
R e v i s t a  d a 

fomentoComerciala s s o c i a ç ã o 
n a c i o n a l 
d e  f o m e n t o 
c o m e R c i a l 

Ano 21 | no 94 | Outubro, Novembro e Dezembro | 2015

factoRinG & secURitiZação

netWoRKinG anfac
 

• Factoring 
• Fundos de investimento em Direitos Creditórios 
• Securitizadoras de Crédito

Giancarllo 
Melito

Flávio 
Veitzman

Dorival 
Maso

Fernando 
Fontes

Caio  
Ferreira Silva

Ives Gandra 
Martins

Diego 
Alves

Daso 
CoimbraPalestrantes





JANEIRO - 2015 - 3 

Edição Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - cj. 12B - CEP 01451-000 - Jd. 
Paulistano - São Paulo - Tel.: 11 3031.2388 - www.tamer.com.br 
Editor responsável: Theo Carnier 
As matérias e artigos aqui publicados são de inteira 
responsabilidade de seus autores.

Órgãos da Administração da ANFAC

PResidente
Luiz Lemos Leite (SP)

diRetoR administRativo financeiRo
Dorival Maso (SP)

conselHo de administRação
Carlos Alberto Gomes Silva (RJ)
Daniel Gonçalves (SP)
Frederico José de Alencar Loyo Filho (PE)
Hamilton de Brito Júnior (SP)
João Carlos Ribeiro Vargas (ES)
João Costa Pereira (SP)
José Góes (PR)
Lívio Utech (SC)
Luiz Napoleão da Silva Brito (DF)
Marcelo Peres Katz (RJ)
Marconi José de Albuquerque Pereira (PE)
Pio Daniele (SP)
Raimundo Nonato Nogueira da Costa (PA)

conselHo fiscal 
Eduardo Ribeiro do Prado (SP)
José Bonfim Cardoso Jaffe (SP)
José Duran Ferreira (SP)
Marcus Jair Garutti (SP)
Paulo José de Oliveira Leite (SP)

sUPlentes
João Amado Requia (RS)
Olmar João Pletsch (RS) 

conselHo de Ética
Manoel Carlos Vieira de Moraes (SP)
Oscarlino Moeller (SP)
Lúcio Bastos (SP)
Alexandre Dumont Prado (MG)
Clodovil Zacarias (SP)

sUPlente
César Moura Rodrigues (PA) 
 
Órgão de Consulta e Assessoramento 

conselHo consUltivo 
Márcio Henrique Vincenti Aguilar (RS)
Presidente

sede anfac
Av. Angélica, 2.491 - 7º andar
Higienópolis - São Paulo, SP
CEP: 01227-200
Fone/Fax: (11)2361.8900
www.ANFAC.com.br 

EXPEDIENTE ÍNDICE

   4. EDITORIAL

   6. NETwORkINg:  IvEs gANDRA

14. ENTREvIsTA: MIgUEL OLIvEIRA

16. CONJUNTURA  

 endividamento

18. ARTIgO: JOsé LUIs DIAs DA sILvA 

 cHecaGem cReditÍcia e docUmental

20. BALANÇO/CURsOs ANFAC

21. INDICADOR ANFAC 

22. MENsAgENs

24. DIgITAL: PATRICIA PECk 

28. EsTANTE: NOvO LIvRO DE  

 MAÍLsON DA NÓBREgA 

30. EsCRITURAÇÃO CONTÁBIL: 
 vANEssA MIRANDA 
Foto de capa: Rogério Montenegro

R e v i s t a  d a 

a s s o c i a ç ã o 
n a c i o n a l 
d e  f o m e n t o 
c o m e R c i a l 

fomentoComercial
factoRinG & secURitiZação



4 - JANEIRO - 2015

EDITORIAL

LUIZ LEMOs LEITE 
Presidente

2014 foi mais um ano para a consolidação do 
fomento comercial no Brasil. A longa experiência 
acumulada, ao superar tantos desafios enfrenta-
dos em decorrência da dinâmica do mercado e 
da evolução da economia, nestes mais de 32 anos, 
reforça a credibilidade da ANFAC, que, como en-
tidade precursora, vem desempenhando sua rele-
vante função institucional na defesa e preservação 
do setor do fomento comercial do Brasil.

É reconfortante constatar o volume das transa-
ções do fomento e suas conquistas obtidas no cam-
po institucional, legal, operacional e tecnológico, 
com auspiciosos resultados socioeconômicos.

Não é fácil dimensionar a extensão alcançada 
pelo fomento comercial graças ao espirito em-
preendedor de nossos empresários de criar, de 
inovar e de progredir.

Não é à toa que hoje nos impomos no cenário 
nacional pelo volume de investimentos de nossos 
próprios recursos, que já superam R$ 100 bilhões 
na sustentação de uma clientela de mais de 150 mil 
empresas, de pequeno e médio porte, que assegu-
ram um mercado de mão de obra de mais de 2,5 
milhões de empregos formais diretos e indiretos.

O fomento comercial, com sua flexibilidade para 
trabalhar em diversos cenários econômicos, tem 
sido a solução para viabilizar o suprimento de recur-
sos para vários setores da economia (multimerca-
dos) e para uma plêiade de clientes (multicedentes).

O sucesso do fomento comercial, em ambiente 
de autorregulação, é resultado da preocupação dos 
empresários em gerir os seus negócios pautados 
em diretrizes de governança e de “compliance” 
formuladas com base em normativos infralegais 
da administração pública federal e em atos legis-
lativos infraconstitucionais. Todo esse arcabouço 
regulatório, elaborado pela ANFAC com subsídios 
colhidos do mercado, constitui um amplo plano de 
negócios em que atuam as empresas do setor.

Apesar das perspectivas de que 2015 será um 
ano de intensa atividade com medidas de acer-
tos e ajustes no campo socioeconômico a serem 
adotadas pelo novo Governo da República, não 
podemos perder o foco do nosso negócio. His-
toricamente, o fomento comercial, em sua es-
sência, é um mecanismo destinado a alavancar o 
crescimento de uma economia. 

Mais um ano    
DE DEsAFIOs

O Governo, na atual fase, com a renovação da 
equipe, tem que demonstrar ser capaz de gerenciar 
a economia de modo a produzir a estabilidade e 
as condições para os investimentos, basicamente 
quanto ao controle de seus gastos, que terá reflexos 
em todos os segmentos da vida nacional.

Em que pese às incertezas em relação ao cenário 
econômico, oportunidades vão surgir na medida 
em que as empresas estão reformulando as suas 
estratégias com tendência a adotar uma postura 
defensiva do ponto de vista financeiro para garan-
tir recursos para o pagamento de seus compro-
missos e para o giro normal dos seus negócios. 

Em nossa avaliação, para 2015, a prioridade é 
gestão de caixa. Na atual conjuntura, o empresá-
rio brasileiro está concentrando seus esforços na 
gestão de caixa e liquidez, deixando, para plano 
secundário, ganhos de margem, de custos, de pro-
dutividade etc. Os nossos empresários, até por uma 
questão cultural, estão dedicando energia para ma-
nutenção dos níveis de caixa de suas empresas. 

Sendo a liquidez foco de preocupação, nós do se-
tor do fomento comercial devemos viver um ano 
de forte demanda por recursos de nossas empresas 
e de nossos FIDCs.

O setor do fomento comercial, que hoje abarca 
“o factoring” e a securitização, deve estar prepa-
rado para os grandes desafios de 2015, colocando 
à prova a sua credibilidade bastante para auxiliar 
na retomada dos investimentos indispensáveis 
ao crescimento. 
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FOMENTO COMERCIAL TEM MAIS 

um  sucesso com os FIDCs

Fotos: Rogério Montenegro

empresários do setor de fomento 
comercial tiveram uma completa 
visão sobre o mercado de recebí-

veis no evento “Networking ANFAC” 
sobre esse tema, realizado em 4 de de-
zembro, em São Paulo. Durante o en-
contro, cerca de 200 pessoas receberam 
amplo leque de informações em relação 
a esse mercado. O evento aconteceu 
exatamente quando se completaram 10 
anos da entrada do primeiro registro de 
um FIDC na CVM (Comissão de Valo-
res Mobiliários), em 2004, estruturado 
no modelo ANFAC.

Na abertura do encontro, Dorival 
Maso, diretor Administrativo Finan-
ceiro da ANFAC e mediador do even-
to, lembrou que inicialmente a ANFAC 
tomou a iniciativa de credenciar as em-
presas de factoring candidatas à estru-

turação de um fundo de recebíveis. Na-
quela oportunidade foi criado um selo 
de qualidade para avaliar a gestão e a 
governança daquelas empresas.

Em seguida, o presidente da ANFAC, 
Luiz Lemos Leite, ressaltou a impor-
tância dos FIDCs (Fundos de Investi-
mento em Direitos Creditórios) como 
alternativa para o setor: “A ANFAC se 
empenhou na estruturação desses fun-
dos, não só como forma de alavancagem, 
mas também como opção para reduzir 
custos e riscos de crédito. O resultado 
foi muito bom e temos hoje (dezembro 
de 2014) mais de 100 desses fundos”. 
Em patrimônio líquido os FDICs estão 
próximos de R$ 4 bilhões.

Discorreu sobre o desenvolvimen-
to dos FIDCs e a contribuição para 
o setor do fomento comercial no 

 
 

“A ANFAC se empenhou 
na estruturação desses 
fundos, não só como 

forma de alavancagem, 
mas também como 
opção para reduzir 

custos e riscos  
de crédito.  

O resultado foi muito 
bom e temos hoje mais 
de 100 desses fundos”

NETwORkINg ANFAC
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FOMENTO COMERCIAL TEM MAIS 

um  sucesso com os FIDCs

sentido da melhoria da imagem e do 
aperfeiçoamento dos processos ope-
racionais, de controle, otimizando os 
resultados do setor.

O presidente da ANFAC relembrou 
também que o “gênero fomento co-
mercial” evoluiu e tem hoje duas “es-
pécies”: factoring e securitização. O 
funding do setor é feito predominante-
mente com capital próprio, de mútuos 
de sócios e linhas de crédito bancário.

Destacou também que a Circular nº 
1.359 do Banco Central, de 1988, foi 
o marco mais importante na história 
do setor de fomento comercial. Com a 
consolidação do marco regulatório, o 
setor passou a operar em ambiente de 
autorregulação. 

O presidente da ANFAC lembrou 
em sua palestra que a consolidação 

dos princípios doutrinários do fac-
toring deveu-se também à iniciativa 
do Unidroit (sigla em francês para o 
Instituto Internacional pela Unifica-
ção do Direito Privado), que realiza 
estudos sobre modelos de contratos 
na área comercial: “Em 1974 o Uni-
droit iniciou estudo sobre o contra-
to de factoring para elaborar normas 
uniformes. Depois, em 1987, o conse-
lho da entidade aprovou as conclusões 
do relatório final de um contrato para 
transações internacionais de factoring, 
que foi tema de assembleia realizada 
em Ottawa, no Canadá, em 1988. O 
Brasil participou com uma delegação 
chefiada por nosso embaixador no Ca-
nadá. Entre as conclusões do estudo 
está a definição de que a operação de 
factoring deve ter como característica  

o suprimento de recursos em cadeias 
produtivas.

O fomento comercial tem crescido 
continuamente e alcançou um giro de 
R$ 100 bilhões em 2013, número que 
deverá se repetir no balanço final de 
2014, segundo Luiz Lemos Leite: “So-
mos um setor de grande importância 
para a economia brasileira, com uma 
clientela de aproximadamente 150 mil 
pequenas e médias empresas, responsá-
veis por mais de 2,5 milhões de empre-
gos formais, diretos e indiretos”.

Com êxito também nos FIDCs, o fo-
mento comercial tem perspectiva de 
continuar a crescer nos próximos anos, 
garantiu o presidente da ANFAC, “den-
tro das bases que nossa entidade prega, 
que são eficiência, profissionalismo, 
progresso e modernidade”. 
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NETwORkINg ANFAC

os mitos e verdades sobre os 
FIDCs – segmento que cresce 
a cada ano, mas sobre os quais 

ainda há muitas dúvidas -- foram apre-
sentados e esclarecidos no debate sobre 
“Paradigmas do FIDC”, que fez parte 
do “Networking ANFAC – Mercado de 
Recebíveis”, realizado em dezembro.

O debate foi coordenado pelo presi-
dente do Banco Petra, Fernando Fon-
tes, que lembrou o relacionamento que 
já existe há dez anos entre a ANFAC e 
sua instituição: “Podemos dizer que a 
ANFAC foi uma ‘bandeirante’, uma des-
bravadora e essa ousadia mais uma vez 
deu certo. Sempre preocupada com suas 
associadas, a ANFAC tornou possível o 
acesso do setor a esses fundos e o resulta-
do foi muito positivo para todos”.

Fernando Fontes disse que, na épo-
ca do início dos FIDCs voltados para 
empresas de fomento comercial, havia 
muitos desafios para o sucesso da em-
preitada, entre os quais a imagem do 
setor e o possível engessamento no 

Especialistas
explicam os FIDICs

os lastros das carteiras desses fundos, 
que pode ser feita a partir da certifica-
ção digital.

Segundo Fernando Fontes, as exigên-
cias da CVM foram vistas com preocu-
pação, a princípio, pelo temor de que o 
setor de fomento comercial tivesse pro-
blemas em relação à adaptação digital. 
O tempo, no entanto, mostrou que não 
havia motivos para essa preocupação. Já 
o mercado se ajustou rapidamente, com 
a alta fatia de empresas do setor que con-
tam ou passaram a contar com assinatura 
digital. “A tecnologia ajuda muito e as 
empresas de fomento comercial operam 
com ela sem qualquer tipo de problema. 
Ao contrário, elas se tornaram práticas 
de mercado. A intenção da CVM era 
proteger cada vez mais os investidores, o 
que é positivo para nosso setor”.

Nos debates, Ricardo Wakim, da La-
voro Factoring, garantiu que não havia 
também motivo de apreensão em rela-
ção a um possível “engessamento” dos 
negócios com FIDCs. Segundo Wa-

pagamento das operações: “Nenhum 
ponto que levantou questionamentos 
se confirmou na prática. Ao contrário, 
os desafios foram vencidos e as con-
quistas foram muitas e expressivas: a 
imagem do setor foi fortalecida; hou-
ve maior transparência e formalização 
das operações; aconteceu demanda de 
ativos por grandes investidores insti-
tucionais e reconhecimento da força e 
da importância do setor, entre outras 
conquistas”.

Em números, esse sucesso resultou 
em R$ 4 bilhões em FIDCs de empre-
sas de fomento comercial, computando 
apenas os que são de responsabilidade 
do Banco Petra. 

Outro tema dos debates foram os efei-
tos da Instrução nº 531 da CVM (Co-
missão de Valores Mobiliários), que, em 
fevereiro de 2013, dispôs sobre consti-
tuição, administração, funcionamento e 
divulgação de informações dos FIDCs. 
Uma das exigências da instrução foi a 
guarda de documentos que comprovam 
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de agilidade. Temos hoje 
muito mais agilidade que 
alguns bancos e a tec-
nologia tem sido nossa 
aliada para chegar a esse 
estágio, inclusive com os 
FIDCs”.

Em relação ao paradig-
ma de que os clientes de 
factoring não teriam per-
fil para operar com FID-
Cs, os debatedores tam-
bém foram enfáticos ao 
garantir que o mercado 
se encarregou de mostrar 
que se tratava de uma 
falácia. Carlos Malta, da 
Boa Vista Factoring, que 
tem sede no Recife, por 
exemplo, afirmou que a 
clientela adotou rapida-

que fica em Vitória (Espírito Santo), 
disse no painel que esses fundos mos-
traram rapidamente sua viabilidade 
para pequenas e médias empresas: “Ha-
via um temor a princípio em relação ao 
porte das empresas, mas essa preocupa-
ção logo se dissipou. Fizemos na Com-
procred vários exercícios sobre a renta-
bilidade e estruturamos um fundo com 
R$ 3 milhões no início. Constatamos, a 
partir de então, que o FIDC é excelen-
te para todas as partes envolvidas. Em 
alguns casos, o fundo tem rentabilidade 
maior que o factoring”.

Para Marcelo Katz, da BRR, as difi-
culdades iniciais eram previstas mas o 
setor conseguiu assimilar as novidades 
com rapidez e, assim, teve condições 
de usufruir as vantagens desses fundos. 
Katz considera que o fomento comer-
cial passa por um momento favorável, 

kim, “essa preocupação deixou de fazer 
sentido quando, na prática, ficou de-
monstrado que esses fundos passaram 
a permitir vários tipos de operação no 
nosso mercado”.

Por sua vez, Carlos Silva, da Crescer 
Fomento, disse durante os debates que o 
FIDC não trouxe problemas em relação 
à agilidade que os empresários precisam 
para atender seus clientes: “Não há mo-
tivo para falar em engessamento ou falta 

mente esses fundos: “A alternativa foi 
bem aceita, e com rapidez. Os FIDCs 
serviram também para abrir portas, au-
mentando as possibilidades de ampliação 
da clientela.”

Também o paradigma de que os FI-
DCs só fariam sentido para grandes 
carteiras foi desmentido pela prática, 
segundo os participantes do painel que 
debateu o assunto durante o evento da 
ANFAC. João Carlos, da Comprocred, 

convivendo com  várias notícias positi-
vas, e que os fundos fazem parte dessa 
“onda” de prosperidade.

Quanto à preocupação de que o em-
presário de factoring poderia perder a 
autonomia ao operar com FIDC, Jonas 
Micheline, da JGM Fomento, foi direto 
ao assunto: “Não houve perda de auto-
nomia. Não houve dificuldade para ‘vi-
rar a chave’ e a nossa autonomia não foi 
prejudicada em nada”. 

“Esse sucesso resultou 
em R$ 4 bilhões em 

FIDCs de empresas de 
fomento comercial, 

computando apenas 
os que são de 

responsabilidade do 
Banco Petra ”
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ochefe do Departamento de Ope-
rações Bancárias e Sistemas de 
Pagamento do Banco Central, 

Daso Coimbra, fez detalhada exposição 
sobre as iniciativas relacionadas a arran-
jos de pagamento durante o Networking 
ANFAC. O painel teve como tema “Re-
cebíveis de Transações Eletrônicas (car-
tão de crédito) – Oportunidades”.

Em sua fala, Daso Coimbra recordou 
que em 2005 e 2006 o Banco Central tra-
balhou em um projeto de modernização 
de pagamentos de varejo, com o objeti-
vo de estimular os meios eletrônicos de 
pagamento. O BC fez um diagnóstico 
desse setor e chegou a uma diretiva, que 
por sua vez resultou, em 2010, em um 
relatório sobre a indústria de cartões de 
pagamento, que chegou a conclusões im-
portantes, entre as quais: excessiva ver-
ticalização; muitas exclusividades; inexis-
tência de arranjos nacionais de cartões de 
débito; réguas que limitavam a capacida-
de dos lojistas de diferenciar preços. 

O relatório, segundo Daso Coimbra, 
do BC, teve impactos no mercado: “Os 
efeitos não demoraram a surgir, entre os 
quais se destacaram a redução da exclu-
sividade, novos credenciadores no mer-
cado, uso de agente neutro de compen-
sação, arranjo local de cartões, uso de 
uma mesma rede para vários cartões e 
autorregulação via ABECS (Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços)”.

Em 2012, lembrou Daso Coimbra  , foi 
criado um grupo de trabalho formado 
por BC, Ministério das Comunicações e 
Anatel para definir um regulador para o 
mercado. A conclusão foi que a regulação 
dos arranjos de pagamentos passou a ser 
feito pelo BC. 

Entre as primeiras tarefas, chegou-se a 
uma definição sobre arranjo de pagamen-
tos, informou Daso Coimbra: “Ficou de-
finido que se trata do conjunto de regras 
e procedimentos que disciplina a presta-
ção de determinado serviço de pagamen-

Daso Coimbra:
Chefe de Operações Bancárias e Sistemas de 
Pagamento do Banco Central

NETwORkINg ANFAC

Executivo do BC 
mostra evolução 

do mercado de pagamentos
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to ao público. Já o serviço de pagamento 
disciplinado no âmbito do arranjo é o 
conjunto de atividades que pode envol-
ver aporte e saque de recursos, emissão 
de instrumento de pagamento, gestão de 
uma conta que sirva para realizar paga-
mento, credenciamento para aceitação 
de um instrumento de pagamento, re-
messa de fundos, entre outras listadas no 
inciso III do art. 6º da Lei 12.865, de 9 de 
outubro de 2013.

Como exemplos de arranjos de paga-
mento, Daso Coimbra citou os procedi-
mentos utilizados para realizar compras 
com cartões de crédito, débito e pré-pa-
go, seja em moeda nacional ou em mo-
eda estrangeira. Os serviços de transfe-
rência e remessas de recursos também 
são arranjos de pagamentos.

Ele lembrou que o arranjo não executa 
nada, apenas disciplina a prestação dos 
serviços. Por outro lado, instituições de 
pagamento são pessoas jurídicas não fi-
nanceiras que executam os serviços de 

pagamento no âmbito do arranjo e que 
são responsáveis pelo relacionamento 
com os usuários finais do serviço de pa-
gamento.

São exemplos de instituições de paga-
mento os credenciadores de estabeleci-
mentos comerciais para a aceitação de 
cartões e as instituições não financeiras 
que acolhem recursos do público para 
fazer pagamentos ou transferências.

Daso Coimbra informou também que 
se optou pela regulamentação mínima e 
que a instituição manterá um processo 
contínuo e trabalhará sempre para apri-
morar os processos. Outro ponto ressal-
tado por ele foi o Sistema de Controle de 
Garantias, que centraliza as informações 
de domicílios bancários dos lojistas com 
a finalidade de informar para qual banco 
o fluxo financeiro de operações de car-
tões deve ser direcionado. 

Também participante do painel, Gian-
carllo Melito, do escritório Barcellos 
e Tucunduva Advogados, relembrou a 

grande agilidade do setor: “Em 2006, 
grande parte das transações com car-
tões era feita utilizando preenchimento 
manual de dados e papel carbono. Em 
poucos anos, tudo mudou e as transações 
passaram a ser feitas eletronicamente, 
em um processo cada vez mais sofistica-
do. Só uma coisa não muda: as transa-
ções sempre envolvem um recebível”.

As mudanças no mercado, disse Melito, 
levaram à inclusão, entre outros partici-
pantes, do distribuidor de pagamentos, 
empresas que fazem o contato entre quem 
quer pagar e os que vão receber. O novo 
desenho do setor, segundo ele, levou a 
um modelo que inclui as bandeiras (como 
MasterCard e Visa), emissores (bancos, 
principalmente), credenciadoras (Cielo, 
Rede, etc.), portadores e estabelecimentos.

O palestrante afirmou também que as 
empresas de factoring questionam, em 
relação a esse mercado, se não poderiam 
comprar créditos da credenciadora: “A 
resposta é sim, mas com um cuidado – é 
preciso saber se a credenciadora autori-
za a transação”.

O modelo do setor ganhou um im-
portante participante nos últimos anos, 
explicou Giancarllo Melito: os facilita-
dores (que fazem uma “intermediação”, 
principalmente entre os bancos e os 
empresários menores). Eles têm volume 
expressivo e conseguem negociar nor-
malmente taxas em condições melhores: 
“Nesse segmento, acredito que há um 
mercado de grande potencial para FDI-
Cs de factoring. Muitas vezes esses faci-
litadores não têm funding suficiente, já 
que ganham parcela reduzida nas transa-
ções. Eles poderiam negociar as faturas e 
constantemente têm necessidade disso”.

Para conquistar essa fatia do mercado, 
afirmou o representante da Barcellos e 
Tucunduva Advogados, as factorings po-
dem transacionar com os facilitadores, 
desde que tenham tecnologia desenvol-
vida: “A factoring pode até se transfor-
mar em uma facilitadora ou, então, asso-
ciar-se a uma delas”. 

Giancarllo Melito:
sócio do escritório Barcellos e Tucunduva 
Advogados
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“Nenhum governo no 
Brasil parece realmente 
empenhado em fazer 

uma reforma tributária. 
Todos adotaram o 

discurso a favor dessa 
reforma, mas nenhum 
deles realmente teve 

disposição para fazê-la”

NETwORkINg ANFAC

Ives Gandra 
pede reforma tributária 
efetiva e redução das 
despesas do governo

o jurista Ives Gandra Martins disse 
durante sua fala no Network AN-
FAC que está preocupado com as 

possíveis mudanças que o novo governo 
deve fazer na área tributária. Com o tema 
“Aspectos da Política Tributária Fiscal 
Brasileira”, ele recordou que a alternativa 
de aumentar a carga tributária para que o 
governo feche o orçamento traz apreen-
são, tendo em vista que o Brasil vive um 
processo recessivo, e que mais tributos e 
impostos poderão trazer aperto extra a 
empresas e a pessoas físicas.

Uma das propostas em estudo na oca-
sião da palestra era a alteração de alíquo-
tas do Imposto de Renda, o que não é 
visto com bons olhos por Ives Gandra: 
“Cada vez que um governo muda essa 
característica da tributação, cria também 
um ‘colchão de conforto’, colocando alí-
quotas acima do necessário para o caso 
de o novo sistema não dar os resultados 
previstos. A história mostra que cada vez 
em que se fala de benesses, há aumento 
da carga tributária”.

Ele lembrou também que o empresá-
rio está sobrecarregado e que o aumento 
da taxa básica de juros representa mais 
um peso: “Juro alto pode trazer recur-
sos do exterior, mas aumenta o custo das 
empresas. Se houver aumento de carga, 
este será mais um ponto a dificultar os 
negócios, sem contar que, sem corte de 
despesas pelo governo, será difícil ter 
uma solução efetiva, mesmo com a indi-

cação de ministros bem recebidos pela 
maioria do mercado, como Joaquim 
Levy para a Fazenda”.

Diante desse quadro, o jurista defende a 
adoção de uma postura realista: “Nenhum 
governo no Brasil parece realmente em-
penhado em fazer uma reforma tributá-
ria. Desde Fernando Collor, passando 
por Itamar Franco, Fernando Henrique 
Cardoso, Lula e Dilma Rousseff, todos os 
governos adotaram o discurso a favor des-
sa reforma, mas nenhum deles realmente 
teve disposição para fazê-la”.

Entre suas sugestões para que as mu-
danças realmente aconteçam, Ives Gan-
dra Martins inclui o fim da guerra fiscal: 
“É possível evitar essa guerra. Apresen-
tamos 12 sugestões nesse sentido ao 
Congresso e recebemos muitos elogios 

para as propostas. Mas os anteprojetos 
acabaram engavetados. A realidade é que 
os Estados aliados do governo federal re-
cebem favores dele e existem inúmeros 
outros obstáculos às sugestões”.

Ives Gandra propõe, por exemplo, que 
se deem incentivos fiscais apenas para 
Estados com renda per capita inferior à 
do Brasil. Ele sugere também a simpli-
ficação das obrigações para pessoas jurí-
dicas e uma mudança de mentalidade de 
tribunais superiores “que normalmente 
decidem a favor da Receita em questões 
tributárias”.

Sobre o Imposto de Renda, o jurista 
lembrou “a revolução” feita por Everardo 
Maciel à frente da Receita Federal, com 
o lucro presumido. No entanto, recordou 
que há muito a fazer e que o espaço para 
erros é limitado: “Não será com a tributa-
ção sobre lucro distribuído, por exemplo, 
que vamos reduzir a formalidade”.

Seja como for, Ives Gandra Martins en-
xerga uma luz de esperança com a sina-
lização representada pela escolha de Joa-
quim Levy: “O nome é de alta qualidade 
e representa uma mudança importante e 
positiva. No entanto, nem Levy nem nin-
guém terá grande sucesso se o governo 
federal não cortar efetivamente suas des-
pesas. E para isso vale muito que o em-
presariado vocalize suas preocupações e 
reivindicações, mostrando suas sugestões 
e análises para que a situação econômica 
do Brasil melhore sem demora”. 
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Aspectos regulatórios e fiscais 
da securitização de créditos

aspectos regulatórios e fiscais da 
securitização de créditos foi o 
tema do último painel do even-

to Network ANFAC. E contou com ex-
plicações e avaliações de representan-
tes do consagrado escritório Pinheiro 
Neto Advogados.

O primeiro tópico do painel foi apre-
sentado por Caio Ferreira Silva, que 
lembrou que a securitização é uma ope-
ração estruturada para captar recursos, 
na qual direitos de créditos são “empaco-
tados” e convertidos em títulos e valores 
mobiliários que podem ser negociados 
no mercado de capitais. 

O especialista mostrou também a im-
portância da securitização para ajudar 
na viabilização de operações de fomento 
comercial. Ele explicou que essa ferra-
menta ajuda a transferir risco, que passa 
a ser do veículo da securitização, e tam-
bém é importante para gerar liquidez. 
Em seguida, mostrou as normas aplicá-
veis a essas operações, que incluem: a Lei 
9.514/97, para o segmento imobiliário; a 
Lei 11.076/04, para o agronegócio; a Re-
solução CMN 2.686, para a área finan-
ceira; e a Instrução CVM 281/98.

Caio Ferreira Silva informou os las-
tros previstos na legislação e na regula-
mentação em vigor para securitização, 
que incluem créditos imobiliários, de 

agronegócio e financeiros e comerciais. 
Entre os valores mobiliários envolvidos 
estão cotas de FIDC, Certificados de Re-
cebíveis Imobiliários (CRI), Cédulas de 
Crédito Imobiliário (CCI), Certificado 
de Recebíveis do Agronegócio (CRA), 
Cédula de Produto Rural (CPR), Certi-
ficado de Direitos Creditórios do Agro-
negócio (CDCA) e debêntures.

Por sua vez, Flávio Veitzman, também 
da Pinheiro Neto Advogados, falou so-
bre a tributação da securitização de cré-
dito, lembrando que a Receita Federal 
tem dado respostas variadas a dúvidas do 
mercado: “Existem questões em pontos 
importantes, como a tributação sobre lu-
cro presumido, percentuais de presunção 
de margem e PIS/Cofins, sobre as quais 
ainda pairam várias dúvidas”.

Ele informou também que os FIDCs 
são seguros, do ponto de vista jurídico, 
e que, sob essa ótica, esses fundos po-
dem ser comparados aos condomínios de 
edifícios.  Para Flávio Veitzman, existe a 
possibilidade de securitização de pratica-
mente qualquer espécie de crédito. 

Quanto aos FIDCs, o especialista lem-
brou que existe uma divisão entre fundos 
abertos (nos quais os cotistas podem fa-
zer mais aplicações ou pedir o resgate a 
qualquer momento) e fechados (em que 
o resgate das cotas acontece no término 

do prazo de duração, ou seja, na liquida-
ção dos fundos). Ele enfatizou também 
que existem duas classes de cotas nos 
FDICs. As subordinadas, que funcionam 
como uma espécie de garantia ou colate-
ral prestada pelo cedente, servindo como 
um “colchão” para absorver eventuais 
inadimplências dos sacados, garantindo à 
outra classe de cotas (as sêniores) a ren-
tabilidade negociada na emissão. 

Flávio Veitzman explicou ainda que 
esses fundos são voltados a investidores 
qualificados, e que o aporte mínimo é de 
R$ 25 mil. Os FIDCs precisam também 
ser registrados na CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários) e existe a possibili-
dade de o fundo ser multicedente e mul-
tissacado (como costuma ser utilizado 
nas factorings).

Ainda sobre a tributação, Diego Alves, 
do Pinheiro Neto Advogados, disse que o 
FIDC pode ser considerado um veículo de 
investimento não tributável, sobre o qual 
não incide IOF (Imposto sobre Operações 
Financeiras). Ele informou que a tributa-
ção acontece no nível dos investidores do 
fundo, com alíquotas regressivas a partir 
do prazo de investimento (de 22,5% para 
até 180 dias até 15% quando o prazo é su-
perior a 720 dias). No fundo aberto, incide 
Imposto de Renda semestral de 15%, tri-
butação inexistente nos fundos fechados. 

Profissionais do escritório 
Pinheiro Neto Advogados:

Caio Ferreira da Silva, Flávio 
Veitzman e Diego Alves
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O ANO 
dos (des)ajustes

Revista ANFAC – Há quase um con-
senso que o ano de 2015 será um ano 
de reorganização econômica, não é? 

Miguel de Oliveira – Vai depender 
muito da liberdade que os novos minis-
tros terão. Se a equipe tiver liberdade, 
naturalmente o ajuste vai levar a um pri-
meiro semestre mais difícil, mas depois 
no segundo semestre melhora. Efetiva-
mente só a partir de 2016 que nós vamos 
ter resultado, mas de fato vamos ter mu-
danças e eles já estão sinalizando algu-
mas. Agora o que preocupa realmente é a 
questão da liberdade de um lado para fa-
zer, implementar as mudanças, e também 
da interligação dos Ministérios para que 
não se repita o passado: por exemplo, de 
o Ministério da Fazenda tomar medidas 
totalmente contrárias ao Banco Central. 

Revista ANFAC – Qual sua análise so-
bre a nova equipe econômica?

Oliveira – Há uma surpresa positiva 
porque o governo, ao longo do tempo, 
vinha falando sobre quais as políticas a se-
rem implementadas e de repente trouxe 
aos Ministérios pessoas capacitadas, com 
uma visão totalmente diferente do que 
vinha sendo feito até então. Precisamos 
reconhecer que embora não se admita 
publicamente mudanças, internamente 
temos sim uma mudança no rumo que 
vinha sendo dado até então na economia. 
Foi uma surpresa positiva a indicação des-
sas pessoas, que são extremamente capa-
citadas, que já se mostraram capazes de 
implementar mudanças, de efetivamente 
corrigir rumos da economia. 

Revista ANFAC – Grande parte dos 
economistas apontaram que o gover-
no fez uma aposta equivocada no in-
centivo ao consumo no primeiro man-
dato de Dilma e isso acabou levando à 
inflação.

Oliveira – Não se atribui o problema 
somente ao consumo, mas sim a se ter 
optado por uma política só de consumo, 
que está esgotada. Se você não dá uma 
política de poupança para investir e o 
governo não reduz gastos públicos, ela 
acaba não se sustentando.

Revista ANFAC – O senhor acha que 
esse ano o PIB pode crescer?

Oliveira – Sou otimista, mas eu não es-
tou muito otimista com relação à questão 
da economia para este ano. Vai muito 
depender de algumas variáveis, mas par-
ticularmente espero um PIB próximo de 
zero.  Nós temos um processo de elevação 
de juros e a economia começa a sentir a o 
efeito desemprego. E você tem um agra-
vante também que é a questão do crédito, 
que vem apresentando sinais de retração. 
O crédito não foi pior em 2014 porque os 
bancos públicos tiveram um bom desem-
penho ainda no primeiro semestre.

Revista ANFAC – O que de positivo 
pode acontecer com o crédito esse ano? 

Oliveira – Em relação à ANFAC e ao 
setor de fomento comercial temos uma 
notícia até boa em relação ao assunto. 
Os bancos estão cada vez mais seletivos 
para conceder crédito e isso já atinge as 
pequenas e médias empresas, que são as 
que normalmente mais sofrem diante de 

 

“se a nova equipe 
econômica tiver 

liberdade, naturalmente 
esse ajuste vai levar a 
um primeiro semestre 
mais difícil, mas depois 
no segundo semestre 

melhora”

a capacidade de mudança do País em 2015, dentro do 
contexto da retomada do crescimento, dependerá da 
liberdade de atuação da nova equipe composta pelos 

ministros Joaquim Levy na Fazenda e Nelson Barbosa no Pla-
nejamento, que formam com Alexandre Tombini, presidente 
do Banco Central, a “trinca” que vai capitanear a economia. “é 
uma equipe que, no campo técnico, resgatou a confiança do 
mercado financeiro. A grande dúvida ainda é até que ponto 
vai a liberdade que eles terão nessa difícil tarefa”, pondera o 
economista e vice-presidente da Anefac (Associação Nacional 

dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), 
Miguel de Oliveira.

Apesar de um ano complicado, o vice-presidente da Anefac 
prevê bons negócios para o setor de fomento comercial, com 
as crescentes restrições ao crédito para pequenas e média em-
presas. “Esse segmento é atendido com eficiência pelas empre-
sas desse setor”, lembra Miguel de Oliveira. Juros, câmbio, baixo 
crescimento, o papel do crédito na economia e outros temas de 
interesse foram abordados nesta entrevista que pode ser confe-
rida em detalhes abaixo:

PONTO DE ENCONTRO

Revista ANFAC – Tecnicamente é uma 
equipe melhor?

Oliveira – Sim, tecnicamente é uma 
equipe melhor e mais preparada. 

Revista ANFAC – Na sua visão, pelo 
que se viu no primeiro mandato de Dil-
ma, essa liberdade tem mais chance de 
se efetivar ou não? 

Oliveira – Acho muito difícil uma 
pessoa mudar tão radicalmente. É difí-
cil imaginar mudar porque ela sempre 
teve uma postura mais de mandar, de 
interferir. Conhecendo as pessoas que 
foram indicadas, tenho certeza que elas 
colocaram sua liberdade para atuar como 
pré-condição para aceitar o convite. E, 
mesmo que se não admita internamen-
te, a presidente sabe que não tem muitas 
alternativas. Não aceitar agora seria dar 
um passo atrás. Vai ser uma convivência 
um pouco difícil, mas creio que por con-
ta das consequências e de como o merca-
do reagiria a essa situação, a presidente 
tem ciência disso.
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Oliveira – Acho que sim, não da forma 
que estão falando, mas acho que vai vir 
uma pressão da sociedade nesse sentido.

Revista ANFAC – Em resumo, o senhor 
espera um 2015 com dificuldades? 

Oliveira – Um 2015 com muita dificul-
dade. Então, esse é o momento de se pla-
nejar bem, principalmente as empresas, 
se ajustar o quadro de produção, nível de 
venda, muita atenção no crédito, parcei-
ros, começar a pensar agora. Enfim, deve 
ser um ano de muita dificuldade e espe-
ramos que este ano passe rápido.

Revista ANFAC – Por fim, o câmbio 
pode trazer algum tipo de impacto?

Oliveira – O câmbio tem um lado bom 
e ruim. Ele pode trazer problemas sim, 
porque nós temos a questão dos Esta-
dos Unidos que ainda dá sinais dúbios, 
uma hora mostra está crescendo forte e 
na outra não está gerando empregos. O 
momento em que a economia americana 
começar a se estabilizar de fato no cres-
cimento, como parece que está sendo 
agora, o governo americano vai começar 
a subir juros e isso vai trazer menos re-
cursos para os países emergentes. Essa 
situação vai fazer uma pressão no câm-
bio do dólar de um lado, mas o dólar alto 
melhora a questão da competitividade da 
indústria, é fato, torna o produto mais 
barato. comparativamente.

Revista ANFAC – Por outro lado te-
mos umas indústrias alavancadas em 
dólar, o que aumenta a dívida interna 
das empresas. 

Oliveira – Esse é um problema. Quem 
está endividado em dólar e temos várias 
indústrias com a alavancagem em dó-
lar, já vimos esse filme lá em 2008, com 
empresas em dificuldades por conta da 
questão do câmbio. Então empresas que 
estão inicialmente endividadas vão so-
frer, mas o grande impacto do câmbio é 
na economia brasileira – se tivemos um 
estresse com relação à equipe econômi-
ca, se efetivamente a questão da Petro-
bras começar a atingir outras ramifica-
ções, aí sim o câmbio vai disparar, a bolsa 
cai e aí temos problemas porque impacta 
diretamente uma série de segmentos. 

um processo desses. Então abre-se uma 
possibilidade maior para as empresas, de 
fomento comercial para crescer no mer-
cado, porque as pequenas vão precisar de 
recuros. O fomento comercial vai se sair 
bem porque os bancos vêm aumentando 
os juros e sendo seletivos, e a empresa de 
fomento comercial é muito mais flexível. 

Revista ANFAC – Mas teremos au-
mento do volume de crédito?

Oliveira – Há boas notícias para os 
bancos privados, que durante esse perí-
odo todo, por interferência do governo, 
virão os bancos públicos aumentarem 
seu volume de crédito, em detrimen-
to do crescimento dos privados. Agora 
com as restrições orçamentárias os ban-
cos serão muito mais conservadores. Se 
mantido estável, ela deve subir agora 
com o desemprego.

Revista ANFAC – O setor de factoring 
girou em torno de R$ 100 bilhões no 
ano e têm contribuído para o acesso 
aos recursos.

Oliveira – Sim, as empresas de fomen-
to comercial são importantes principal-
mente porque quando se trata de pe-
quenas e médias empresas, que não têm 
muitas fontes de financiamento, então 
elas precisam de crédito para sobreviver, 
crescer e investir. O banco sempre olha o 
devedor, enquanto a empresa de fomen-
to mercantil olha o sacado da empresa. 

Revista ANFAC - Qual o impacto do ce-
nário externo na economia brasileira? 

Oliveira – Não dá para ficar dizendo 
“estamos com problema internacional, a 

Alemanha cresceu pouco, a Europa está 
se recuperando, os Estados Unidos vol-
tou a crescer só agora”. Acho que essa re-
tórica não funciona mais. A crise foi em 
2008. Acho que o governo sabe disso e a 
presidente é inteligente, sabe que não se 
justifica falar da crise em 2014 ou 2015.

Revista ANFAC – Quais são as priori-
dades que o governo deve adotar para 
melhorar a economia?

Oliveira – Precisa mudar muita coi-
sa, mas a primeira coisa é restabelecer a 
confiança. Com isso, o empresário volta a 
investir, o mercado externo volta a acre-
ditar no Brasil. Restabelecer  a confiança 
inclui enquadrar o orçamento dentro da 
arrecadação possível, cortar gastos, não 
ter mais as engenharias contábeis para 
esconder números, mas precisamos efe-
tivamente, se a gente fosse resumir tudo, 
restabelecer a confiança. 

Revista ANFAC – A eficiência não es-
taria ligada à redução de Ministérios?

Oliveira – Acho que está extremamen-
te inchado. Nós não podemos ser muito 
diferentes do resto do mundo, você vê 
lá fora, os países muito maiores do que a 
gente com poucos Ministérios. Se a presi-
dente tem uma preocupação com relação a 
isso – e até acho justa essa preocupação –, a 
desigualdade social, da pesca deveriam ser 
tratadas por Secretarias, mas não ministé-
rios. O que parece é que se cria ministério 
para poder alocar, ter espaço para colocar 
lá então os parceiros, a base aliada. 

Revista ANFAC – Reforma política o 
senhor acha mais provável?
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o endividamento do Brasil é o 
maior da América Latina, quan-
do se faz uma abordagem que 

inclui passivos indiretos e contingentes. 
A conclusão é de análise feita pela Moo-
dy’s Investor Service, em seu relatório 
“For Latin American Sovereigns, Hid-
den Liabilities Add to Credit Risk”. 

O estudo concluiu que o Brasil tem o 
endividamento geral mais elevado entre 
cinco países da América Latina – Brasil, 
Chile, Colômbia, México e Peru – e que 
os peruanos têm as contas públicas me-
nos oneradas.

Além da dívida direta do governo, a 
análise da Moody’s sobre o risco sobe-
rano levou em consideração a dívida 
indireta, que inclui obrigações do setor 
público não reconhecidas nem consoli-
dadas nas contas públicas, como empre-
sas controladas pelo governo e passivos 
contingentes. Esses passivos variam des-
de o potencial suporte extraordinário 
para bancos privados sistemicamente 
importantes em dificuldades até os pas-
sivos do sistema nacional de benefícios 
previdenciários.

O relatório da Moody’s chegou à con-
clusão de que o governo brasileiro carre-
ga elevada dívida indireta, porque tem o 
controle de diversas empresas de grande 
porte em vários setores, incluindo ban-
cos. Como exemplo, o texto afirma que a 
Caixa tem passivos que o governo possi-
velmente poderia incorporar e que equi-
valem a 12,5% do PIB, somando-se ao já 
elevado endividamento do Brasil.

“Os governos latino-americanos estão 

Dívida do Brasil é a 
maior da América Latina, 
levando em conta passivos 
indiretos, garante a Moody’s

expostos, em diversos graus, a passivos 
acumulados por companhias e bancos 
com suporte do Estado ou, de outra for-
ma, por bancos sistemicamente impor-
tantes”, lembra Gersan Zurita, senior 
vice president da Moody’s. “Além disso, 
o sistema de benefícios previdenciários 
na maioria dos países está acumulando 
crescentes passivos descobertos à medida 
que a população envelhece”.

O sistema bancário do Chile represen-
ta o maior passivo contingente entre os 
cinco governos da América Latina. No 
Chile, onde a intermediação é a mais ele-
vada na região, e assim também ocorre 
com o suporte do governo, um resgate 
simultâneo de todos os bancos privados, 
atualmente um evento improvável, po-
tencialmente poderia custar à nação um 
montante equivalente a 43,7% do PIB.

Na Colômbia, a Moody’s espera que o 
suporte do governo para trabalhadores 
solicitando aposentadoria cresça rapida-
mente, uma vez que as taxas de poupança 
e as contribuições ao sistema previden-
ciário são baixas. A Moody’s estima que 
os passivos previdenciários da Colômbia 
sejam de 36,6% do PIB.

Os benefícios previdenciários também 
poderiam pressionar as contas do gover-
no no México. Nesse caso, os passivos 
previdenciários da PEMEX e da CFE 
representavam 10,2% do PIB do país até 
o final do ano passado.

O governo do Peru tem a melhor si-
tuação, tratando-se de contas públicas, 
cita a Moody’s. No Peru, as limitações 
constitucionais sobre a participação do 

governo na economia nacional conduzi-
ram a um endividamento relativamente 
pequeno (19,2% do PIB) e às menores 
obrigações indiretas e contingentes em 
relação ao PIB.

Para os bancos, estabilidade – Em ou-
tro estudo, a Moody’s trata das estima-
tivas para os bancos da América Latina 
em 2015 e considera que a perspectiva 
é estável para a região. De acordo com 
Aaron Freedman, diretor da Moody’s, a 
situação dessas instituições é menos con-
fortável quando comparada a de países 
da Costa do Pacífico: “O contínuo cres-
cimento econômico, combinado com 
condições de liquidez e captação ade-
quadas nos países da costa do Pacífico, se 
opõe a ambientes mais fracos no Brasil, 
Argentina e Bolívia”.

O crescimento do crédito na região irá 
se estabilizar em níveis mais sustentáveis 
no próximo ano, após ter desacelerado 
em 2014, o que irá aliviar pressões sobre 
capital e captações de recursos, segundo 
a Moody’s. 

Essa situação, segundo o estudo, tam-

“O contínuo crescimento 
econômico, combinado 

com condições de liquidez 
e captação adequadas 

nos países da costa 
do Pacífico, se opõe a 

ambientes mais fracos no 
Brasil, Argentina e Bolívia”

CONJUNTURA



bém se traduzirá na geração de lucros 
mais baixos e, em alguns casos, revelará 
os efeitos do uso de práticas menos con-
servadoras na originação de emprésti-
mos em anos recentes, levando assim 
a uma elevação modesta de índices de 
inadimplência em 2015, à medida que 
as operações de crédito geradas recente-
mente se aproximem do seu vencimento. 
No entanto, além desses efeitos de curto 
prazo, a moderação no crescimento do 
crédito reduzirá os riscos ligados à quali-
dade de ativos.

Quanto ao Brasil, a perspectiva é de 
que o país continuará experimentando 
crescimento econômico fraco e infla-
ção persistente. No entanto, segundo a 
Moody’s, o crescimento de crédito mais 
lento abrandará pressões sobre capital e 
liquidez. Como o México, o Brasil está 
em vias de alinhar suas regulações com 
Basileia III, o que ajudará a aumentar a 
resistência dos bancos a pressões sobre 
ativos e liquidez.

Especificamente em relação às regras 

de Basileia III, a Moody’s considera que 
a implementação gradual das regras de 
Basileia III no Brasil, México, Chile e 
Peru ajudará o fortalecimento de capital 
e da liquidez dos bancos, mas a adoção de 
um arcabouço de princípios desafiador 
continuará a diminuir o desempenho do 
setor bancário na Argentina e na Bolívia.

De forma mais específica, a Moody’s 
espera que a Colômbia (sistema bancá-
rio com perspectiva estável) irá se be-
neficiar de condições macroeconômicas 
favoráveis que devem continuar dando 
suporte à qualidade de ativos dos bancos 

e à geração de lucros. Contudo, a capi-
talização dos bancos colombianos per-
manecerá relativamente baixa, apesar de 
novas emissões de ações, em decorrência 
da recente atividade de fusão e aquisição 
(M&A) e do crescimento orgânico dos 
bancos.

O México (estável) também irá se be-
neficiar de condições macroeconômicas 
que têm melhorado na esteira de refor-
mas estruturais amplas. Tendo em vista 
o grau muito baixo de intermediação 
financeira no país, os bancos mexicanos 
têm bastante espaço para crescer, en-
quanto os seus fortes níveis de rentabili-
dade irão assegurar que eles mantenham 
capitalização adequada.

A Argentina (negativa) também está 
experimentando deterioração das con-
dições e perspectivas econômicas, com 
baixo crescimento, inflação elevada, bem 
como práticas intervencionistas que con-
tinuarão prejudicando o volume de ne-
gócios e o desempenho dos bancos, de 
acordo com a Moody’s. 

Como o México, o Brasil 
está em vias de alinhar 
suas regulações com 

Basileia III, o que ajudará a 
aumentar a resistência dos 

bancos a pressões sobre 
ativos e liquidez
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a ANFAC foi criada com a fina-
lidade precípua de garantir a 
sobrevivência do fomento co-

mercial, defendendo os interesses de suas 
empresas e disseminando os fundamentos 
de uma governança corporativa mediante 
a implementação, dentre outros, de me-
canismos de “compliance” definindo as 
normas e diretrizes a serem seguidas por 
suas empresas associadas.

A globalização econômica com a cele-
ridade dos negócios e com a vertiginosa 
evolução das transações financeiras, com 
inovações tecnológicas e digitais, de am-
plas e profundas repercussões sociais, vem 
obrigando as empresas a efetuar investi-
mentos na adoção, em suas estruturas in-
ternas, de programas de conformidade a 
normas éticas, legais e operacionais, bem 
como treinamento para seus dirigentes e 
funcionários de modo a identificar irre-
gularidades e a coibir práticas lesivas aos 
seus interesses.

Neste contexto, a ANFAC, com a fina-
lidade de institucionalizar ferramentas 
indispensáveis na tomada de decisões 
da administração de suas empresas asso-
ciadas, inseriu em sua grade curricular 
de treinamento um curso sobre checa-
gem, contribuindo para um ambiente 
negocial mais seguro, coibindo fraudes 
e corrigindo posturas corporativas dis-
torcidas fora dos padrões de uma boa 
gestão empresarial.

É fato notório que muitas das perdas 
advindas nas operações de fomento co-
mercial decorrem não de mera inadim-
plência, mas da existência de alguma 

CHECAgEM CREDITÍCIA  
E DOCUMENTAL
Uma ferramenta  
para mitigar riscos e 
coibir fraudes

ARTIgO

fraude na concretização da operação ou de deficiências em 
sua formalização.

Evitar a ocorrência de fraudes é um grande desafio dos opera-
dores e demais entes envolvidos na operação de fomento comer-
cial e um grande aliado na busca da higidez dos negócios é um 
correto procedimento de checagem.

São várias as etapas do chamado procedimento de checagem 
da operação, iniciando-se pela verificação da idoneidade credití-
cia do devedor-sacado.

É de suma importância conhecer o perfil de pagamento do de-
vedor-sacado, perquirindo, inclusive, se os valores envolvidos na 
operação são condizentes com a capacidade financeira aparente 
do devedor.

Muitas vezes, notamos que empresas distribuidoras dos pró-
prios clientes cedentes são utilizadas para verdadeiras operações 
de alavancagem e que uma simples análise do perfil do devedor 
demonstraria a total incapacidade financeira para assunção de 
determinadas obrigações financeiras, incompatíveis com o perfil 
habitual de compras da empresa.

Superada a fase de checagem creditícia, temos a checagem do-
cumental, onde devem ser verificados os documentos da opera-
ção, tais como os títulos de crédito ou contratos dos quais emer-
gem os direitos creditórios.

Não se deve perder de vista que a duplicata, como título de 
crédito no direito brasileiro, tem natureza causal, devendo estar 
atrelada a uma operação anterior de compra e venda mercantil 
ou de prestação de serviços e, para tanto, os documentos com-
probatórios dessa origem causal do título devem ser correta-
mente analisados e aferidos.

Como exemplo oportuno a destacar, é a verificação da idonei-
dade documental, no caso da negociação de créditos oriundos 
de contratos de locação de bens móveis. Tais créditos, embora 
legalmente negociáveis, não poderão estar representados por 
duplicatas e é justamente nos procedimentos de checagem que 
são detectadas essas falhas documentais.

A formalização da operação, também é uma etapa da checa-
gem, inclusive no que tange às assinaturas nos aditivos e sua 
compatibilidade com os signatários do chamado “contrato-

Por José Luis Dias da Silva

José Luis Dias da Silva: advogado e 
consultor jurídico da ANFAC



mãe”, pois, não raro, têm se observado aditivos assinados por 
pessoas que não são signatárias do “contrato-mãe”, situação que 
pode gerar nulidades em relação à negociação dos direitos cre-
ditórios adquiridos.

Outra etapa importantíssima, no procedimento de checagem, 
é a confirmação junto ao devedor-sacado da veracidade do direi-
to creditório adquirido.

Várias são as formas de confirmação: Via Correio/Via E-mail 
Registrado/Via Telefone.

Conhecer cada uma dessas formas e o seu grau de confiabilida-
de, permite ao empresário optar pela ferramenta de confirmação 
mais eficaz e de menor custo.

O momento econômico que atravessa o Brasil, com a atividade 
industrial decrescente e, por consequência, com a menor oferta 
de direitos creditórios, vem acirrando a competitividade entre as 
empresas e criando ambiente fértil para proliferação de fraudes.

Surpreendentemente, quando as orientações para o atual 
momento econômico deveriam ser de cautela na realização de 
negócios, observam-se aqui e acolá alusões sobre falta de “co-
ragem” dos empresários de fomento comercial em realizar ope-
rações que, no mínimo, deveriam ser consideradas temerárias.

Talvez seja fácil, para quem não arrisca o próprio dinheiro, 
incitar que outros o façam e corram riscos, num momento eco-
nomicamente tão turbulento, onde os cuidados devem ser redo-
brados e a audácia contida.

As previsões para o ano de 2015, de intensa atividade com 

medidas de acertos e ajustes no campo socioeconômico, reco-
mendam muita prudência e, portanto, a aplicação dos recursos 
de nossos empresários na aquisição de direitos creditórios deve 
ser feita com cautela, precedida de cuidadosos procedimentos 
de checagem em todas as suas modalidades, coibindo fraudes e 
reduzindo as possibilidades de inadimplência.

De acordo com os padrões de conformidade operacional de 
uma empresa de fomento comercial, que trabalha com uma 
clientela, que luta com uma série de dificuldades para sobrevi-
ver, sem condições de ter uma forte governança corporativa, não 
pode negligenciar aquela norma de que é imprescindível “co-
nhecer o seu cliente” para que possa tomar uma decisão segura e 
certa de sua liquidez.

Na atual conjuntura, está se tornando cada vez mais imperioso 
à empresa de fomento comercial revestir-se de todo o rigor na 
fiscalização dos documentos que respaldam as suas operações, 
com serviços de qualidade na análise e na verificação da origem 
e formalização dos títulos para dar mais segurança nas rotinas de 
checagem e para reduzir custos e riscos de fraude.

Deixemos a ousadia e a heterodoxia para outro momento 
econômico, pois ser criterioso e cauteloso na realização dos 
seus negócios não é covardia ou falta de coragem e sim de-
monstração de sabedoria, pois como já dizia o poeta: “Faça 
como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o bar-
co devagar”, afinal a cautela poderá ser o diferencial entre o 
sucesso e o fracasso empresarial. 
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REsULTADO

Nada como o levantamente feito para  
constatar os bons resultados colhidos 
pela ANFAC em 2014. Foram 31 even-
tos realizadaos, com média de público 
acima de 30 participantes, no total de 
1.802 profissionais. Os eventos aconte-

Conheça os êxitos colhidos pelos eventos da ANFAC em 2014, com 
vistas à educação executiva de empresários e representantes do setor  

Data/Local 
1o Semestre

Cursos/Eventos Participantes

 4/2 | São Paulo - SP Curso  
IN COMPANY – COAF 

Daniele Banco

36

6/2 | São Paulo - SP O Operador e o seu 
Back Office

40

20/2 | São Paulo - SP Recuperação  
Judicial

31

26/2 | Belo Horizonte - MG Aspectos Práticos da 
Resolução COAF no 21

20

10 a 13/3 | São Paulo - SP 158o Agente de 
Fomento Mercantil

14

20/3 | São Paulo - SP Aspectos Práticos da 
Resolução COAF no 21

8

27/3 | São Paulo - SP Seminário Atualidade 
Brasileira –  

Ives Gandra

23

10/4 | São Paulo - SP Cobrança e Recuperação 
de Créditos

24

24/4 | Ribeirão Preto - SP Aspectos Práticos da 
Resolução COAF no 21

10

30/4 a 2/5 | 
Rio de Janeiro - RJ

XII Congresso  
Brasileiro de Factoring

689

15/5 | Belo Horizonte - MG O Operador e o seu 
Back Office

19

20 a 22/5 | São Paulo - SP 159o Agente de Fomento 
Comercial

23

27/5 | São Paulo - SP Matemática Financeira 
em Excel 

10

29/5 | São Paulo - SP Seminário ANFAC – 
Mercado de Recebíveis

35

29/5 | São Paulo - SP Contratos de Fomento 
Comercial

19

11/6 |  
Bragança Paulista - SP

Curso  
IN COMPANY – COAF 

Davos

13

Data/Local
2o Semestre

Cursos/Eventos Participantes

ceram em São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba 
(PR), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP), Bragança Pau-
lista (SP), Bauru (SP), Natal (RN), Maceió (AL), Salvador 
(BA), Goiânia (GO), Recife (PE), Belém (PA), Rio de Janeiro 
(RJ) e Brasília (DF). Mas, preparem-se, pois a ANFAC já tra-
balha com uma programação ainda mais intensa em 2015. 

17/7 | Bauru - SP Aspectos Práticos da 
Resolução COAF no 21

43

17/7 | Bauru - SP Contratos de 
Fomento Comercial

42

11/8 | Natal - RN Jornada Potiguar de 
Fomento Comercial

32

13/8 | Maceió - AL Atualidades no 
Fomento Comercial 

27

14/8 | Salvador - BA Atualidades no 
Fomento Comercial 

27

19 a 21/8 | São Paulo - SP 160o Curso de Agente de 
Fomento Comercial

37

15/9 | Goiânia - GO Cobrança e Recuperação 
de Créditos

35

23/9 | São Paulo - SP O Operador e o seu 
Back Office

28

16/10 | São Paulo - SP Matemática Financeira 
em Excel 

9

23/10 | Curitiba - PR Contratos de 
Fomento Comercial

16

28/10 | Porto Alegre - RS O Operador e o seu 
Back Office

27

3/11 | Belo Horizonte - MG Aspectos Práticos da 
Resolução COAF no 21

19

6/11 | Recife - PE Aspectos Práticos da 
Resolução COAF no 21 

55

10 a 12/11 | Belém - PA Contratos de 
Fomento Comercial

23

25 a 27/11 |  
São Paulo - SP

161o Curso de Agente de 
Fomento Comercial 

32

4/12 | São Paulo - SP Networking ANFAC – 
Mercado de Recebíveis 

216

12/12 | Brasília - DF Encontro com Empresas 
de Factoring/COAF

120

TOTAL  1.802

Balanço Geral



INDICADOREs

o  Fator ANFAC sinaliza o preço de referência de com-
pra de créditos para o mercado do fomento comercial 
(mero parâmetro). A composição do fator (referên-

cia 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 to-
dos 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 Ban-
cário – CDB (título emitido por instituição financeira de primeira 
linha, com taxa de juro prefixada por períodos de 30 dias). 

FATOR  ANFAC

SÉRIE HISTÓRICA DO FATOR ANFAC - MÉDIA MENSAL (%)

3,92

3,92
3,92
3,95
3,95

3,93
3,93

Conheça os êxitos colhidos pelos eventos da ANFAC em 2014, com 
vistas à educação executiva de empresários e representantes do setor  
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Caro presidente da ANFAC:

Queremos, pela presente, externar 
nossas congratulações pela colaboração 
nos autos do processo versado, sobre a 
obrigatoriedade da inscrição no CRA, 
que levou nossa colega do Espírito San-
to, representada pelo Dr. Mario Pedrosa 
Soares, a interpor recurso de embargos 
de divergência, que a acabou favorecen-
do e, por conseguinte, toda a classe. 

A oportunidade da admissão da AN-
FAC, como amicus curiae nos autos, 
assessorada pelo escritório de advocacia 
Sturzenegger Advogados, e com o apoio 
dos SINFACs de SP, PA, MG, PE, RS, 
SC/CS, PR e BA coroou de êxito a em-
preitada, para gáudio da classe, represen-
tada por essa presidência. Por mais essa 
conquista, no caminhar da construção do 
Instituto do Fomento, é que nos junta-
mos a todos os associados para reiterar o 
nosso agradecimento e apoio nos assun-
tos da classe, tão bem representada por 
essa entidade, presidida por V. Sa. 
Marcus J. Garutti
Diretor da Iguassu Fomento Mercantil 

É por estas nobres ações e atitudes de V. 
Sa. (caso CRA) que me orgulho de fazer 
parte da diretoria da ANFAC. Mesmo que 
tivéssemos perdido, continuaria a apoiá-lo.
Eduardo Ribeiro do Prado 
SETE Fomento Mercantil  Mercantil 

Esse registro tem como objetivo cum-
primentar a ANFAC, na pessoa do seu 
presidente, Sr. Luiz Lemos Leite, bem 
como todo o seu pessoal, pela árdua e 
vitoriosa batalha no STJ, contra a obri-
gatoriedade de registro das factorings 
nos CRAs. PARABÉNS pelo trabalho 
e pela qualidade no apoio e atenção em 
defesa da nossa categoria. 
Fábio Freitas
Asset Mercantil 

MENsAgENs 

Comunico a todos mais uma relevan-
te conquista da ANFAC em prol do fo-
mento mercantil brasileiro, por cinco 
votos a um o STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) deu a vitória na ação movida por 
um associado do Espirito Santo contra 
o CRA (Conselho Regional de Admi-
nistração). 

A ANFAC participou do processo na 
qualidade de “Amicus Curiae”, confor-
me decisão do Ministro Relator Na-
poleão Maia. Mais uma vez, tivemos a 
oportunidade de constatar a imprescin-
dível e decisiva atuação da ANFAC em 
uma importante conquista em prol do 
nosso segmento. 

A partir dessa decisão em última ins-
tancia, não poderemos mais ser moles-
tados pelo assédio do CRA, exigindo o 
registro das empresas de fomento co-
mercial em seus quadros de associados. 
Ressalto que essa vitória é de todos, in-
clusive para aqueles que não são asso-
ciados à ANFAC/SINFAC-PA. 

Atenciosamente,
Cesar Rodrigues
Diretor da NORFAC – Factoring 
Fomento Mercantil Mercantil 

Nas minhas mãos o nº 93 da Revista 
da ANFAC. Estou muito satisfeito com 
a evolução do Factoring no País. 

Robson Marques Cury 
Corregedor de Justiça – Tribunal de 

Justiça do  Paraná 

Agradeço o gentil envio da edição nº 
93 da Revista ANFAC, que será repassa-
da ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
Presidente.
Ana Maria Alvarenga Mamede Neves 
Chefe de Gabinete da Presidência do 
Supremo Tribunal 

Recebi com satisfação e agradeço a Re-
vista gentilmente enviada ao meu gabinete.
Jorge Mussi
Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça 

Com uma cordial saudação, venho, 
por meio desta, agradecer o envio da 
Revista da ANFAC, edição nº 93. Para-
benizo a ANFAC pela produção desse 
interessante material, que é de muita 
importância para esta sede diplomática. 
Patricia Cardenas S.
Embaixadora da Colômbia no Brasil 

Acuso com satisfação o recebimento 
da edição nº 93 da Revista da ANFAC – 
Fomento Comercial. Parabenizo-o pelo 
exercício das funções à frente da Asso-
ciação, colocando-me disponível para 
atividades futuras nos eventos científi-
cos da instituição.
Jones Figueirêdo Alves
Desembargador do Tribunal de 
Justiça de PE 

Com os meus cumprimentos, agrade-
ço a V. Sa. o envio de exemplar da edição 
nº 93 da Revista da ANFAC – Fomento 
Comercial. Aproveito o ensejo para pa-
rabenizá-lo pela publicação.

Atenciosamente, 
Nelson Schaefer Martins
Presidente do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina  

Agradeço-lhe a gentileza de me enviar 
a edição nº 93 da Revista da ANFAC. Ao 
ensejo, ao tempo em que o parabenizo 
pelo trabalho desenvolvido como presi-
dente da ANFAC, manifesto-lhe votos 
de estima.
Ministra Nancy Andrighi
Corregedora Nacional de Justiça 
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Acuso o recebimento da edição nº 93 
da Revista da ANFAC, ao tempo em que 
agradeço a gentileza da publicação da 
matéria acerca dos lançamentos do livro 
de minha autoria – Direito Privado – 
Teoria e Prática, 2ª. edição. 
Luis Felipe Salomão
Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça 

Reconheço, em nome de nossa juris-
dição, vosso esforço e acurada dedicação 
a este e a todos os assuntos inerentes à 
nossa atividade. 
Orlando de Souza Santos
Sinfac GO/TO 

Gostaria de parabenizar a Revista Fo-
mento Comercial, em especial desta-
cando a reportagem com o economista 
Gustavo Loyola, e aproveitar para soli-
citar que, sempre que possível, incluam-
se temas específicos ligados às empresas 
securitizadoras, que hoje fazem parte da 
grande família ANFAC. 
Northon Menegon
Kreditare Securitizador 

Gostaria de agradecer imensamente 
a você e a todos os colaboradores da 
ANFAC pela distinção da matéria em 
sua Revista, referente ao nosso evento 
de Curitiba. Continuamos afirmando a 
nossa grande satisfação de sermos par-
ceiros há mais de 25 anos desta grande 
associação.
Elcio José Sartor
Gestor EJS Consultoria e TI 

Fiz em novembro o curso Resolução 
21 COAF, em Belo Horizonte. O 
curso foi muito concorrido e com 
uma participação e interesse muito 
grande. Com a experiência e didática 
do Dr. José Luiz nem precisaria dizer 

que foi um sucesso. Ficou perceptiva 
a mudança do enfoque dado quanto 
à necessidade de informar ao COAF. 
Agora o empresário só informará os 
casos de suspeição das operações. No 
final tinha participantes querendo saber 
quando seria o próximo. 
Alexandre Dumont Prado 
Dumont Fomento Mercantil 

Agradeço os votos de confiança de-
positados nesta última eleição, condu-
zindo-me para mais um mandato como 
Deputado Federal. Espero, mais uma 
vez, com ética, dignificar o mandato ob-
tido e atender aos anseios da população 
paranaense por um Brasil melhor. 
Luiz Carlos Hauly
Deputado Federal 

Em referência à Circular ANFAC nº 
066, de 13/11/2014, dirijo-me ao Dou-
to Presidente para lhe parabenizar pela 
conduta honrosa à frente da ANFAC. 

Geriu o processo que resultou na me-
morável vitória de nossa classe, face à 
injusta obrigatoriedade do registro das 
empresas de fomento mercantil peran-
te os CRAs. Cumprimento pela forma 
responsável de ingressar no processo 
movido pela empresa associada do ES, 
na qualidade de “amicus curiae” ofere-
cendo ao STJ subsídios sobre o objeto 
do referido processo, resultando nessa 
conquista memorável. 

Vossa devida atenção ao presente caso 
demonstra mais uma vez a forma maes-
tral de conduzir a ANFAC, empregando 
todo o seu notável saber jurídico. Apro-
veito o ensejo para também parabeni-
zar a GM FOMENTO MERCANTIL 
LTDA., que, com decência e sensatez, 
através do respeitável Advogado Dr. Ma-

rio Pedrosa Soares, ajuizou o processo 
em referência, possibilitando a atuação 
primorosa da ANFAC, podendo agora 
ser aproveitado pelos demais SINFACs 
e empresas de fomento mercantil. Cabe-
nos, neste momento, saudar o fechamen-
to de um ano sublime para a ANFAC e 
todos os seus associados. 
Pio Daniele
Daniele Banco 

Quero aproveitar esta mensagem para 
agradecer por essa década de apoio, ami-
zade, parceria, orientação e gentileza de 
vocês comigo, sempre, desde o primeiro 
momento do nosso relacionamento, e 
cada vez mais. Quando percebo as mais 
de três décadas de existência da ANFAC, 
me dou conta que estamos juntos há 
mais de dez anos. Ou seja, um terço da 
existência da entidade. Bastante tempo!

O tempo passa, como disse há sécu-
los Santo Agostinho, lembrado recente-
mente por Luiz Lemos Leite: “Memó-
ria, visão e esperança são a real essência 
desse tempo, e a minha esperança. Por-
tanto, o que enxergo para o futuro é 
que tenhamos juntos muitos anos pela 
frente para continuemos essa trajetória 
de companheirismo e amizade”.
Fernando Marques de Marsillac Fontes
Banco Petra 

Acuso o recebimento da edição nº 93 
da Fomento Comercial e destaco duas 
reportagens que chamaram muito a mi-
nha atenção: a entrevista do Dr. Gustavo 
Loyola e o artigo do Prof. Luiz Gonza-
ga Belluzzo. Queria parabenizá-lo pelo 
crescimento da revista e pelo conteúdo 
da publicação.

Um grande abraço do amigo,
Augusto Sabadin
New Progress 
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Patricia Peck, considerada uma das advogadas mais experientes 
em direito digital, alerta para os riscos trabalhistas, de segurança 

da informação e de quebra de privacidade nos recursos de 
mobilidade, cada vez mais frequentes na força de trabalho atual

Mobilidade na força de trabalho: 
cuidado com os riscos envolvidos 

DIREITO DIgITAL

principalmente de pessoas cobrando horas extras decorrentes de 
trabalhos realizados remotamente, na maioria dos casos solicita-
dos através de mecanismos digitais. 

Para pacificar esse tema, em 2012 o TST (Tribunal Superior 
do Trabalho) atualizou a súmula 428, para justamente dizer que 
o empregado que for escalado em período de descanso, para 
aguardar chamado por celular, está em regime de sobreaviso, não 
precisando ter que estar em casa, mas sim estar em “estado de 
disponibilidade”. No entanto, o TST deixou claro que o mero 
uso do celular ou outro instrumento tecnológico, por si só, não 
garante ao empregado o recebimento de horas extras nem carac-
teriza submissão. Ficou definido que é necessário provar que lhe 
foi solicitado o trabalho. Assim, a questão agora deixou de ser se 
o colaborador tem ou não acesso ao recurso ou à informação da 
empresa fora do horário do expediente, como, por exemplo, re-
ceber o e-mail da empresa pelo celular, mas sim se lhe foi requisi-
tado o trabalho para ser realizado fora do horário de expediente.

“Desde então temos orientado as empresas, para que os gesto-
res tenham o cuidado de delimitarem previamente quando acio-
nam o colaborador, sobre qual o prazo que o trabalho pode ser 
realizado. Na prática, como uma pessoa pode receber uma men-
sagem a qualquer hora e a qualquer momento, se o gestor escre-
ver que precisa daquilo urgente e, a pessoa recebeu às 20 horas, 
fora então do seu horário de expediente, aquilo virou uma requi-

sição de trabalho, de hora extra para aquele 
momento. Se configurar requisição de traba-
lho, é passível de pagamento de hora extra e/
ou de sobreaviso”, enfatiza Patricia Peck. E 
ressalta que “a pessoa ficar sete dias por sema-
na, 24 horas por dia, conectada, traz consigo 
uma série de riscos para o empregador, que 
merecem atenção e a justiça trabalhista está 
cada vez mais de olho”, diz. 

Riscos à segurança da informação
O maior patrimônio das empresas hoje 

está em bancos de dados, ou seja, são in-
formações. Por isso, nos últimos anos, au-
mentou muito o risco de vazamento de in-
formação, provocado por colaborador que 

c  om o constante desenvolvimento 
das ferramentas tecnológicas, hoje 
em dia é possível verificar e-mail, 

responder mensagens, terminar um re-
latório ou mesmo conectar-se às mais 
diferentes plataformas digitais apenas do 
aparelho celular ou do tablet. Da mes-
ma forma que esse dinamismo aumen-
ta a produtividade nas empresas, reduz 
custos, elimina concorrência e diminui 
drasticamente as barreiras do tempo e da 
distância, também traz consigo uma série 
de riscos que devem ser estudados e mini-
mizados pelas empresas.

Patricia Peck, advogada especialista 
em direito digital, afirma que o princi-
pal assunto a ser debatido sobre o tema 
nos próximos anos são os riscos ligados 
à mobilidade corporativa ou mobilidade 
da força de trabalho. “A força de trabalho, 
cada vez mais conectada, puxa consigo 
três grandes assuntos do momento no 
direito digital: o risco trabalhista, o risco 
da segurança da informação e o risco de 
quebra da privacidade”, 
afirma ela.

Riscos trabalhistas
No ano de 2010 foi 

feita uma alteração da 
CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho), no 
artigo 6°, para equipa-
rar o trabalho presen-
cial ao trabalho remoto. 
Quando foi feita essa 
alteração, nos anos se-
guintes – 2011 e 2012 
– surgiu uma enxurrada 
de ações trabalhistas, 

Patricia Peck: advogada,  
especialista em Direito Digital 
(patricia.peck@pppadvogados.com.br).
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 Implementar cláusulas nos contratos de trabalho que 
deixem claro o compromisso de sigilo profissional, inclusive 

através de meios digitais, internet e mídias sociais

 Implementar cláusulas nos contratos de trabalho que 
determinem que o mero acesso ou uso de recursos e/
ou informações da empresa por si só não configuram 

sobreaviso e/ou sobrejornada de trabalho

 Implementar cláusulas nos contratos de trabalho 
que definam o dever de segurança da informação por 
parte do empregado onde quer que a informação da 

empresa esteja

 Implementar uma política ou norma de segurança  
da informação

 Implementar uma norma de mobilidade corporativa 
tratando dos limites e das regras que devem ser 

cumpridas, quer seja no uso de um recurso fornecido pelo 
empregador ou de um recurso pessoal, 

do próprio empregado, que ele esteja trazendo para o 
ambiente de trabalho

 Inserir avisos legais de ambiente monitorado, tanto 
no perímetro físico (entrada, elevador, salas de reunião, 

outros) como nas interfaces gráficas de acesso aos 
recursos da empresa (login de rede, rodapé de e-mail, 

acesso remoto, VPN, webmail corporativo)

 Treinar chefes que gerenciem equipes sobre  
como deixar claro o prazo para minimizar risco de hora 
extra e/ou sobreaviso e/ou evitar, quando necessário, a 

requisição de trabalho
 

 Realizar campanha de conscientização de segurança da 
informação para gestores e para força de trabalho

 Criar e disseminar conteúdos educativos, que podem 
ser cartilhas de orientação até mesmo vídeos publicados 
no Youtube. Importante é ter a prova de que a empresa 

deixou a regra clara e orientou a equipe.

acaba compartilhando conteúdos de trabalho com terceiros, 
seja por e-mail ou, mais recentemente, pelas mídias sociais. 

Pelo fato de o profissional de hoje ir trabalhar portando um ce-
lular com câmera que conecta na internet e acessa mídias sociais, 
o judiciário está tendo que julgar diversos casos em que o cola-
borador postou fotos internas da empresa, do local de trabalho, 
de documentos confidenciais, ou até mesmo de outros membros 
da equipe. O hábito de contar a rotina de trabalho agora foi pa-
rar no Facebook, no Whatsapp, até mesmo no Instagram. 

Patricia afirma que a forma de minimizar riscos é implementar 

uma política de segurança da informação 
“É um normativo interno, que deve deixar 
claro que o colaborador não pode tirar fo-
tos internas e publicar nas mídias sociais, 
tampouco compartilhar informações 
relacionadas à sua rotina e atividades de 
trabalho com terceiros não autorizados, 
seja por e-mail ou pelas mídias sociais. A 
melhor proteção para a empresa são in-
formação e educação. Tem que deixar as 
regras claras, educar e monitorar para ver 
se as mesmas estão sendo cumpridas pela 
equipe”, indica a especialista.
Riscos à privacidade

A empresa tem que ter muito claro nos 
seus mecanismos tecnológicos o limi-
te entre o que é informação corporativa 
e o que trata da vida íntima e pessoal do 
empregado. Infelizmente, hoje é normal 
ocorrerem casos em que o colaborador se 
expõe dentro de um recurso da empre-
sa, como comentar algo de vida privada 
dentro de um e-mail corporativo. Como 
também quando fazer uso de seu equi-
pamento pessoal para o trabalho e, na 
mesma máquina em que há documentos 
confidenciais da empresa e que ela tem 
legitimidade para acessar, também estão 
salvas fotos mais íntimas do profissional. 

Patricia Peck indica que, para minimi-
zar estes riscos, o “Judiciário entende que 
a empresa tem o dever de fazer sempre 
o aviso prévio formal e escrito de que os 
ambientes e recursos de trabalho são mo-
nitorados. Além disso, deve deixar claro 
quando a monitoração alcança uma in-
formação da empresa que possa estar fora 
do seu perímetro físico, como é o caso 
de celular, tablet, computador pessoal do 
empregado. O não aviso prévio já gera o 
risco de a empresa ter que indenizar por 
quebra de privacidade”, diz ela.

Conforme aumenta o trabalho remoto 
ou mesmo o home office, estas questões 
ficam ainda mais em evidência. Nova-
mente, a melhor proteção é ter norma 
clara, cláusulas contratuais, avisos legais 
nas próprias interfaces de acesso aos re-
cursos. “Se não fizer a blindagem legal 
adequada, todos estes riscos geram um al-
tíssimo impacto financeiro e reputacional 
para a empresa”, diz Patricia. 

Como proteger a empresa dos riscos da 
mobilidade corporativa

DIREITO DIgITAL
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MAÍLsON DA NÓBREgA
professa, em seu novo livro, 
fé total nas instituições

EsTANTE

a s instituições e sua 
importância são o 
principal destaque 

do novo livro de Maílson da 
Nóbrega, “O Acaso Favorece 
Quem se Prepara”, da Editora 
Saraiva. Na opinião do 
autor, é o fortalecimento e a 
consolidação das instituições 
no Brasil nos últimos anos que 
justificam um otimismo, ainda 
que moderado, em relação ao 
futuro do País – em que pesem 
todas as incertezas sempre 
presentes nas análises do 
quadro político e econômico.

A crença na força das 
instituições já fora destaque 
de outro livro de Maílson (“O 
Futuro Chegou”), publicado 
em 2005. Embora faça várias 
restrições, em artigos e 
palestras, à política econômica 
adotada pela presidente 
Dilma Rousseff, ele consegue 
enxergar uma luz no fim do 
túnel, graças à solidez de 
instituições que conseguem 
se manter ao longo do tempo 
como uma espécie de suporte 
às aspirações pessoais dos 
brasileiros e, principalmente, 
a uma perspectiva de 
engrandecimento do Brasil 
como nação.

Como exemplo da 

mostra essa trajetória no 
livro, lembrando que, além 
de méritos pessoais e de uma 
certa dose de sorte, é preciso 
estar preparado: “Só o acaso 
não é suficiente”, afirma. 
Instituições como ensino de 
qualidade e carreira pública 
baseada no mérito têm lugar 
de destaque para o contingente 
de brasileiros que quer crescer 
(como foi o caso do autor).

Na visão de Maílson da 
Nóbrega, são as instituições 
-- definidas por ele como “as 
regras formais e informais, 
as organizações, as crenças 
da sociedade, a imprensa 
e os mercados” – que se 
transformam em âncoras (ou 
escudos) contra estrepolias 
de diversos governos. E entre 
elas, a educação merece lugar 
de destaque: “A educação 
não é tudo, mas é quase 
tudo. O futuro do Brasil 
pode ser promissor, mas sem 
educação não passaremos da 
mediocridade”.  Todos os que 
sonham com um Brasil cada 
vez melhor estão alinhados 
com essa tese do autor, 
corporificada por ele mesmo. 
Não se trata, portanto, de 
teoria. Como mostra o livro, é 
uma realidade palpável. 

importância das instituições, 
Maílson da Nóbrega cita 
seu próprio caso: nascido 
na Paraíba em uma família 
pobre, animou-se a estudar 
e foi incentivado na escola a 
se aprimorar continuamente. 
Com esse embasamento, 
conseguiu ser aprovado no 
concurso para funcionário 
do Banco do Brasil, em que 
começou uma carreira no 
serviço público que o levou 
até o comando do Ministério 
da Fazenda, em 1988. Ele 

Título: O Acaso Favorece Quem Se Prepara
Autor: Mailson da Nóbrega
Editora: Editora Saraiva
Edição: 1
Ano: 2014
Especificações: Brochura | 152 páginas 
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as empresas devem estar atentas para uma nova obrigação fiscal 
que passa a vigorar em setembro de 2015: a Escrituração Con-
tábil Fiscal (ECF), pela qual as pessoas jurídicas deverão informar 

todas as perações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor 
devido do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido. O alerta é feito por Vanessa Miranda, gerente de 
Tributos Diretos, Contabilidade e Societário da Thomson Reuters no 
Brasil, que lembra: com a nova obrigação, deixa de existir a DIPJ (De-
claração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica), que 
as empresas estavam acostumadas a entregar à Receita Federal a cada 
ano. A especialista recorda também que a ECF não se aplica a pessoas 
jurídicas que optaram pelo Simples.

“As empresas estavam acostumadas com a DIPJ e com seu layout”, 
afirma Vanessa Miranda. “Com a ECF há mudanças importantes, 
como a exigência maior de clareza das informações, entre outras. Por 
isso é preciso que as pessoas jurídicas comecem a trabalhar o mais 
rápido possível para não ter problemas no futuro”.

Em dezembro de 2013, a Instrução Normativa que criou a Escritura-
ção Contábil Fiscal tinha estabelecido que o prazo para a adoção da nova 
obrigação era o último dia útil de julho de 2015. “No entanto, o prazo foi 
estendido até o final de setembro do próximo ano em decisão anunciada 
no dia 9 de dezembro de 2014”, explica a especialista da Thomson Reuters. 

A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escritu-
ração Digital (SPED) e deverá ser apresentado sempre em setembro 
do ano seguinte ao ano-calendário. Cabe lembrar que o SPED é um 
programa que propõe a modernização das administrações tributárias 
e aduaneiras. 

Outra novidade que está chamando a atenção das empresas é o eSo-
cial, que vai unificar o envio de informações pelas empresas em rela-
ção a seus funcionários. Nessa inovação, têm havido vários debates 
em relação às áreas trabalhista e previdenciária, “mas não se tem dado 
muita atenção para a modificação proposta também em relação ao Im-
posto de Renda”, alerta Vanessa Miranda.

Quanto ao IR, a implantação do eSocial vai significar a extinção 
de uma antiga determinação à qual as empresas estão acostumadas: 
a DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte). “A 
DIRF deixará de existir, já que as informações sobre a retenção farão 
parte do eSocial. Portanto, não haverá necessidade de replicá-las”, re-
corda a especialista da Thomson Reuters.

A extinção da DIRF, embora já decidida, ainda não tem prazo para 
entrar em vigor. Em 2015, por exemplo, haverá a entrega normal da 
declaração, como acontece há anos. O prazo para a incorporação das 
informações sobre retenção do IR na fonte no eSocial ainda não havia 
sido definido até o final de 2014. 

As mudanças fiscais  
E TRIBUTÁRIAs PARA 2015

EsCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Regras contábeis e 
“Super Simples”

Vanessa Miranda informou também que a 
partir de 1º de janeiro de 2015 começaram a 
vigorar regras que fazem parte do texto da Lei 
12.973, de 2014. Ela historia que, com a adesão 
do Brasil às normas contábeis internacionais 
(padrão IFRS, na sigla em inglês), aconteceram 
várias mudanças nas regras contábeis que não 
foram acompanhadas pela área tributária. Por 
isso, foi criado o RTT (Regime Tributário de 
Transição), que adaptou os impactos tributá-
rios das normas contábeis internacionais. “Com 
a nova lei, assumem-se os efeitos tributários 
trazidos pelas normas contábeis”, recorda.””E o 
RTT deixa de vigorar”.

Entre as várias mudanças estabelecidas pela lei 
12.973, os especialistas têm destacado, além do 
fim do RTT: as regras para lucro real e contribui-
ção social sobre lucro; o conceito de receita bru-
ta; as despesas pré-operacionais; e a depreciação 
econômica excedente ao da fiscal; entre outras.

Em relação principalmente a pequenas e mé-
dias empresas, Vanessa Miranda, da Thomson 
Reuters, recorda que a partir de 1º de janeiro 
de 2015 passaram a ser incluídas no Simples 
várias atividades que eram excluídas do siste-
ma simplificado, entre as quais escritórios de 
advocacia, corretagem de seguros, administra-
ção e locação de imóveis, entre várias outras. A 
inclusão foi estabelecida pela Lei Complemen-
tar 147, de 2014.

O Simples Nacional, também chamado de 
“Supersimples”, é um regime compartilhado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos 
aplicável às microempresas e às empresas de 
pequeno porte. Os optantes podem pagar os 
impostos federais, estaduais e municipais, como 
ISS, PIS, Cofins, CSLL, ISS e ICMS, entre outros, de 
modo unificado, o que facilita a contabilidade 
das empresas. 

Vanessa Miranda: 
gerente de 
Tributos da 

Thomson Reuters
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