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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

Produtivo e
RELEVANTE

O

XII Congresso de Fomento Comercial no Rio de Janeiro foi um sucesso.
Com a presença expressiva de empresários do nosso setor, foram apresentados e
debatidos temas de relevante interesse para
nossa atividade e a avaliação dos participantes demonstra que o encontro foi muito
produtivo para todos. Nesta edição especial,
mostramos os principais pontos desse importante evento, que mais uma vez colocou
em evidência a incontestável função socioeconômica de nossa atividade e a união dos
que a compõem.
Boa leitura e esperamos todos no XIII
Congresso, no Paraná, em 2016.

LUIZ LEMOS LEITE
Presidente

A homenagem
de todos os
empresários
ao Carlos
Silva, o maior
responsável
pelo sucesso do
XII Congresso
Brasileiro
de Fomento
Comercial

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

Solenidade de abertura
Cerimônia lembra a força e a solidez do
fomento comercial

O

fortalecimento do fomento
comercial e sua crescente importância para a economia brasileira foram destacados durante a solenidade 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 Silva 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 confiam no nosso trabalho”. Ele recordou
também que as pequenas e médias empresas absorvem 70% da mão de obra
empregada no País e contam, cada vez
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mais, com o apoio do fomento comercial: “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, “representantes de uma atividade que ganhou porte e
importância rapidamente, em um ritmo
que não poderíamos imaginar em 1982,
quando a ANFAC foi fundada”. Segundo ele, neste longo caminho já percorrido, incontroverso se mostra o caráter
representativo da ANFAC, no trabalho
incansável de congregar todas as empresas de fomento comercial sob a égide de
um marco regulatório construído com
base em atos legislativos constitucionais e infraconstitucionais e também em

normativos infralegais da administração
pública federal.
Entre as vitórias obtidas nesse período, Luiz Lemos Leite destacou a Circular 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 sucedida. Entre as metas almejadas, citou
a obtenção de uma lei específica para o
fomento comercial. E prosseguiu:
“A regulamentação da atividade mediante uma disciplina legislativa específica teria o condão de consagrar,
legitimar e sancionar o balizamento
operacional e jurídico, fruto das experi-

ências colhidas no cotidiano das empresas 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, porém 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 comercial sempre priorizou atitude ética
e de comprometimento social. Outro
ponto de destaque foi a autorregulação
da atividade: “Conseguimos nos posicionar 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 inovar é necessário e nessa direção citou,
como exemplo, a constituição de FIDCs
(Fundos de Investimentos de Direitos
Creditórios) para suas empresas associadas, com objetivo precípuo de facilitar a
demanda por alavancagem de recursos
e por transferência de risco de crédito.
Decorridos 12 anos de sua implementação, o projeto de estruturação
de fundos de recebíveis multissetoriais
tornou-se “case de mercado”, melhorou
a imagem do setor, que contabiliza atualmente um patrimônio líquido de cerca
de R$ 6 bilhões.

Também em relação às novidades adotadas em linha com as necessidades do
mercado, a ANFAC ampliou seu escopo associativo congregando o fomento
comercial como gênero que abrange as
atividades de compra de direitos creditórios oriundos de vendas de bens e
de serviços (recebíveis comerciais) e se
divide em três espécies: factoring, securitização de crédito e gestão de ativos.
Aproveitando aquele importante
evento, o presidente da ANFAC informou sobre a “notável conquista que foi
a criação da FEBRAF - Federação Brasileira de Fomento Comercial aprovada
pelo Ministério do Trabalho, em fevereiro deste ano”.
“É mais um marco histórico importante para a consolidação institucional
das atividades do fomento comercial.

Como entidade de grau superior, tem
por objetivo congregar todos os sindicatos patronais - SINFACs, para otimizar a capacidade operacional do Sistema 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 inegáveis e não pode perder as oportunidades
que a tecnologia oferece, para ocupar
espaços que se abrem na economia brasileira. Ao final, o presidente da ANFAC
fez uma saudação especial ao empresário José Maria Pinho, que, acompanhado da família e sua equipe, veio de Portugal, exclusivamente para participar do
XII Congresso Brasileiro de Fomento
Comercial.
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INTERNACIONAL

A experiência do
factoring norte-americano

C

om alguns pontos em comum o fomento comercial brasileiro e as empresas desse
segmento nos Estados Unidos contam com
algumas vantagens expressivas: podem ser constituídas, sem burocracia, por internet, além de contarem com um cenário econômico mais estável. Esses
e outros detalhes do mercado de factoring norte-americano 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 Unidos desde a década de 1970, quando a disponibilidade de linhas para capital de giro foi reduzida pelos
grandes bancos do país. Ele esclareceu que a atividade 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 correio ou internet o endereço legal e as pessoas responsáveis pela empresa”.
Se quiser liquidar a firma, é só avisar ao Estado
que foi encerrada. Não há obrigações sociais. Basta querer fechar ou liquidar a empresa, está feito,
sem burocracia. Talvez seja por isso que muitas empresas 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 empresário, o que não seria possível em um ambiente mais
oneroso. MAIS CLIENTES PARA NÓS.
Em relação ao ‘funding’ (obtenção de recursos pe-
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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 revelação 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 características do negócio do cliente “porque o empresário
que nos procura não está interessado na Advance Factoring e sim em tocar o dia a dia de seus negócios”.
“A técnica mais eficaz no processo de venda é falar 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 referências 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 depósito que varia entre 500 e 1 mil dólares. Depois,
a factoring passa a avaliar as primeiras duplicatas,
confirmando dados junto ao sacado via telefone,

Foto: Divulgação

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

Andre James
Perry,
João Costa
Pereira e
Livio Utech

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 empresa 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 originou 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 resultado 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 lições: 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 clientes no mercado americano, o palestrante informou 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 médio porte e de 30% a 35% anuais das empresas de
menor porte e faturamento.
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INDICADORES

Mercado de capitais
Operações estruturadas

A

s taxas de expansão dos FIDCs
(Fundos de Investimento em Direito Creditório) e CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) são
indicadores estratégicos para a economia
e um dos vetores de crescimento do mercado de capitais.
Essa visão de futuro foi exposta por
Bruno Luna, da superintendência de Relações com Investidores Institucionais da
CVM, durante o XII Congresso Brasileiro de Fomento Comercial. “Projeções da
CVM para o mercado de securitização em
2023 apontam que os FIDCs movimentarão 182 bilhões e o CRI na faixa de 149 a
163 bilhões”, demonstrou Luna, com dados potenciais de mercado futuro.
Segundo ele, em 2001 a CVM editou
uma instrução normativa aplicada na estruturação dos FIDCs. “Crescíamos em
média 32% ao ano. A queda do Lehman
Brothers, durante a crise de 2008, afetou
essa indústria frontalmente. O importante é que o cenário está mudando e, ano
após ano, o cenário está melhorando de
forma gradativa”, afirmou Luna.
Essa melhora apontada pelo especialista 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 tradição 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”, pontuou 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 podem minar a confiança dos investidores e
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Bruno Luna,
Patricia Bordon e
Fernando
Marsillac

FIDCs e CRIs
são indicadores
estratégicos para a
economia
a própria existência do mercado, porém,
dentro do contexto das mudanças recentes no FIDC, com alterações normativas
(ICVM 531), esse cenário melhorou.
Tivemos mitigação do conflito de interesses, melhor definição do papel dos
principais participantes e no fluxo financeiro”, 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 compensado por menor exigência de remuneração 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 ainda é muito incipiente. Além disso, temos
fatores demográficos, crescimento econômico e do crédito, restrições ao financiamento puramente bancário, concentração
bancária e restrições regulatórias (Basileia
III). Todas essas mudanças apresentadas
promoverão melhorias no sistema com o
passar dos anos”, finalizou Luna.

PRIMEIROS IMPACTOS DA ICVM 531

11%

5,6% 4,8%

Carteira de FIDC por segmento

2012
5,9%

11%

61,6%

Base: Dez/12
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13,4%
(II.f) Financeiro
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13,4%
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(II.c) Comercial
(II.h) Factoring
(II.h) Outros

Queda do segmento financeiro (Originar -> Distribuir)
Aumento substancial da participação do segmento comercial
Fonte: CVM. OBS.: excluído o FIDC-NP do Sistema Petrobras
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CONTROLE

Prevenção e Combate à
LaVAgem de dinheiro

O Fomento
Comercial e o COAF

Ricardo Liao,
Mauricio Ouchi e
João Carlos Vargas

O

Coaf (Conselho de Controle das Atividades Financeiras)
tem contato positivo com o
fomento comercial, como mostram as
150 mil comunicações feitas pelo segmento àquele órgão. “Esse dado em si
mostra uma resposta importante desse
setor em relação à obrigação de comunicar, 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 realizada pelo Coaf incluem regulação,
supervisão e o processo administrativo
punitivo. O trabalho, salientou, é realizado em interação permanente com os
demais órgãos responsáveis pelo acompanhamento do setor financeiro.
Entre as normas do Coaf para o
segmento de fomento comercial, o palestrante destacou como novidades: definição de política de prevenção; classificação de risco de clientes e da operação;
e cadastramento. Quanto à avaliação do
nível de conformidade da pessoa obrigada, ele citou o cadastro dessa pessoa no
órgão, manutenção do cadastro de clientes, registro de operações, comunicação
ao Coaf, procedimentos e controles e
treinamento de funcionários. “Tudo isso

é feito de maneira remota e com o uso da
informática”, salientou.
Um dos destaques desse trabalho, na
avaliação de Ricardo Liao, são as comunicações recebidas pelo órgão: “Diariamente 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 averiguação preliminar, obedecendo como fluxo as etapas de seleção (que inclui risco
e outras induções), coleta (formulário,
questionário e documentos), e avaliação (“régua” e critério), antes de chegar à conclusão, que pode resultar em
arquivamento, recomendação ou processo administrativo.
As infrações mais comuns que resultam em decisões do Coaf referem-se a:
ausência de comunicação de operações,
com 52,8% dos casos; cadastro ou identificação de clientes (27,0%) e registro
de operações (15,7%). Em menor número aparecem atendimento a requerimento de documentos ou informações e
declarações, com 2,2% cada.
No setor de fomento comercial, o palestrante recordou os casos de uma falta
de comunicação relativa a títulos de crédito que compunham um FIDC, a situação 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 documental, 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.

A Reação do mercado
As atitudes das empresas em relação ao Coaf
Após intimação

95, 9% - apresentam
defesa
4, 1% - à revelia

Interposição de recurso

60% - não interpõem
40% - recursos
interpostos
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BANCO DE DADOS

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

O

Cadastro Positivo, instrumento já em pleno funcionamento
no Brasil, será responsável nos
próximos anos pela expansão do crédito 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 Experian, Júlio César Leandro.

especialista da Serasa Experian.
Segundo ele, dentro da questão de legislação 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 Monetário Nacional. Além disso, deve possuir
certificação técnica de segurança da informação que garante a integridade do

rico positivo”, demonstrou César Leandro.
As informações do Cadastro Positivo
também contribuem para aperfeiçoar
modelos de risco, aumentando a segurança 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
Júlio César
Leandro,
Thiago Bento
Ferreira e Frederico
Loyo Filho

O Cadastro Positivo é um banco de
dados com informações de consumidores que têm histórico favorável de pagamento. “Em outubro de 2012, iniciamos
o processo de implantação do Cadastro
Positivo no Brasil. Nossa meta diária é
trabalhar na consolidação da base de dados para melhorar o ambiente de concessão”, explicou César Leandro.
O que está por trás do funcionamento
do dispositivo, segundo ele, é a assimetria de informações. “Quanto mais informações inseridas, melhor a análise e sua
concessão ao consumidor. Isso melhora
o risco e, consequentemente, diminui
substancialmente os juros”, acredita o
12 - JUNHO - 2014

sigilo nos dados armazenados, possibilitar
acesso aos consumidores sobre seus dados positivos e, ainda, disponibilizar uma
estrutura de ouvidoria de atendimento”,
explicou César Leandro.
O Cadastro Positivo mostra os compromissos financeiros já assumidos pelo
cidadão no mercado, bem como as prestações 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. Atualmente, 50 milhões de consumidores negativados não se beneficiam do seu histó-

das taxas de inadimplência mantendo a
mesma aceitação e R$ 42 bilhões em redução de perdas”, projetou o palestrante.
O grande desafio para o futuro,
conforme análise de César Leandro,
é formar uma base relevante de operação 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 proporcionará mais negócios com segurança,
precisão e agilidade. É uma jornada
que estamos construindo e acreditamos que o pleno funcionamento será
responsável pela formação do crédito
sustentável nacional”, finalizou.

produção nacional

Empreendedorismo e
competitividade
Um olhar de otimismo

H

umberto Luiz Ribeiro, Secretário de Serviços e Comércio
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), não esconde sua visão otimista sobre os rumos do País. Para ele, o
tema competitividade pressupõe uma
análise que não é estanque. “Precisamos ser competitivos, mas com movimentos bem-estruturados”, destacou.
O Plano Brasil Maior, instituído pelo
Governo Federal, que estabelece avanços na política industrial, tecnológica,
de serviços de comércio exterior – focando estímulo à produção nacional
para alavancar competitividade da indústria nos mercados interno e externo – foi tratado pelo palestrante como
importante dispositivo em direção ao
desenvolvimento econômico e social
brasileiro. “Ele mobiliza as forças produtivas para inovar, competir e avançar
na arena global. Quem caminha sozinho pode até andar mais rápido, mas
quem faz junto vai mais longe”, frisou
Humberto. Defendo que “quando colocamos o bem-estar do consumidor,
como algo importante, realmente fazemos diferença”.
Para ele, o mercado doméstico evoluiu 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 carga tributária. Isso impacta em melhor
retenção e investimento direto em capital humano”. Ainda de acordo com o
palestrante, a inflação está melhorando
e o nível de endividamento é sustentá-

José Duran Ferreira,
Humberto Luiz
Ribeiro e Marcus Jair
Garutti

“Quem caminha
sozinho pode
até andar mais
rápido, mas quem
faz junto vai mais
longe”

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 integram essa visão estratégica de crescimento no longo prazo. “Nossa parceria
com a UE vem acontecendo em várias
frentes, em termos de empreendedorismo 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

não há queda de investimento estrangeiro no País”, defendeu Luiz Ribeiro.
Investir em empreendedorismo e
inovação, no mundo atual, são caminhos seguros para se manter competitivo, segundo o palestrante. “Desde o
final de 2007, começo de 2008, estamos
enfrentando uma crise mundial. Acreditamos que estamos no fim desse ciclo
e o Brasil ocupa espaço importante em
termos de atratividade de investimentos internacionais. Estamos com dívida
pública, desemprego e desigualdade em
queda. Entre os países do G20 somos o
6º maior em crescimento e isso é relevante”, classificou Luiz Ribeiro.
O Catálogo de Oportunidades para
Investimentos lançado em Dubai, com
presença da ANFAC, foi citado como
cartilha visionária que reúne informações sobre projetos e obras públicas
– cujo objetivo é atrair potenciais investidores e divulgar oportunidades internas. “Fomos reconhecidos por essa
ação e até recebemos prêmio. Estamos
montando uma outra missão, que visitará China, Indonésia e Austrália com
meta de fortalecimento de parcerias”,
pontuou.
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“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”

Luiz Ribeiro destacou também que
a simplificação e desburocratização no
ambiente empresarial, que contou com
olhar atento do ex-Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 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.

Inovação e educação
Humberto deixou claro que o caminho seguro para melhoria do País está
no investimento de educação, intercâmbio de ideias e incentivo às práticas
de empreendedorismo. “O Programa
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC) é um marco histórico nesse processo de formação profissional e
educacional. Até agora mais de 4,6 milhões de pessoas participaram do programa. 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 pirataria e falsificação, também foi lembrada 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 estoques e evitar furtos”, disse Humberto
exemplificando que “a nova tecnologia é também uma arma contra medicamentos falsificados”.
Por fim, o secretário Humberto disse
que sempre teremos o famoso copo
meio cheio ou meio vazio. “Basta saber de que lado pretendemos olhar
o recipiente. Precisamos mostrar que
somos o terceiro maior fabricante aéreo do mundo, que temos capacidade de empreender. Tenho como certo que vamos organizar uma grande
Copa do Mundo, uma Olimpíadas de
ponta e precisamos acreditar no crescimento do Brasil em todas as suas
esferas”, finalizou.

CONJUNTURA

Perspectivas
da economia brasileira

O

empresário tem motivos de sobra
para estar preocupado com o atual 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, economista e ex-ministro da Fazenda, durante sua
fala no XII Congresso Brasileiro de Fomento 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 crédito cresce com ritmo mais lento, devendo
alcançar 7% este ano, a confiança do consumidor está em baixa e a inflação está ainda 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 câmbio, segundo o ex-ministro, continua pressionada, embora tenha recuado em abril
para a cotação média de R$ 2,23, em comparação 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 “diagnóstico equivocado com ênfase no estímulo ao consumo por muito tempo, sem
correspondência pelo lado da oferta”.
Uma das consequências desses problemas, afirmou Mailson da Nóbrega, foi a
queda da taxa de investimento, com a falta de confiança dos agentes econômicos

como consequência de problemas como
importação adicional, que geraram queda
na competitividade da indústria. Ele citou
também na “matriz que fracassou” a contabilidade criativa na gestão fiscal e o protecionismo, “que reduz a eficiência, com
barreiras à importação e restabelecimento
da política de conteúdo nacional, principalmente no setor de petróleo”.
As principais consequências dessas
estratégias equivocadas, segundo o exministro, foram o rebaixamento da classificação de risco do Brasil pela agência
especializada Standard & Poor’s, a queda
do potencial de crescimento e o aumento da incerteza da economia. O fator positivo foi que a Standard & Poor’s não
baixou ainda mais a nota do País por reconhecer a força das instituições.
São essas instituições que evitam o risco de um colapso da economia brasileira,
garante Mailson da Nóbrega: “As instituições sólidas inibem o populismo. Não
há chance de nos tornar uma Venezuela
ou uma Argentina. Essas instituições, que
além de Congresso, Banco Central etc. incluem imprensa livre e Judiciário independente, 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

Maílson da
Nóbrega, exministro da
Fazenda

ele classifica como crise inflacionária, cambial, fiscal e político-institucional: “A sociedade brasileira não tolera a inflação e deve-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 reservas de US$ 365 bilhões em comparação
a uma dívida de US$ 310 bilhões. Em outras 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 político-institucional”.
Por isso, na avaliação do ex-ministro, o
Brasil já deu adeus ao populismo “apesar
de algumas recaídas” e é parcela da “parte 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 estabilidade política e econômica e estamos na
antessala do clube de países mais ricos”.
Por isso, ele encerrou sua palestra pedindo à plateia: “Não desanimem!”.

José Góes
e Daniel
Gonçalves
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JUSTIÇA

O judiciário do futuro
Luis Felipe Salomão,
Ministro do STJ, destaca
importância da ANFAC

O

ministro do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão, afirmou durante palestra
realizada no XII Congresso Brasileiro de
Fomento Comercial que a Corte tem relação positiva com a ANFAC, e que a Associação tem atuado como amicus curiae
em recentes casos julgados pelo STJ referentes à atividade. Ele citou ações recentes em que a ANFAC marcou presença,
duas das quais se referiam a prazo para

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 negócios, é preciso saber as regras do jogo”.
Nesse ponto, destacou que é necessário ter

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 ambos os casos decidimos que o prazo para
ajuizamento é de 5 anos”, lembrou.
Luis Felipe Salomão recordou também decisão em relação a notas promissórias garantidoras de duplicata:
“Nosso entendimento foi de que existe
sim direito de regresso. Em outras palavras, não se pode emitir uma duplicata 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
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segurança do direito positivo federal além
de garantia e proteção dos direitos.
O palestrante lembrou também a avalanche 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

assoberba os tribunais são demandas que
se multiplicam em série”, disse.
Nos tribunais superiores o acúmulo 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 superiores. Quanto às soluções prospectivas,
Luis Felipe Salomão listou a eficácia das
soluções alternativas à jurisdição (como
conciliação, medição e arbitragem); racionalização do sistema processual; formas
adequadas de recrutamento e capacitação
de juízes; planejamento e gerência; e proposta orçamentária participativa.
Salomão apresentou também dados de
pesquisa sobre a orientação preponderante
dos juízes para tomar decisões. O levantamento 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 Salomão, o presidente do Tribunal de Justiça 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 vivamos em um Estado capitalista”.
Por sua vez, Jurandyr de Souza, desembargador 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 categoria 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 palestra de Luis Felipe Salomão deixou claro
que “o futuro da Justiça se baseia em dois
aspectos: planejamento e investimento”.

CREDORES COLABORATIVOS

A construção jurisprudencial
da recuperação judicial de empresas

N

o momento em que a Lei de Falências e de Recuperação de Empresas (Lei 11.101/2005) completa 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 necessária, 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 representa um significativo avanço em relação
à legislação anterior, (decreto-lei nº
7.661/1945). “Tantas empresas no passado desapareceram por falta de uma
lei como essa - que traz um viés econômico, 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 geradoras de riqueza e fortalecimento da economia do País”, explicou Ayoub.
Ayoub destacou que, embora a Lei de
2005 não contemplasse a figura do intitulado credor colaborativo, tal figura
é fruto da criação dos entes envolvidos
na recuperação, injetando dinheiro na

empresa, ajudando os demais credores e,
por sua vez, viabilizando a companhia a
funcionar para que consiga pagar os demais credores. “O factoring tem papel
importante na recuperação de empresas,
uma vez que se enquadra como essa nova
figura do credor colaborativo. Participem 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”
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, empresa 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 liberação 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 recuperação judicial pelo palestrante, sob a
égide da nova lei, foi o recente processo
de recuperação da empresa área Varig,
que recentemente venceu uma ação bilionária 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 classificou de ‘juridiquês’ e convidou o segmento
de factoring para participar da securitização 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 consultora. A CVM assessora com o objetivo
de dar total transparência a esse procedimento - seguindo a instrução 444 da
CVM - e eu convido a ANFAC a participar desse processo de securitização.
Estou com as portas abertas não para resolver, mas para minimizar o sofrimento desses credores que já esperaram por
muito tempo”, finalizou.
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UNIVERSO DIGITAL

Validade jurídica dos
documentos eletrônicos
e o Marco Civil da Internet

Fomento
comercial está
integrado ao
mundo digital

Renato Ópice Blum,
Marcio Aguilar,
Ricardo Wakim e
Pio Daniele

O

mundo digital é uma realidade
para todos, principalmente no
Brasil, e o setor de fomento comercial está cada vez mais integrado nesse
processo, de acordo com análise de Renato Ópice Blum, advogado especializado
em Direito Eletrônico, que fez palestra
sobre validade jurídica de documentos
eletrônicos durante o XII Congresso Brasileiro de Fomento Comercial.
Segundo ele, documentos eletrônicos
como duplicatas digitais, por exemplo, já
têm valor de prova, conforme mostram decisões judiciais referentes ao assunto, “embora sejam necessárias medidas que garantem 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 “todos 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, encaminhar mensagens eletrônicas tendo
como anexo uma duplicata digital. O Judiciário brasileiro, assegurou o especialista,
está cada vez mais ciente dessa realidade,
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o que aumenta ainda mais o nível de segurança 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 atestar a validade de um documento eletrônico: “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 Ópice 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 documento eletrônico, frisou o palestrante.
Ele citou também o artigo 889 do Código Civil, que possibilita a criação de documentos eletrônicos, e a possibilidade de
fazer endosso digital (permitido a partir
da certificação 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 escrito. Com o marco civil, essa autorização será dada a partir de informações
claras e detalhadas”.
Especificamente sobre o setor de fomento comercial, ele disse que já é possível abrir mão da duplicata física. Ressaltou 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 vantagens, essa alternativa é útil quando acontece 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”.

RECUPERAÇÂO DE CRÉDITO

Instituto de Estudo de
Protesto de Títulos do Brasil

A

palestra intitulada “Protesto como
ferramenta de recuperação de crédito”, proferida por Danielle Alves Cabral Rodrigues, tabeliã em exercício 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 direito, dotados de fé pública e fiscalizados
pelo Poder Judiciário, é extremante seguro”, ressaltou.
O IEPTB-BR (Instituto de Estudos de
Protesto de Títulos do Brasil-BR), do qual
Danielle faz parte, é a entidade de classe

Ambiente
digital melhora
protesto e
recuperação de
ativos
plicou que se trata de um ato que prova
a impontualidade, inadimplência e descumprimento 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 conserva os direitos, além disso, é um eficiente
meio de recuperação de crédito, serve
Danielle Cabral
Rodrigues, Antonio
Claudio, Luiz Carlos
Borges e Orlando de
Sousa Santos

representante dos cartórios de protesto
do Brasil que tem por finalidade efetuar
pesquisas, estudos e desenvolver aprimoramentos para a atividade do protesto,
com o intuito de melhor atender ao público usuário. “Antigamente, para qualquer ação, era preciso comparecer ao cartório. 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 usuários”, 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 somente será lavrado após a devida intimação nos termos da lei. Ele minimiza uma
possível ação judicial, uma vez que existe
uma verificação prévia da legalidade do título apresentado, feita por um profissional
revestido de fé pública e fiscalizado pelo
Poder Judiciário”, mencionou Danielle.

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 cartório ou de seu cancelamento, caso esse título venha a ser protestado. O credor só
paga quando desiste do protesto ou ele
próprio requer o cancelamento. Isso porque já recebeu o título e as despesas do
devedor”, explicou Danielle.
Em relação a eficácia e rapidez, a palestrante disse que os protestos passam
a constar do Banco de Dados Unificado
dos Cartórios de Protestos e dos serviços 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 bancárias e operações de crédito e restrições
na participação de concorrências em
concurso público. Há rapidez na recuperação do crédito, pois o processo se
realiza em apenas cinco dias úteis”, ponderou Danielle.
Outra novidade é que o IEPTB desenvolveu o sistema de Central de Remessa
de Arquivos Nacional – CRA, e é responsável pela sua gestão. “Esse sistema
permite o envio eletrônico a protesto
de Duplicata Mercantil por Indicação
(DMI), Duplicata de Prestação de Serviço (DSI), Cédula de Crédito Bancário
(CCB) e outros títulos, visando oferecer
desburocratização e melhor atendimento
ao público usuário. O sistema CRA-Nacional 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.
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FINANçAS

O mercado financeiro
e a economia brasileira

A

economista do Departamento de
Pesquisas e Estudos Econômicos
(DEPEC) do Bradesco, Ellen Regina Steter, no XII Congresso Brasileiro
de Fomento Mercantil, apontou que o País
crescerá no máximo 2% até 2015. “Precisamos trabalhar com crescimento ao redor
de 1,5 e 2%, até 2015. Teremos neste período um processo de transição por conta das
agendas nacionais”, observou a economista.
Em relação à política de juros, Ellen também não acredita que o Comitê de Política
Monetário (COPOM) faça grandes movimentos 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, serviços 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 Mundo 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 BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul), mas hoje essa configuração mudou. “O crescimento atual está partindo dos países desenvolvidos, inclusive
liderado pelo crescimento dos Estados
Unidos, onde o cenário está gradualmente melhorando. Eles que ficaram no
epicentro da crise entre 2008 e 2009, já
mostram sinais claros de recuperação”,
alertou Ellen projetando crescimento de
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Ellen Regina Steter,
Mario Ricardo Faria
Gomes e César
Moura Rodrigues

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, também já mostra recuperação conforme observado pela economista. “O crescimento
do PIB na zona do Euro deve ficar em torno de 1,2% até o fim do ano, mas já é um
cenário de recuperação”, classificou.
O Produto Interno Bruto (PIB) da China, que vem desacelerando, também afeta

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 jurídica em torno de 3,3%. Há um perfil de

Variação do PIB do Brasil (%) 1984 - 2014

Taxa de crescimento do comércio varejista por setor - 2014

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 Bradesco, é de alta da moeda norte-americana. “O Federal Reserve (Fed, o banco
central dos Estados Unidos) mantendo os juros norte-americanos entre 0 e
0,25% - já sinalizou que com a recuperação da economia interna - vai interromper 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.
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AMBIENTE CORPORATIVO

Gestão Contemporânea:
Estratégia, Inovação e Você

O

professor e consultor em gestão
empresarial, Waldez Ludwig
proferiu a palestra motivacional do XII Congresso Brasileiro de
Fomento Comercial com uma análise
surpreendente e bem-humorada: “Antigamente se fazia uma organização, fosse
ela empresa ou entidade, com recursos
materiais e humanos. Hoje, precisa-se
de três coisas: recursos humanos, recursos 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 estratégia, excelência, inovação e talento”.
Waldez Ludwig garantiu que uma empresa 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 surpreendeu a plateia, ele garantiu que não basta 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, sendo 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. Assim, 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”.
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José Martins,
Waldez Ludwig e
anos
Napoleão
Brito

“Empresa precisa de
três coisas:
recursos humanos,
recursos humanos e
recursos humanos”
O palestrante considera que a educação
no Brasil tem muitas falhas: “Há 25 anos
eu trabalhava com informática na educação e até hoje o País não implantou inovações que a informática permitia já naquele 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 buscam contratar profissionais que praticamente não existem no mercado, ou seja,
aqueles que tenham perfil empreendedor, inovador e com amor ao trabalho.
Como solução, outra proposta ousada:
contratar gente talentosa e de preferência sem experiência anterior, ou seja, que
não esteja acostumada ao modelo tradicional de hierarquia que prevalece nas
empresas: “A liderança é importante, trata-se de uma necessidade atávica do ser

humano e também dos animais. Mas a
estrutura tradicional da empresa é negativa 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 filhos, 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 quando 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 maioria’. 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”.

Potencial do setor

Presidente do Tribunal de Justiça de SC
lembra importância do fomento comercial

O

fomento comercial é uma atividade econômica não só indispensável para a economia brasileira, 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 restrito grupo de nações que de fato interferem no desenvolvimento do planeta”.
O presidente do TJSC lembrou também que o fomento comercial dá apoio

foi feita pelo presidente do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, Nelson
Schaefer, que compareceu como convidado ao XII Congresso Brasileiro de
Fomento Comercial.
“Com o apoio desse importante setor, as empresas conseguem planejar
seus investimentos e é possível direcionar a atividade econômica para as
reais necessidades da economia”, afirmou 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.

Na análise de Nelson Schaefer, o
Brasil tem grande potencial de se destacar 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 favorável para que as empresas vicejem e
atendam as necessidades e desejos do
consumo interno, assim como estejam
em condições de aumentar a capacidade de exportação”.
Ele reconheceu que o Brasil atravessa 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 protagonistas 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 planeta, e por isso é importante ter uma economia forte e saudável, o que só se consegue 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 Catarina procura-se adotar políticas públicas voltada para a eficácia, principalmente 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 processo: “Não tem mais cabimento a visão 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”.
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CULTURA

XII Congresso abriga o lançamento do livro

“Memória, Visão e Esperança”,

obra autobiográfica de Luiz Lemos Leite

O

presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, lançou o livro “Memória, Visão e Esperança”, sua
autobiografia, em concorrida tarde de
autógrafos realizada durante o XII Congresso Brasileiro de Fomento Comercial.
Os participantes do evento foram agraciados 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 passagens 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 primeiros passos até a fundação, desde os
primeiros anos de sua vida até a fundação 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 livro porque julga ter atingido “a perspectiva 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 primeiros passos, o ginasial e o noviciado,
o curso de Filosofia, os primeiros passos da carreira profissional e experiências que incluem desde a trágica final da
Copa do Mundo em 1950, no Maracanã,
quando o Brasil contrariou todas as pre-
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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 organização do Banco Central e da luta
para formar e fortalecer a ANFAC, que
fundou em 1982 com um reduzido grupo de visionários, logo depois de se aposentar, 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”
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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ARTIGO
FEBRAF

Momento histórico
para o fomento mercantil
Luiz Napoleão da
Silva Brito*

FEBRAF E
Federação Brasileira
de Fomento Mercantil
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m 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 presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, 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 federações. 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 – SINFAC DF, SINFAC ES, SINFAC PE,
SINFAC PR, SINFAC RJ, coordenados 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 mudanças 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, concedeu finalmente o registro sindical à
FEBRAF com abrangência e base em
todo o território nacional. Esta entida-

“A união dos
sindicatos em
torno desta
nova entidade
representara novos
tempos e novas
oportunidades de
fortalecimento do
setor do fomento
comercial”
de de grau superior é destinada a coordenar 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 histórico 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 demais SINFACs, para tornar a FEBRAF
uma entidade forte e representativa.
A união dos sindicatos em torno
desta nova entidade representara novos 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 segmento do fomento comercial.
* Luiz Napoleão da Silva Brito
presidente da FEBRAF
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Windsor Barra da Tijuca
agrada aos participantes do
XII Congresso da Anfac

L

ocalizado de frente para a Praia da
Barra da Tijuca, o Windsor Barra
Hotel tem beleza por todos os lados. A natureza exuberante, que emoldurava 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 escolhido 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 participantes para uma caminhada reconfortante - a piscina panorâmica na
cobertura com bar de coquetéis, uma
academia moderna, banheira de hidromassagem e o restaurante gourmet elegante ficaram como pano de fundo de
uma estádia inesquecível.
Os apartamentos do Windsor Barra

Hotel apresentam piso em carpete e áreas de estar confortáveis. Todos incluem
ar-condicionado e TV via satélite. Alguns
ainda oferecem banheira de hidromassagem e uma vista deslumbrante do mar.
O hotel que fica apenas 4 km do Shopping Center Barra, com poucos minutos
de caminhada, também dá acesso na trilha cênica do Parque Nacional Bosque
da Barra. A famosa Praia de Ipanema encontra-se a 15 km de distância, enquanto
Copacabana fica a 20 km.
A junção de serviços esmerados, cozinha primorosa com especialidades regionais e internacionais e alta qualidade
nas instalações, proporcionando momentos inesquecíveis de prazer, relaxamento e muita paz, fez do congresso da
ANFAC um marco de inovação durante
os trabalhos. O resultado foi constatado pelos mais notáveis profissionais de
factoring do País, alto nível de assuntos
debatidos e, por fim, elogio unânime
dos participantes.
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HOMENAGEm
Troféu ANFAC
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COQUETEL
Recepção
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FESTA
Encerramento
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mensagens

XII Congresso da Anfac
fortalece o intercâmbio de
experiências sofre factorings

A

s empresas de factoring têm fundamental
importância econômica e social para a economia 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
Meus Caros,
Pelos elogios recebidos o nosso congresso atingiu os objetivos, com conteúdo, boas
palestras, dentro de um tempo razoável,
não estressante aos participantes, as estruturas físicas e de pessoal perfeitas, o inter-relacionamento entre todos, a contagiante 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 envergadura, agora meu respeito por vocês e
seus colaboradores aumentou e muito.
Vocês e suas equipes foram fantásticos!!!
Não posso aqui apontar um só deslize, somente os meus próprios, que em cima da
hora mandava aqueles bilhetinhos terríveis
incluindo ou alterando isso ou aquilo, deixando 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 colaboradores, repassem e leiam para eles essas
linhas e digam do meu prazer em ter podido participar dessa equipe, colaborando da
forma que me foi possível.
A todos o meu abraço fraterno e meu
muito obrigado por nos terem proporcio-
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(ANFAC), no Rio de Janeiro, reuniu especialistas
de todo o País para debater os mais diversos assuntos acerca do tema ‘factoring’. As palestras, o
intercâmbio de experiências, além da luta constante pelo fortalecimento do setor foram pontos
de prioridade tratados entre os participantes.
A seguir, mensagens recebidas.

nado esse ótimo evento.
De coração.
Carlos Silva
Comissão Organizadora
Prezados,
Participei no Rio de Janeiro, no princípio do mês de maio, do XII Congresso
de Fomento Comercial das empresas filiadas à ANFAC.
Apenas o Dr. Luiz Lemos Leite, como
presidente, e eu como associado participamos de todos os congressos realizados
pela ANFAC.
Essas oportunidades deram aos empresários uma visão extraordinária da evolução 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 dirigentes. A introdução do fomento comercial 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, passado pelo direito de regresso e chegando

à consagração de uma lei especial regendo
suas atividades. A colaboração dos sindicatos 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 apresentado, alcançou uma percepção ampla
da infinita capacidade de nosso trabalho.
Os diversos congressos vêm demonstrando claramente a evolução e os conceitos da atividade no Brasil. A grande
notícia do XII Congresso de Fomento
Mercantil foi a aprovação, pelo Ministério do Trabalho, em fevereiro deste ano,
da FEBRAF – Federação Brasileira de
Fomento Mercantil.
A nova entidade vai coordenar o pensamento dos sindicatos filiados em todo
o território brasileiro. A FEBRAF será
o marco maior da nossa atividade, devendo consolidar a união de todos os
participantes. As empresas que seguem
os princípios clássicos da atividade evoluem e têm lucro cada vez mais evidente. Tenho para mim, com a empresa funcionando todos os dias úteis do ano, que
o fomento comercial não surgiu para
ter como cliente as melhores empresas.
Existem empresas ótimas que têm crédito barato em diversas fontes. Nosso
cedente, em princípio, deve ser uma firma carente e nessa condição o fator, em
nosso benefício, é maior.
Pessoalmente acreditamos em três dogmas no fomento comercial: razoável ca-

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 complexidade só pode ter êxito com o concurso de
diversas cabeças, determinadas e solidárias,
e com elas compartilharmos o trabalho, lucros 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 permaneço no escritório 6 horas por dia, penso
como empresário pequeno que quer crescer, preciso trabalhar mais que os concorrentes para tomar-lhes mercado, sabendo
que a bancarrota de qualquer empresa
começa pela soberba.
A pequena empresa sempre foi um ótimo 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 preocupar, buscar, estudar estratégias e modelos que podem ser reaplicados.
Na atividade aprendi 80% do que é preciso fazer nos dois primeiros anos de atuação, os outros 20% venho aprendendo
nesses 30 anos de trabalho. Descobri que
uma forma eficiente de fazer bons negócios 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 pessoa, 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 apresentações, 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 Congresso Brasileiro de Fomento Comercial. O
evento foi coroado de sucesso, demonstrando o avanço da atividade no campo
jurídico, operacional e tecnológico e na
abrangência de novos produtos para oferecer a sua clientela em todo o território
nacional. Quem esteve presente ao evento
com certeza levou consigo importante conhecimento sobre a atividade e pode notar
da importância da união de princípios e experiências 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 palestrantes do mais alto nível. Não tenho dúvidas que todos os participantes saíram do
evento mais fortalecidos e enriquecidos,
por conta do conteúdo envolvendo o factoring na sua essência.
Meu querido presidente, amigo de todos os empresários do fomento comercial, orgulha-me muito fazer parte do
seu time, na condição de presidente do
Conselho Fiscal, oferecendo minha modesta contribuição, para o sucesso e sempre 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, estamos 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 familiares, o que indica também a seriedade
e continuidade existente na classe. Notadamente tivemos uma escolha de palestrantes de grande representatividade na
economia, no Judiciário e nos diversos
segmentos do mercado em que atuamos
em parceria. Portanto, todos nós só ganhamos 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 jamais 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 comprometimento que possa existir, enfim aos demais
que também estiveram participando e contribuindo para o SUCESSO DESSE MARAVILHOSO CONGRESSO. Cada vez
mais nós ficamos convencidos da força que
temos e podemos ter certeza de que também 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 congresso 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 - chegou bem em Atlanta - e ele se sentiu honrado e prestigiado por seu convite para que
pudesse contribuir para o acontecimento.
Mais uma vez ficou clara e expressa
a importância de seu empenho, dedicação 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
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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 Bangu, digo-lhe no melhor período de minha vida, local onde o senhor nasceu.
Meus pés também tocaram a Rua do Retiro, Rua Silva Cardoso, etc.
Nadir Baruzzi
ANFAC - DF
Prezado presidente Luiz Lemos e companheiro Dorival Maso, parabéns pelo
grande evento que foi o congresso, que sem
dúvida alguma somou muito para a nossa
atividade de fomento. Nossos agradecimentos 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 Fomento Comercial, desta vez realizado no Rio
de Janeiro. A cada evento desses que participo 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 congraçamento 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 conhecimentos ampliados, renovados e atualizados;
certo de que o conteúdo de saber adquirido servirá como um inestimável subsídio
para as importantes decisões empresariais
que irão nortear os rumos de minha empresa 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. Movimentamos uma fatia importante de negócios 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 capixabas do fomento comercial, parabenizo
a ANFAC, na sua pessoa, o SINFAC-RJ,
na pessoa do companheiro Carlos Silva,
os demais membros da comissão organizadora e toda a equipe que participou na
elaboração do XII Congresso Brasileiro
de Fomento Comercial, realizado no período de 30 de abril a 2 de maio deste,
no Windsor Barra Hotel, pelo excelente nível técnico, e por sua relevância, na
conscientização dos empresários e da sociedade como um todo, sobre o importante papel desempenhado pelas sociedades de fomento comercial na conjuntura
econômica brasileira, de suas atribuições
e instrumentos legais específicos e do balizamento 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, Visão e Esperança”.
Os congressos realizados pela ANFAC
são valiosos pelo que trazem de aprimoramento técnico aos empresários do setor
e para esclarecimento da opinião pública

e das autoridades brasileiras a respeito do
que é o factoring, como deve ser praticado
e qual a sua importância, para o desenvolvimento socioeconômico do País, revestindo a atividade da necessária transparência e
credibilidade e ainda pela possibilidade de
interagir com os diferentes segmentos sociais, oxigenando de parte a parte as redes
de relacionamento já existentes e agregando valor ao serviço prestado pelas sociedades de fomento comercial.
Parabéns!
João Carlos Ribeiro Vargas
Presidente do SINFAC/ES
Prezados,
Parabenizo a ANFAC por mais um congresso com muito êxito e sucesso, desta
vez com a satisfação de ter participado da
comissão organizadora e ouvido de nossos 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 troca 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 congresso no Rio, a certeza que a ANFAC
está no caminho certo, na defesa do fomento 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 Conselho Diretor da Dunas Soluções Financeiras, pelo brilhante Congresso, certo da
importância de existência e profícua atuação desse evento para a atividade de fomento 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 demonstração 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 caminhos 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 oportunidade 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 ótimos resultados alcançados por ocasião
do nosso XII Congresso Nacional de Fomento Comercial, avalizados por todos os
comentários e felicitações recebidos, observado o alto grau de profissionalismo,
organização, conteúdo e objetividade que
norteou o evento. Destaco ainda o fundamental intercâmbio de conhecimentos
entre todos, principalmente na participação ativa dos empresários e demais participantes, demonstrando uma grande
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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 participação dos negócios no cenário nacional”, o País precisa e nós queremos trabalhar 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 permito 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 ainda se operava somente pegando as duplicatas e cheques físicos, com uma ficha tipo
holerite preenchia-se o nome do cedente,
valor de face, prazo médio ponderado calculado na HP e auxílio de uma agenda financeira 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 categoria junto com a ANFAC e SINFAC e
naquele período muitas pedras e espinhos
tivemos que tirar do caminho do preconceito, da falta de reconhecimento da atividade pelo judiciário e alguns segmentos da
sociedade. Ao vermos hoje o judiciário, lá
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representado por sua mais alta corte, conclamar 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 outras 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 determinação e coragem na elaboração de eventos
desta natureza.
O SINFAC-SC-SUL conseguiu e recebeu no dia 25/04/2014, depois de quatro
anos de processo, sua certificação no Ministério do Trabalho, o que nos dá legitimidade 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 participação e na colaboração do evento. A partir de
agora se inicia uma nova fase, e certamente
estaremos de corpo, alma e recursos, participando 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 SINFAC/RS que participaram do evento autorizaram 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 segmento como economia, riscos e as transformações 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 Comercial da ANFAC, em 2016, o SINFAC-PR, como seu organizador, prepara-se
para propiciar aos empresários e interessados nesta atividade um evento de alto
nível, a fim de aprimorar mais as nossas
organizações e transmitir para todo o Brasil a importância do fomento comercial em
benefício da sociedade como um todo. O
SINFAC-PR aproveita essa oportunidade
para convocar, desde já, todos os empresários para que, com o prestígio do seu
apoio ao XIII Congresso, se alcancem os
objetivos de harmonia, união e compartilhamento dos superiores interesses do setor 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 organizado. Fomos recebidos calorosamente pela
ANFAC e SINFAC-RJ, os palestrantes
foram de altíssimo nível e conhecimento,
vários participantes do judiciário nos brindaram com suas presenças, todos contribuíram 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

Prezados,
Nós da Bancredi Fomento Comercial
acreditamos que a oportunidade de participar do XII Congresso Brasileiro de
Fomento Comercial foi de suma relevância 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 conhecimento daquilo que nos foi apresentado. Momento também de convívio com pessoas
de praticamente todos os cantos deste
país, todos ansiosos em nos contar alguma novidade e colaborar também com
algo que nos seja útil.
O ambiente escolhido, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, não deixou dúvidas 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 agradecer aos organizadores do evento em ter
nos proporcionado tamanho volume de
informações e de altíssimo nível, superando todas as expectativas.
Armiro A. Lincke
Bancredi Fomento Comercial
Ao digníssimo Sr. Dr. Presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite,
É com imensa satisfação que venho
através desta, explanar meus agradecimentos pelo convite e participação ao
12º Congresso Brasileiro de Fomento
Comercial, onde pude abarcar conhecimento ímpar, através do notável saber
jurídico dos ilustres palestrantes. Gostaria de estender meus mais sinceros
cumprimentos ao Sr. Carlos, anfitrião
deste evento, que suplantou minhas expectativas, assim como à sua brilhante
equipe. Tomado por um sentimento de
exaltação, me dirijo ao digníssimo presidente da Associação Nacional das Factorings, o douto Luiz Lemos Leite, para
um sincero agradecimento, impossível
de ser descrito em palavras, o qual vem

nos conduzindo ao sucesso e a evolução 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 concretizados projetos que conduziram honrosamente nossa empresa a um constante
crescimento ao longo de seus 27 anos,
consolidando-se com destaque no
mercado de fomento mercantil. Finalizo enaltecendo suas decisões à frente
da ANFAC que, através do empréstimo
voluntario de sua inteligência e envergadura 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 caminhando para 24 anos com a Dumont
Fomento. Sou testemunha da sua
luta, determinação e dedicação. Se em
1982 o factoring no Brasil era um sonho hoje é uma atividade reconhecida, 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 empresa. 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 Fomento Comercial, realizado na cidade maravilhosa entre os dias 30 de abril a 2 de maio
de 2014, superou em todos os sentidos os
eventos anteriores. A qualidade dos palestrantes, os temas abordados significaram 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 Ribeiro, Secretário de Serviços e Comércio
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ponto alto
do congresso, que abordou o tema “Empreendedorismo 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”, oportunidade que expresso os meus agradecimentos pela gentileza. Meu cordial abraço,
Senador Pedro Taques (PDT-MT)
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INDICADORes

FATOR ANFAC

O

Fator ANFAC sinaliza o preço 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 direitos creditórios originados de vendas

mercantis) leva em conta os seguintes
itens: custo – oportunidade do capital
próprio, custos fixos e variáveis, impostos e expectativa de risco / lucro.
No jargão do factoring, em geral, diz-se que o fator representa a precificação da compra de créditos e nele estão
computados todos os itens de custeio

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

SÉRIE HISTÓRICA DO FATOR ANFAC - MÉDIA MENSAL (%)

FISCOSOFT

Manual do PIS e da COFINS - 4ª Edição
A complexidade dos aspectos tributários e fiscais 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@fiscosoft.com.br

MARKETING

Parceiros e Patrocinadores
do xii congresso de fomento comercial
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 referência 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 quatro 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 crédito. Já a Petra Corretora atua em renda variável nos
mercados primário e secundário de fundos imobiliários, 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 estruturação de CCBs (Cédulas de Crédito Bancário)”,
destacou Oliveira.
De acordo com ele, Petra foi também pioneira na
utilização da plataforma para assinatura de contratos de cessão e possui, sob sua administração, R$
7 bilhões em patrimônio e mais de 100 fundos.

WBA Informática
atrai grande público

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 desenvolver aplicativos de businesses intelligence, bem como
prestar serviços em desenvolvimento, implantação,
treinamento e suporte nessa plataforma. “Acompanhamos o crescimento deste importante setor nacional
e estar no congresso é uma demonstração de parceria
com nossos canais de negócios”, ressaltou Santos.

A

empresa WBA Informática, especializada 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, securitizadoras e fundos de investimento – com concentração na região Sul e Sudeste. Possui sede em
São Paulo e escritório em Blumenau (Santa Cantarina), para melhor atender os clientes. “Trouxemos produtos como IDuplicata, ICarta e o
IChegagem que ajudam no processo de administração de risco, acréscimo de segurança e maior
agilidade nas operações dos nosso usuários”,
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om forte presença no cenário de factoring, desde 1994, a RGBSys oferece completo sistema de gestão para o setor com
mais de 130 clientes no País. É uma empresa destinada ao desenvolvimento de software, tecnologia
e consultoria. “Prestamos serviços de forma diferenciada, com o foco na qualidade e atendimento
personalizado ao cliente. Procuramos através desse espaço no congresso transmitir de forma objetiva 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 especializada. Além disso, antecipa evoluções tecnológicas
criando módulos, funcionalidades e novos produtos, que resultam em melhor eficiência e lucratividade 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 destaque no mercado. “É isso que procuramos evidenciar em nosso espaço durante o congresso, além
de estar em contato direto com o público com o
qual atuamos”, finalizou Bernstein.

tributária, fiscal, trabalhista e previdenciária – ele
disponibiliza informações e orientações de maneira rápida e eficaz, facilitando o fluxo de trabalho
diário, fundamentando decisões e mantendo usuários 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 decisões 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 entrega, cronograma para apresentação e multas
aplicáveis para auxiliar os contribuintes, incluindo 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

C
Thomson Reuters olhar
estratégico no segmento
de factorings

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 tecnologia inovadora, a empresa disponibiliza informações 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 organizações mais confiáveis e prestigiadas do mundo. “Estar XII Congresso da Anfac é uma oportunidade de
fortalecer nossa marca proporcionando, de maneira 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
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MARKETING

Comprova.com oferece comprovação jurídica no ambiente empresarial

A

Comprova.com, uma empresa do grupo
DocuSign (multinacional norte-americana com sede em São Francisco), oferece soluções que conferem valor jurídico a tran-

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 soluções atuam na comprovação jurídica de envio, recebimento, autoria e conteúdo de e-mails, que auxiliam na comprovação e impactam em redução de
custos dentro de um conceito de sustentabilidade.
“Trabalhamos com plataforma de assinatura eletrônica, 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 aumentando sua lista de clientes e cases de sucesso. Atualmente, a maioria dos grandes bancos, bem como
seguradoras, empresas estatais e factorings espalhadas 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 nossos usuários”, finaliza Jadielly.

Ânima Informática fortalece
atuação nacional

C

om o objetivo de satisfazer às necessidades das empresas, direcionando o esforço 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 desenvolvimento de sistemas há 25 anos, sempre
integrando a seus produtos novos conceitos, funcionalidades 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 diferenciais que se apresentam em seu portfólio.
Durante o XII Congresso da ANFAC, alguns produtos como o FACT@ - sistema de gestão integrado de
factorings - já consagrado no mercado e que otimi-

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 custodiante; e o Securitiz@ - que apresenta soluções
completas para controle de securitizadoras no mercado nacional, englobando a emissão de documentos particulares e legais a esse nicho de negócio,
como também a integração contábil – ganharam
atenção dos participantes. “É importante essa participação para que o nosso público tenha conhecimento 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.
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MARKETING

IEPTB celebra
convênio com
factorings

Bradesco e KPMG
marcam presença no Congresso da ANFAC

O

Instituto de Estudos de Protesto de
Títulos do Brasil trabalha para padronizar 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 participação
ao evento foi altamente satisfatório, uma vez
que foi possível divulgar o trabalho do instituto. “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 através de uma excelente ferramenta de recuperação”, destacou Patrício.
A Central Nacional de Remessa de Arquivos
(CRA), sistema que possibilita o encaminhamento 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 disponibilizado gratuitamente para todas as empresas
e cidadãos, permitindo a realização de pesquisas de CNPJ e CPF, são diferenciais competitivos
apresentados pelo IEPTB.
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Espaço ANFAC

Equipe: Thais
Arruda, Bárbara Oliveira
e Cristiane Pereira

Rentabilize

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



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

