factoring no Brasil era um so-
nho hoje é uma atividade reconheci-
da, em que mais de 1.000 empresários  
atuam com sucesso. Lembro-me com 
gratidão da acolhida que tive e dos 
aconselhamentos que recebi quando o 
procurei antes de abrir a minha em-
presa. Sou grato também por ter sido 
lembrado para ocupar um honroso 
cargo na diretoria da ANFAC e do 
seu apoio para o exercício de minhas 
funções. O senhor é um vencedor e o 
seu nome está gravado para sempre na 
história do factoring no Brasil. 

Um abraço.
Alexandre Dumont Prado
Dumont e Dumont Fomento 
Mercantil 

Prezado Dr. Luiz, 
O XII Congresso Brasileiro de Fomen-

to Comercial, realizado na cidade maravi-
lhosa entre os dias 30 de abril a 2 de maio 
de 2014, superou em todos os sentidos os 
eventos anteriores.  A qualidade dos pa-
lestrantes, os temas abordados significa-
ram uma evolução constituindo-se em um 
momento todo especial, permitindo aos 
presentes um acréscimo de informações 
e conhecimento relevante sobre todos os 
seus aspectos. Tive a honra de compor a 
mesa, juntamente com o empresário José 
Duran Ferreira, que teve como mediador 
o palestrante Dr. Humberto Luiz Ribei-
ro, Secretário de Serviços e Comércio 
do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, ponto alto 
do congresso, que abordou o tema “Em-
preendedorismo e Competividade”. Os 
meus mais sinceros agradecimentos aos 
organizadores e à ANFAC – representada 
pelo senhor e seus colaboradores – pelo 
sucesso alcançado. 

Marcus Jair Garutti
Conselheiro da ANFAC 

FALE com o 
Presidente 

presidencia@anfac.com.br 

Prezado Presidente da ANFAC, Luiz 
Lemos Leite, recebo, com satisfação, o 
exemplar da edição nº 91 da Revista da 
ANFAC, a 12ª edição do livro “Factoring 
do Brasil” e do seu livro autobiográfico 
“Memória, Visão e Esperança”, oportuni-
dade que expresso os meus agradecimen-
tos pela gentileza. Meu cordial abraço,

Senador Pedro Taques (PDT-MT) 



INDICADORES

o  Fator ANFAC sinaliza o pre-
ço de referência de compra de 
créditos para o mercado do 

fomento comercial (mero parâmetro). 
A composição do fator (referência de 
preço pelo qual são adquiridos os di-
reitos creditórios originados de vendas 

FATOR  ANFAC
de uma empresa de fomento comercial. 
Na composição do cálculo do fator, a 
ANFAC utiliza como indicativo do cus-
to / oportunidade a taxa do Certificado 
de Depósito Bancário – CDB (título 
emitido por instituição financeira de 
primeira linha, com taxa de juro prefi-
xada por períodos de 30 dias). 

SÉRIE HISTÓRICA DO FATOR ANFAC - MÉDIA MENSAL (%)

mercantis) leva em conta os seguintes 
itens: custo – oportunidade do capital 
próprio, custos fixos e variáveis, impos-
tos e expectativa de risco / lucro.

No jargão do factoring, em geral, diz-
-se que o fator representa a precifica-
ção da compra de créditos e nele estão 
computados todos os itens de custeio 

A complexidade dos aspectos tributários e fi scais que envolvem a correta 
apuração e pagamento do PIS/Pasep e da COFINS juntamente com 
a instituição da EFD-Contribuições tornam esse manual indispensável 
a todos os operadores do Direito.

Conteúdo 
• Conceitos iniciais e breve histórico das contribuições sociais;
• Regras gerais dos regimes cumulativo e não cumulativo;
• Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre folha de salários;
• Regimes diferenciados de pagamento (incidência monofásica
   e substituição tributária);
• Programas e regimes especiais;
• Atualizada com as diversas mudanças ocorridas  desde a última edição 
  publicada em 2011.

Prefácio de Ives Gandra
da Silva Martins

Para saber mais sobre o Manual do PIS e da COFINS 
ligue para (11) 2159-0500, escolha a opção 5 
e em seguida departamento comercial ou mande 
um email para vendas@fi scosoft.com.br

FISCOSOFT

Manual do PIS e da COFINS - 4ª Edição
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Parceiros e Patrocinadores 
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MARKETING

Grupo Petra marca presença no congresso

o grupo Petra foi fundado em 1999 como 
uma sociedade distribuidora de títulos 
e valores mobiliários e, em todos esses 

anos, diversificou seus negócios, tornando-se re-
ferência em soluções financeiras, relacionamento 
e comunicação com seus clientes, que vão de pe-

quenos investidores em ações a grandes empresas 
e instituições financeiras. 

Com presença em Curitiba, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Fortaleza e Belo Horizonte, o grupo Petra 
possui mais de 130 colaboradores atuando em qua-
tro áreas de negócio. O Banco Petra, primeiro banco 

comercial brasileiro constituído exclusivamente 
para oferecer soluções financeiras para seu negócio, 
especialista em fundos estruturados como FIDCs, 
FIPs e FIIs, sem possuir carteira própria de crédi-
to. Já a Petra Corretora atua em renda variável nos 
mercados primário e secundário de fundos imobili-
ários, ações e seus derivativos e assegura, através 
de sua equipe com grande expertise no mercado de 
capitais, a execução perfeita da sua operação.

Para o gerente comercial da Petra Corretora, 
Adalberto Oliveira, a participação no congresso foi 
de suma importância. “Desenvolvemos junto com 
a ANFAC uma parceria para constituição de fundos 
de recebíveis voltados ao mercado de fomento 
mercantil. A Petra se especializou, ao longo dos 
anos, na administração de custódia qualificada de 
fundos de investimento. Além disso, oferecemos 
serviços como Conta-Correntes (Escrow) e estru-
turação de CCBs (Cédulas de Crédito Bancário)”, 
destacou Oliveira.

De acordo com ele, Petra foi também pioneira na 
utilização da plataforma para assinatura de contra-
tos de cessão e possui, sob sua administração, R$ 
7 bilhões em patrimônio e mais de 100 fundos. 

WBa informática  
atrai grande público

a empresa WBA Informática, especiali-
zada no desenvolvimento de softwares 
corporativos e consultoria de gestão de 

negócios, marcou forte presença no XII Congresso 
Brasileiro de Fomento Mercantil.

Desde 1993 no mercado, é líder no segmento 
de fomento mercantil com mais de 700 clientes 
em todo o Brasil,  desde factorings, securitiza-
doras e fundos de investimento – com concen-
tração na região Sul e Sudeste. Possui sede em 
São Paulo e escritório em Blumenau (Santa Can-
tarina), para melhor atender os clientes. “Trou-
xemos produtos como IDuplicata, ICar ta e o 
IChegagem que ajudam no processo de adminis-
tração de risco, acréscimo de segurança e maior 
agilidade nas operações dos nosso usuários”, 

explicou o diretor da WBA Digital, Júnior Santos.
Os produtos e serviços da WBA são desenvolvidos 

de acordo com a necessidade de cada cliente, e com 
a missão de aprimorar o uso da tecnologia em prol 
dos negócios, provendo assim soluções com a mais 
alta tecnologia às empresas de todos os portes.

Conta com colaboradores altamente especializados 
e qualificados, com sólida formação profissional e cer-

tificados. A WBA trabalha com a plataforma Pentaho® 
para o Brasil desde 2007 e está habilitada a desenvol-
ver aplicativos de businesses intelligence, bem como 
prestar serviços em desenvolvimento, implantação, 
treinamento e suporte nessa plataforma. “Acompa-
nhamos o crescimento deste importante setor nacional 
e estar no congresso é uma demonstração de parceria 
com nossos canais de negócios”, ressaltou Santos. 
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f ruto da fusão Thomson Corporation com o 
Reuters Group ocorrida em abril de 2008, 
a Thomson Reuters- reconhecida como um 

dos maiores conglomerados de informação do 
mundo – é provedor e líder mundial em soluções 
e informações para empresas e profissionais.

Através de experiência industrial com tecnolo-
gia inovadora, a empresa disponibiliza informa-
ções essenciais para tomadores de decisão nos 
mercados financeiros, de risco de compliance, 
jurídico, tributário, contábil e gestão de comércio 
exterior – com a chancela de uma das organiza-
ções mais confiáveis e prestigiadas do mundo. “Es-
tar XII Congresso da Anfac é uma oportunidade de 
fortalecer nossa marca proporcionando, de manei-
ra direta, que esse segmento possa enxergar em 
nossas soluções uma saída do operacional para o 
estratégico”, enfatizou a consultora de Negócios, 
Maria Verônica.

A unidade de negócios colocou em exposição 
quatro produtos importantes. Checkpoint, que 
reúne o sucesso da plataforma on-line utilizada 
em outros países com a credibilidade do conteúdo 
FISCOSOFT. Com foco nos profissionais das áreas 

tributária, fiscal, trabalhista e previdenciária – ele 
disponibiliza informações e orientações de manei-
ra rápida e eficaz, facilitando o fluxo de trabalho 
diário, fundamentando decisões e mantendo usu-
ários atualizados. Decisões: aproximadamente 4 
milhões de decisões, incluindo mais de 1 milhão 
na íntegra nas áreas tributárias, penal-tributária, 
previdenciária (custeio), empresarial e financeira, 
com destaque para o acompanhamento das deci-
sões do CARF. Projeto Lei, que acompanha projetos 
de lei que tramitam em todas as classes legislati-

vas do país com o intuito de informar em primeira 
mão sobre projetos que interfiram nos negócios 
e o Guia SISCOSERV: primeiro orientador on-line 
para pagamentos de tributos internacionais, que 
traz informações relevantes. Como prazo de en-
trega, cronograma para apresentação e multas 
aplicáveis para auxiliar os contribuintes, incluin-
do seção de pergunta e resposta. “Esse foi nosso 
portfólio exposto aos participantes que, auxilia 
objetivamente, toda a cadeia de seus negócios”, 
exemplificou Maria Verônica. 

RGBsys completa 20 
anos  de atuação no 

mercado

com forte presença no cenário de facto-
ring, desde 1994, a RGBSys oferece com-
pleto sistema de gestão para o setor com 

mais de 130 clientes no País. É uma empresa desti-
nada ao desenvolvimento de software, tecnologia 
e consultoria. “Prestamos serviços de forma dife-
renciada, com o foco na qualidade e atendimento 
personalizado ao cliente. Procuramos através des-
se espaço no congresso transmitir de forma obje-
tiva nossas novidades”, declarou o diretor Ricardo 
Gruber Bernstein.

A RGBsys estabelece sólidas parcerias com seus 
clientes, com olhar sempre atento às mudanças, 
mantendo uma equipe altamente especializa-
da. Além disso, antecipa evoluções tecnológicas 
criando módulos, funcionalidades e novos produ-
tos, que resultam em melhor eficiência e lucrati-
vidade aos clientes. “Apresentamos um conjunto 
de novos modelos que permitem aprovação de 
operações e factoring reverso no ambiente web”, 
expôs Bernstein.

Segundo ele, esse espírito proativo focado em 
valores, seriedade, respeito, superação e espírito 
colaborativo coloca a RGBsys em posição de des-
taque no mercado. “É isso que procuramos eviden-
ciar em nosso espaço durante o congresso, além 
de estar em contato direto com o público com o 
qual atuamos”, finalizou Bernstein. 

thomson Reuters olhar 
estratégico no segmento 

de factorings
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comprova.com oferece comprovação jurídica no ambiente empresarial

c om o objetivo de satisfazer às necessi-
dades das empresas, direcionando o es-
forço dos profissionais para a qualidade 

dos serviços e produtos, a Ânima Informática é 
uma empresa especializada em desenvolvimento 
de softwares financeiros com sede em Fortaleza, 
filiais em Recife e em São Paulo.

Sua equipe de profissionais qualificados vem 
atuando com grande sucesso no mercado de de-
senvolvimento de sistemas há 25 anos, sempre 
integrando a seus produtos novos conceitos, fun-
cionalidades e práticas que facilitem a gestão de 
negócios de seus clientes. Os produtos da Ânima 
possuem excelente aceitação e penetração no 
mercado devido às grandes vantagens e diferen-
ciais que se apresentam em seu portfólio.

Durante o XII Congresso da ANFAC, alguns produ-
tos como o FACT@ - sistema de gestão integrado de 
factorings - já consagrado no mercado e que otimi-

a Comprova.com, uma empresa do grupo 
DocuSign (multinacional norte-ameri-
cana com sede em São Francisco), ofe-

rece soluções que conferem valor jurídico a tran-

za processos operacionais e gerenciais, foi um dos 
destaques. Além dele, o FIDC – sistema completo 
para gestão e controle de FIDCs, com módulos para 
compras de CCBs, ambiente para compra de títulos 
pré-fixados, integração completa com banco cus-
todiante; e o Securitiz@ - que apresenta soluções 
completas para controle de securitizadoras no mer-
cado nacional, englobando a emissão de documen-
tos particulares e legais a esse nicho de negócio, 
como também a integração contábil – ganharam 
atenção dos participantes. “É importante essa par-
ticipação para que o nosso público tenha conhe-
cimento da nossa capilaridade de atuação. Temos 
em torno de 400 clientes, 1.600 usuários, 16 mil 
cedentes distribuídos em 14 Estados da federação, 
que se beneficiam com o Sitema FACT@ ou FIDC, 
envolvendo mais de 3 milhões de sacados e mais 
de 2 bilhões de reais em operações ao mês”, pontou 
Pedro Parente, proprietário da Ânima. 

sações eletrônicas e de certificação digital. Com 
ferramentas eletrônicas, possibilita a redução 
significativa dos custos de envio de notificações e 
de assinatura de documentos e contratos. 

A empresa atua na transformação de processos 
tradicionais “físicos” em eletrônicos certificados 
com a manutenção de seu valor jurídico. Suas so-
luções atuam na comprovação jurídica de envio, re-
cebimento, autoria e conteúdo de e-mails, que au-
xiliam na comprovação e impactam em redução de 
custos dentro de um conceito de sustentabilidade. 
“Trabalhamos com plataforma de assinatura eletrô-
nica, que tem validade jurídica. Isso traz agilidade 
nos processos internos das corporações”, explica 
Jadielly Trecanni, da área de TI da Comprova.com.

Desde sua fundação, a Comprova vem aumen-
tando sua lista de clientes e cases de sucesso. Atu-
almente, a maioria dos grandes bancos, bem como 
seguradoras, empresas estatais e factorings espa-
lhadas por todo o território nacional, utilizam-se 
dos produtos e soluções da Comprova. “Nossas 
soluções impactam em melhorias nos processos e, 
diretamente, torna-se um braço auxiliar dos nos-
sos usuários”, finaliza Jadielly. 

MARKETING
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atuação nacional
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o Instituto de Estudos de Protesto de 
Títulos do Brasil trabalha para pa-
dronizar e centralizar os processos 

de cobrança de todo o Estado de forma segura, 
desburocratizada e econômica. Essa agilidade 
apresentada, que antes era focada somente em 
bancos, foi estendida para o fomento comercial 
através de um convênio celebrado durante o XII 
Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil.

De acordo com Antônio Patrício, analista de 
projetos do IEPTB, o resultado de par ticipação 
ao evento foi altamente satisfatório, uma vez 
que foi possível divulgar o trabalho do insti-
tuto. “Não funcionamos apenas como prova de 
inadimplência e a consequente negativação nas 
empresas de proteção ao crédito. Recuperamos 
42% dos créditos apontados em três dias atra-
vés de uma excelente ferramenta de recupera-
ção”, destacou Patrício.

A Central Nacional de Remessa de Arquivos 
(CRA), sistema que possibilita o encaminha-
mento eletrônico ou físico de títulos e outros 
documentos de dívidas, e a Central Nacional de 
Protestos (CNP) – banco de dados alimentado 
pelos cartórios de protestos – um serviço dispo-
nibilizado gratuitamente para todas as empresas 
e cidadãos, permitindo a realização de pesqui-
sas de CNPJ e CPF, são diferenciais competitivos 
apresentados pelo IEPTB. 

espaço ANFAC

iePtB celebra 
convênio com 

factorings
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Equipe: Thais  
Arruda, Bárbara Oliveira 

e Cristiane Pereira

Bradesco e KPmG 
marcam presença no Congresso  da ANFAC



Com soluções específicas para o segmento Factoring, a 
Serasa Experian está sempre do seu lado, ajudando você a 
lucrar muito mais com uma análise completa de cedentes e 
sacados e uma gestão mais eficaz da carteira. Antecipe-se 
aos desafios e às oportunidades do mercado. Rentabilize-se 
com a parceria da Serasa Experian.

Para saber mais, acesse 
serasaexperian.com.br
ou ligue para 0800 773 7728

Rentabilize

Aumente a carteira de cedentes 
com o perfil desejado

Verifique a qualidade dos 
recebíveis na hora da compra

Monitore os cedentes e os 
principais sacados 

Segmente e priorize a carteira 
de cobrança

Evite fraudes, validando 
informações cadastrais
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