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de factoring.
Expanda seus negócios para novas fronteiras,
reduza riscos e aumente sua lucratividade com a
solução que mais conquista clientes no mercado.
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- Acesso via Internet a todo conteúdo do sistema;
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- Acesso ao sistema através do celular;
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- Consultas digitais (Serasa / Equifax)*;
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- Gestão digital de documentos (Assinaturas,
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- Matéria-prima;

- SmartCheck - Checagem;

- Securitização;
- Contabilidade Integrada;
- Diversos modelos de documentos (contratos,
notificações, etc);
- Relatórios e gráficos;
- Integração bancária;
- Cálculo automático de Impostos;
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- SmartDoc - Documentos digitais;
;
- SmartDup - Duplicatas digitais;
SmartDoc
Documentos
digitais;
- SmartCheck - Checagem;

- SmartDup - Duplicata digital.

* Os serviços de consulta de crédito à Serasa ou Equifax devem ser adquiridos separadamente junto a estes fornecedores, sendo o Smartfactor responsável apenas pela integração.
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67. 3029.7004
11. 3522.4418
vendas@smartfactor.com.br
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EdITORIAL

Trajetória exitosa

O

Brasil conseguiu sobreviver, aos sobressaltos, o primeiro trimestre de 2015, início do segundo mandato da atual Presidente da República.
A economia brasileira, entretanto, atravessa um
período que exige uma postura conservadora da
parte de seus agentes.
O governo vem envidando esforços para fazer
ajustes fiscais, tentando equilíbrio de suas contas
e um ambiente de tranquilidade para os agentes
econômicos desenvolverem negócios que agreguem valor ao crescimento do País.
Em contrapartida, há os seguintes registros em
destaque, da iniciativa privada, entre outros: a
transação de compra do controle do grupo Kraft
pelos brasileiros do 3 Capital, criando uma empresa avaliada em mais de US$ 100 bilhões; o aporte
de US$ 3,5 bilhões, para o BNDES, efetuado pela
China, ainda que sob a modalidade de empréstimo; as nossas reservas internacionais giram em
torno de US$ 400 bilhões e o sistema financeiro
tem passado, com folga, pelos testes de estresse
promovidos pelo Banco Central, entre outros.
Do outro lado, o mercado de fomento comercial, com suas tendências e novidades – juntamente
com a evolução da economia – sinaliza o caminho
que a ANFAC tem seguido na contextualização
dos processos e políticas de governança corporativa e de compliance, como paradigma de conduta
de seus membros e como mecanismo para protegê
-los, para sedimentar a união de todos os empresários e para dar continuidade ao setor.
Oportunidades estão surgindo, na medida em
que as empresas reformulam suas políticas para
priorizar a disponibilidade de recursos destinados
ao pagamento de seus compromissos e ao giro
normal de seus negócios.
Como visto, a gestão de caixa é prioridade. A
experiência nos tem ensinado que nem sempre a
inadimplência decorre de problemas de liquidez,
mas da existência de fraudes na concretização da
operação ou de deficiência em sua formalização.
Com efeito, na atual conjuntura, verificamos
que o setor de fomento comercial desempenha o
estratégico papel de prover recursos para empre-

LUIZ LEMOS LEITE
Presidente

sas, cujo crédito está sendo contingenciado pelos bancos por força da política de “compliance”
adotada pelo Banco Central em função dos compromissos assumidos no Acordo de Basileia, que
disciplina as operações do sistema bancário, em
todo o mundo, à luz das tendências da economia
internacional.
O setor do fomento comercial pode, pois, desfrutar este momento como uma valiosa oportunidade para viver um ano de forte demanda por
recursos de suas empresas e de seus FIDCs.
Neste cenário de expectativa em torno dos rumos da situação política e econômica do nosso
País, a ANFAC tem defendido as prerrogativas
de sua legitimidade institucional e afirmado o seu
incontestável protagonismo, com uma posição
absolutamente proativa para que os empresários
do fomento comercial se sintam motivados para
os desafios da inovação e da criatividade que deverão enfrentar no biênio 2015/2016 para assegurar os ganhos de sua sobrevivência.
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ANIVERSÁRIO

ANFAC comemora
seus 33 anos de sucesso e de conquistas
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em um ambiente que valoriza as
normas e o ordenamento jurídico
vigente no País.
O conselheiro Daniel Gonçalves
reiterou o seu apoio à ANFAC e
o seu testemunho pelo incansável
trabalho da Associação em prol de
todas as empresas que trabalham
no mercado do fomento comercial. O presidente da ANFAC fez
uma saudação especial aos associados e aos representantes dos SINFACs agradecendo-lhes a colaboração traduzida nas sugestões que
oferecem com vistas a melhorar
cada vez mais a atuação do setor e
destacou o seu reconhecimento a
todas as empresas de fomento que
tanto têm prestigiado as iniciativas da ANFAC e legitimado a escolha da proposta de governança e
de união indispensável ao fortalecimento da atividade.
O deputado Arnaldo Faria de Sá
prestigiou o evento, reiterando,
mais uma vez, a sua disposição na
defesa dos interesses da ANFAC.
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Fotos: Alex Rosa

C

om um modelo de gestão
cada vez mais compartilhada com seus associados,
a ANFAC festejou, no dia 11 de
fevereiro, seus 33 anos de sucesso
no setor do fomento comercial. A
data também marcou a celebração
do Dia do Agente de Fomento Comercial, instituído e aprovado há
19 anos durante o IV Congresso
Brasileiro de Fomento Comercial.
Essa dupla comemoração, como
manda a tradição da ANFAC, foi
uma combinação de trabalho, de
aprendizado e de confraternização, com um curso sobre o COAF
e a Nova Versão do Contrato de
Fomento Comercial.
A ANFAC recepcionou empresários, conselheiros e presidentes dos SINFACs que, no final do
expediente, participaram na sede
da Associação da comemoração
de 33 anos de trabalho, que tem
contribuído para a consolidação
da atividade do fomento comercial no Brasil. O presidente do
SINFAC-RS, Márcio Aguilar,
sintetizando sua homenagem,
ofereceu uma placa com estes
dizeres: “33 anos lutando pelo
fomento do Brasil. Parabéns,
ANFAC, por sua trajetória de
sucesso e empenho pelo fomento
comercial do nosso País”.
Os presentes fizeram questão
de dar o seu depoimento de apoio
e de felicitações pelas conquistas
da ANFAC que vêm perpetuando o fomento comercial por sua
relevante função socioeconômica. O conselheiro José Bonfim
salientou que o fomento comercial vem funcionando com êxito

A celebração combinou momentos
de trabalho, aprendizado e festividade

A homenagem prestada à
ANFAC pelo SINFAC - RS
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Participou também das comemorações
dos 33 anos, Clari Puntel, recém
contratada pela ANFAC, para
desenvolver a area comercial e de apoio
corporativo às empresas do setor.
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1. Olmar João Pletsch, Marcio
Henrique Aguilar, José Luis Dias
da Silva, Northon Gilvan Jardim,
César Moura Rodrigues e
Alexandre Fuchs das Neves
2. Daniel Gonçalves,
José Bonfim Cardoso Jaffe,
José Duran Ferreira e
Marcus Jair Garutti
3. Luiz Lemos Leite e Marcio
Henrique Aguilar
4. Renato Junqueira,
Luiz Lemos Leite e Antonio
José dos Santos Neto
5. Felipe Junqueira, Cintia
Junqueira, Luiz Lemos Leite,
Clari Puntel e Mônica Lima
6. Luiz Lemos Leite e
equipe da ANFAC
7. Jennifer Raposo, Luiz Lemos
Leite e Fabrícia Raposo
8. Luis Sergio Tamer e
Theo Carnier
9. José Bonfim Cardoso Jaffe,
Marconi José Pereira e
Fernando Fontes
10. Mário Ricardo Gomes,
Luiz Lemos Leite e Northon
Gilvan Jardim
11. Dorival Maso,
Luiz Lemos Leite e deputado
Arnaldo Faria de Sá
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ARTIGO
Marcio Aguilar

Conselho Consultivo
ANFAC

A

Foto: Divulgação

ANFAC é instituição mater do fomento comercial do Brasil. Sua legitimidade e sua importância são frutos da visão empreendedora
daquele que idealizou e sedimentou o caminho do
factoring em solo pátrio, elevando ao incontestável
reconhecimento da sua importância socioeconômica
do setor. Ao longo de 33 anos, a associação adquiriu
relevo e representatividade; germinou e fomentou
a capilarização de empresas espalhadas por todo o
território nacional. Ultrapassou crises econômicas e
institucionais, sempre perseverante e altaneira.
Com visão definida e objetivos claros, a entidade
perenizou-se no tempo, adquirindo status de interlocutora e catalisadora de demanda em prol da
classe. Para atingir essa condição e se manter firme
nesse propósito, passou
por diversas alterações,
empregando uma moderna forma de gestão
organizacional e administrativa.
Deixou para trás um
formato de gestão individualizada para estruturar uma nova forma
de gestão participativa,
pluralista e consorciada com o Conselho
de Administração e o
Marcio Henrique Vincenti
Conselho Consultivo.
Aguilar: presidente do SINFAC-RS e
O primeiro, eleito a
presidente do Conselho
Consultivo da ANFAC
partir da votação direta,
e o segundo, definido a
partir de disposição estatutária, haja vista que a sua
composição é formada por membros natos, os presidentes dos sindicatos estaduais.
O Conselho Consultivo, portanto, é o resultado da
inovação adotada pela entidade e observa o espírito
conciliador e de unicidade, que sempre norteou a associação em relação às entidades sindicais do setor.
A finalidade do Conselho, como a própria designação indica, é de consulta e aconselhamento, o que, na
prática, vem demonstrando ser um órgão de grande
importância para os fins perseguidos pela ANFAC.
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Referido Conselho é composto pelos presidentes
dos 17 sindicatos existentes no Brasil, entre os quais,
cinco sindicatos que compõem a FEBRAF (Federação Brasileira do Factoring). Os conselheiros reúnem-se com periodicidade para tratar de assuntos de
interesse comum, troca de informações e práticas, e
com demandas a submeter à apreciação do Conselho
de Administração da ANFAC, de acordo com seu escopo de abrangência e finalidade.
A presidência do Conselho observa o disposto
no estatuto da entidade que prevê eleição direta
pelos seus membros, de forma autônoma e independente. Uma vez eleito, o presidente cumpre
um mandato de três anos, em simetria com o tempo de mandato do presidente da entidade, a que
está vinculado.
O resultado dessa estrutura organizacional não
pode ser mais eficiente, pois se construiu uma via
efetiva de diálogo, de estrutura sistêmica e de demandas comuns, fortalecendo o conceito de unicidade e força de representação.
Em que pese existir autonomia dos sindicatos em
relação à Associação, é entendimento comum que a
defesa dos interesses do setor deve ser desencadeada de forma lógica, com diálogo e entendimento
construídos e, principalmente, com um interlocutor que possa e tenha respeitabilidade para falar
em defesa de todos os empresários que labutam
no setor. E, nesse particular, a representação sindical ganha relevo e força quando vista como uma
unidade e uma força representativa da Associação,
com legitimação para falar em nome das mais de
oito mil empresas que atuam no Brasil.
Vide, por exemplo, a conquista recente auferida
pelo sistema factoring no assunto CRA, em que o
conjunto e a força foram determinantes para o desfecho favorável a toda a classe de empresários. Portanto, a Associação resta fortalecida na sua causa e no
seu objetivo institucional de ver o fomento comercial como um sistema organizado, representativo e
respeitado no cenário econômico, social e político,
e, como atual presidente do Conselho Consultivo,
estou convencido de contribuir de forma efetiva
para esse ganho de representação em escala.

CENTRAL DE RISCO FACTOR – BOA VISTA SCPC
Um produto desenvolvido pelas Factorings para as Factorings
O Factor é uma solução desenvolvida especialmente para atender as necessidades das Factorings, possibilitando a análise
de crédito e gestão completa do comprometimento de cedentes e sacados com o segmento Fomento Mercantil.
Principais benefícios:
 Atualização das informações comportamentais “on line” e em tempo real;
 Visão exclusiva dos indicadores mais relevantes do fomento mercantil, auxiliando na prevenção à fraude;
 Facilidade na visualização e avaliação do grau de endividamento da empresa como cedente e sacado;
 Avaliação consistente e imparcial, o que possibilita a redução da inadimplência e o aumento da rentabilidade da carteira
de crédito.

Mais informações pelo e-mail:
relacionamento.cliente@boavistaservicos.com.br
www.boavistascpc.com.br

Ponto de encontro
Delfim Netto

Um desafio

Delfim Netto garante que há luz no fim
do túnel da economia brasileira, mas não
vê espaço para erros na condução e na
comunicação dos ajustes

U

Por Theo Carnier e Gustavo Girotto
Fotos: Mário Bock

ma das vozes mais ouvidas e respeitadas quando se fala em análise da conjuntura econômica, o
professor e ex-ministro Antonio Delfim
Netto está preocupado, mas não desesperado. “O Brasil está em situação delicada, mas não vai cair no abismo”, afirma,
embora reconheça o tamanho do desafio
do governo de fazer grandes ajustes para
recolocar a economia nos trilhos.
Atualmente, seu expediente é mais calmo e estratégico: ao som de maritacas e
periquitos, que habitam algumas árvores
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de flamboyant, em um casarão no Pacaembu, bairro nobre da capital paulista, o
economista dedica suas manhãs, quando
não está em palestras, a leituras e troca de
ideias com outras cabeças coroadas. As paredes do seu confortável escritório estão
cobertas com charges e fotos de família.
Um dos cartuns, porém, desperta especial
atenção: uma divertida releitura de Chico
Caruso do quadro “A Lição de Anatomia
do Dr. Tulp” – obra-prima pintada, em
1632, pelo mestre holandês Rembrandt –,
em que Delfim, entre os médicos, anali-

sa o corpo do ex-presidente Lula: “Isso é
uma grande brincadeira do chargista, pois
o Lula, no papel de paciente, nunca foi
uma grande realidade”, disparou.
Na visão de Delfim Netto, a presidente
Dilma Rousseff e sua equipe têm muito a
fazer para melhorar o cenário econômico.
No entanto, ele enxerga boas perspectivas
a partir da formação de um time de “profissionais”, como Joaquim Levy e Nelson
Barbosa, que “estão na direção correta”.
Para alcançar os objetivos e trazer de
volta os investimentos, o ex-ministro recomenda que se capriche na comunicação das mudanças à sociedade. O Plano
Real, afirma, é um exemplo de que essa
postura dá resultados e tem ampla aceitação. Ele vê com bons olhos as manifestações de rua pedindo mudanças: “É
um sinal claro de maturidade política, de
melhoria do processo democrático”.
Assim, diz Delfim Netto, o País está
preparado para aceitar os ajustes, desde
que as medidas sejam explicadas de maneira clara e que as propostas do governo
apontem para um futuro melhor. Em um
quadro desse tipo, ele considera possível
a retomada da economia, com a volta de
ferramentas importantes para o crescimento, como maior acesso a recursos para
investir, principalmente pelas pequenas e
médias empresas.
Leia a seguir as argutas observações
de Delfim Netto sobre o quadro atual
e suas sugestões para trazer o otimismo
de volta aos negócios:
Revista ANFAC – Professor, o senhor
considera que as manifestações de rua
assustam a maioria das pessoas?
Delfim Netto – Não. Para mim isso é
uma manifestação concreta de que estamos avançando no processo de inclu-

do tamanho do Brasil
são social. O povo na rua significa que a
sociedade foi ganhando poder. Hoje ela
quer, ela pede, ela vai às ruas. Não é só
no processo eleitoral, é no interregno do
processo eleitoral que ela se manifesta.
Isso é um sinal fantástico de amadurecimento do processo democrático. O fato
de ter de um lado um desfile de vermelho, de outro lado um desfile de verde
e amarelo, é muito importante, porque
mostra múltiplas visões do mundo. Ao
contrário do que a maioria das pessoas
pensa, a passeata e o panelaço são mecanismos de aperfeiçoamento e de amadurecimento da democracia. Então eu tenho muito mais confiança. Tem gente na
rua dizendo que dois terços da população
estão contra a Dilma. Pois é isso mesmo,
dois terços da população já estavam contra quando ela se elegeu.
Revista ANFAC – Foi o que as urnas
mostraram.
Delfim Netto – Quando ela se elegeu,
um terço mais um pouquinho votou
nela, um terço menos um pouquinho
votou no Aécio e um terço rejeitou os
dois. O que mostra de novo como funciona o processo democrático. O segundo turno existe porque não se exige
mais preferência, exige ordem. Eu prefiro A a B ou prefiro B a A. Então não
tem motivo para abstenção, para não
comparecer por protesto. Dilma se elegeu porque esses intelectuais que se recusaram a votar são pouco inteligentes.
Hoje estão na rua muito tristes, mas eles
não têm outro destino, têm que esperar
2018 para, na próxima vez, entenderem
que esse mecanismo eleitoral é fundamental. Segundo turno não é para você
votar em quem você quer, é para você
votar no menos pior na sua opinião.
Revista ANFAC – O senhor concorda que

o pleito das ruas não é muito claro?
Delfim Netto – Não, o pleito da rua, na
verdade, significa simplesmente que as
pessoas querem mais coisas.
Revista ANFAC – Não representa um
protesto, por exemplo, contra o desequilíbrio fiscal?
Delfim Netto – De novo, isso faz parte
do processo. Houve um desequilíbrio

“Em 2014, foi um
consciente desequilíbrio
fiscal promovido para se
eleger. Então não adianta
estar com ilusão. E agora
chegou a hora que tem
que fazer a correção”
fiscal consciente programado. A partir
de dezembro de 2012, quando aconteceu
aquela quadrangulação que transformou
dívida pública em superávit primário,
o governo começou a perder apoio em
amplas categorias de profissionais, mas
a coisa não deteriorou naquele instante. 2013 ainda foi um ano em que teve
um razoável equilíbrio. Em 2014, foi um
consciente desequilíbrio fiscal promovido para se eleger. Então não adianta estar
com ilusão. E agora chegou a hora que
tem que fazer a correção.
Revista ANFAC – Está se tentando usar
o famoso jeitinho brasileiro?
Delfim Netto – É preciso entender que
todos os países do mundo de vez em
quando têm que fazer um ajuste fiscal.
Porque frequentemente o Estado esque-

ce que não cria recursos. Ao contrário,
ele só consome recursos. Ou ele ganha
esse recurso lá de fora com uma melhor
relação de troca ou toma emprestado,
mas aí tem que devolver um dia. Então,
digamos assim, esse porre eleitoral deixou uma ressaca. A ressaca é a necessidade de fazer o ajuste.
Revista ANFAC – Mas o ajuste não está
sendo pesado demais?
Delfim Netto – Todo ajuste tem dois
efeitos muito importantes: ou aumenta
ou reduz. Toda política econômica, aliás,
ou aumenta ou reduz o PIB. Agora, tem
uma segunda consequência: quando ele
aumenta o PIB, ou seja, o valor adicionado, precisa saber como ele distribui entre o capital e o trabalho. Acho que esse
ajuste atende a essas duas condições.
Revista ANFAC – Mas ele não significa
recessão?
Delfim Netto – O ajuste não é a causa
da recessão. A causa foi a farra de 2014.
Aqui é engraçado ver piromaníacos fantasiados de bombeiros no PT, dizendo:
“ele é quem está fazendo a crise, por isso
eu não posso voltar com eles”. Um oportunismo mortal, porque no fundo todo
mundo sabe o que aconteceu.
Revista ANFAC – E o Congresso?
Delfim Netto – O Congresso reassumiu
o seu papel harmônico, mas independente. Não está votando contra o governo,
está votando com o poder que lhe foi
atribuído pela Constituição. O Brasil
está muito forte, as instituições estão
fortes. Quando tem um impasse, quem
decide? É o Supremo Tribunal Federal.
O Congresso durante 20 anos espoliou
os portadores de precatórios. De repente, o Supremo vem e diz: “a lei é essa”.
Ele funcionou como legislador ordinário. Por quê? Porque o STF funcionan-
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do desse jeito vai obrigar o Congresso a
repensar o assunto, ou seja, o (Supremo)
é realmente o instrumento que garante a
independência dos poderes e garante as
liberdades individuais.
Revista ANFAC – A articulação política
tem sido um dos problemas do governo. Até o ministro Joaquim Levy já participou desse processo.
Delfim Netto – Esse protagonismo do
Levy é um protagonismo em legítima
defesa. E tem tido sucesso. Agora, o que
sei é que quando alguém faz um favor
para o ministro da Fazenda ele está esperando um bombom no futuro.
Revista ANFAC – É inegável que o Congresso está com imagem negativa.
Delfim Netto – É um erro imaginar
que, digamos, o Eduardo Cunha queira o mal do Brasil, é uma tolice. Ele é
profissional. Basta ver a atuação dele na
Comissão de Finanças. Estuda o dossiê,
sabe, discute, é por isso que impõe o
que parece a sua vontade, mas é a lógica. Há uma manifestação de melhoria
inclusive da política. E é muito bom
a não subordinação do Congresso ao
Executivo. Eles têm que ser harmônicos, mas não subordinados. E outra coisa, você levou ao extremo a tal ideia de
presidencialismo de coalizão.
Revista ANFAC – Há ruídos na relação
do Executivo com o Legislativo.
Delfim Netto – Fala-se em coalizão,
mas que coalizão é essa? Os partidos, os
ministérios substantivos para o PT e os
adjetivos para os amigos. Isso está certo? O PMDB não tinha a menor participação nas decisões. A única coisa que
o PMDB exigiu foi: o PT vai para a tribuna dizer que essas medidas de ajuste
são boas. Tem que fazer o ajuste fiscal,
porque se não o fizer, você será empurrado a um turbilhão em que o mercado
vai fazer o ajuste e aí sem considerar a
distribuição dos custos. É por isso que
é melhor fazer o ajuste como está proposto, porque a Dilma fez uma mudança de 180 graus na política econômica,
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ela me parece São Paulo na estrada de
Damasco: quando estava indo, mudou
de opinião e voltou, não tem conversa.
E o programa é bastante razoável.
Revista ANFAC – Mas há condições de
implantar o ajuste?
Delfim Netto – A presidente tem na
área econômica quatro profissionais
competentes: Joaquim Levy, Nelson
Barbosa, Armando Monteiro e Katia Abreu. Quer dizer, tem condições
de implementar um bom programa. A
métrica que Levy usou é simplesmente conseguir 1,2% de superávit primá-

o ponto 3 e o ponto 4, quando eu vou
estabelecer uma moeda nova”.
Revista ANFAC – Então, a comunicação
transparente foi fundamental para o
sucesso do Plano Real?
Delfim Netto – Mesmo um programa
como aquele convence a sociedade. Então, até as avós compravam berinjela em
URV, que era uma coisa absolutamente
complexa. Então o que está faltando
no ajuste? Exatamente fixar a ideia de
que ele é só a ponte, o primeiro passo de uma mudança estrutural que vamos apresentar, nós não vamos só fazer

“A maior lição que
aprendemos no
Plano Real foi: mesmo
um programa tão
complicado, como
era o Plano Real, se
for absolutamente
transparente, se for
explicado na sua
integridade, é aceito pela
sociedade”
rio. A dúvida é se vai conseguir, mas se
conseguir 1%, se conseguir 0,9% não
faz muita diferença, o importante é a
sociedade se convencer de que está na
direção certa. A maior lição que aprendemos no Plano Real foi: mesmo um
programa tão complicado, como era o
Plano Real, se for absolutamente transparente, se for explicado na sua integridade, é aceito pela sociedade. Você
vai dizer o seguinte, “olha, o plano é
esse, tem o ponto 1 que eu vou fazer
uma URV, tem o ponto 2 em que eu
vou estabelecer os preços relativos, tem

um equilíbrio fiscal, vamos apresentar
medidas e vamos tornar mais flexível o
mercado de trabalho, medidas que vão
melhorar a qualidade da tributação, a
qualidade da despesa, que vão estimular a microeconomia. Como está tudo
muito corrido você só está vendo um
pequeno pedaço do programa.
Revista ANFAC – É preciso explicar em
detalhe?
Delfim Netto – Sim, sem dúvida. Deve-se dizer porque vai fazer o mínimo,
1,2% do superávit primário. Só porque
a relação do PIB vai ficar constante?

Qual é a importância disso? A importância disso é que ela vai ajudar a controlar os juros. Porque a cobra mordeu
o rabo, nós estamos gastando 8% de
juros do PIB. Então eu não tenho a menor dúvida de que na cabeça dos atores
econômicos do governo isso tudo existe, mas é preciso ser explicitado para
você conquistar a confiança da sociedade. É disso que se trata, restabelecer a
confiança.
Revista ANFAC – Existe então esperança de melhora?
Delfim Netto – Dá a impressão de que

estamos na beira do abismo, de que o
ajuste fiscal é a tragédia. Nada. Todos
os países do mundo, de tempos em tempos, fazem ajuste fiscal, porque sempre
acabam descalibrando. Uns demoram
um pouco mais, como a Alemanha, outros um pouco menos, como a Itália,
outros nunca fazem, como a Grécia.
Dom Pedro II, quando tomou posse na
sua inocência juvenil prometeu aos súditos que controlaria a despesa, ou seja,
em 1840 o problema do Brasil já era a
despesa. Em 2015, o problema do Brasil
continua sendo a despesa.

Revista ANFAC – Esse tipo de problema nunca acaba?
Delfim Netto – Não termina porque
tão logo aparecem os primeiros sintomas de sucesso, você esquece a promessa. Agora, por que a gente tem que
tirar a ideia de que esse ajuste vai jogar
o Brasil no abismo? Deus meu, faz 170
anos que nós estamos fazendo ajustes
e ajustes fiscais, e nesse período nós
chegamos a ser a sexta economia do
mundo, resolvemos dois problemas que
pareciam impossíveis, a estabilidade da
moeda, e a dívida externa. Até pode-se
alegar que estamos na beirada do abismo, mas nós não vamos nos jogar nele.
Revista ANFAC – A sociedade brasileira entende isso?
Delfim Netto – Ela é fundamental. As
demandas são uma manifestação de
aperfeiçoamento da democracia, produzido pela própria inclusão social.
Ela é uma consequência do avanço que
nós fizemos depois da Constituição de
1988. Lentamente o Brasil foi mudando, crescendo. Hoje os brasileiros têm
muito mais consciência de que têm
poder. O que me irrita é que as pessoas não compreendem que vão ter uma
ocasião de novo em 2018 para decidir,
porque decidiram mal.
Revista ANFAC – E a sociedade claramente quer os ajustes?
Delfim Netto – Sim. E se o governo não
fizer o mercado faz. Vai passar o rolo
compressor e acabou e do lado de lá sai
pedaço de gente, cabeça de um lado, pé
de outro.
Revista ANFAC – Estamos na direção
correta em relação ao ajuste?
Delfim Netto – Vamos fazer o ajuste
como tem que ser feito. Eu acho que
o governo vai apresentar um programa
muito mais amplo, que está surgindo
lentamente. Veja o comportamento do
Nelson Barbosa, que está insistindo em
voltar a concessões do serviço público
com projetos executivos bem feitos,
com leilões bem feitos. Leilão é coisa

para profissional, não é para amador. E
com concorrência.
Revista ANFAC – Há outras sinalizações positivas?
Delfim Netto – Sem dúvida. Veja o caso
da ministra Kátia Abreu, da Agricultura. Em minha opinião, é melhor que
os ministros anteriores. E os planos de
safra têm sido um melhor que o outro.
Deve-se lembrar também que o ministro
Armando Monteiro, do Desenvolvimento, está com um bom programa, além do
câmbio que está ajudando.
Revista ANFAC – E a ansiedade da sociedade?
Delfim Netto – É que o tempo econômico não coincide com o tempo político.
Então precisa acelerar o tempo político.
Revista ANFAC – A ansiedade cresce
porque há a percepção de que a inflação está fora de controle.
Delfim Netto – Fora do controle eu não
diria. Na verdade você está pagando o
preço do que você fez. Então você quer
preços relativos que realmente representem a escassez, que indiquem não só o
consumo mais adequado como um investimento mais adequado, você tem que ter
preços relativos que funcionem. Contornou isso, vai corrigir. E vai se esgotar.
Revista ANFAC – Qual é sua previsão
de inflação este ano?
Delfim Netto – O mercado fala em torno de 8%. O que vai ser no fim do ano
ninguém sabe. Depende do nível de queda do produto.
Revista ANFAC – Como o senhor vê os
ajustes dos preços?
Delfim Netto – Restabeleceram-se os
preços relativos. Houve um buraco lá
atrás e está se jogando terra no buraco
agora para fazer uma terraplenagem.
Isso é inevitável. Agora se, eventualmente, não se sabe se vai se perder o
controle, é porque não se sabe qual é o
nível da atividade. Então isso exige do
Banco Central muito cuidado. A ideia
de que a inflação vai terminar em 8,20%
é uma opinião talvez mais bem funda-
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Ponto de encontro
Delfim Netto

da porque é produto de uma soma, mas
não é garantia de que é verdade. O que
eu diria é o seguinte, não tem nada tão
definitivo que diga, “está tudo perdido”.
Revista ANFAC – E o crescimento?
Delfim Netto – Se não voltar a crescer,
não vai ter ajuste nenhum. O ajuste é
como se fosse um quociente. A parte de
cima, o numerador, é a dívida, a parte de
baixo (denominador) é o crescimento.
Então, 1% de crescimento é muito mais
importante do que 1% de redução da
dívida. Você tem que apresentar o plano
inteiro, aonde eu quero ir. Eu não quero
simplesmente atravessar o rio. Depois
que atravessei o rio é que eu tenho o verdadeiro caminho.
Revista ANFAC – É preciso tratar de
problemas de curto e de longo prazo.
Delfim Netto – Tem dois problemas: o
plano é no médio prazo, o problema é
no curto prazo. Quer dizer, sem dar confiança de que eu vou voltar ao equilíbrio
fiscal, nada será feito. Sem equilíbrio
fiscal, jamais se pode fazer uma política
monetária, salarial e cambial coerente. O
que está faltando do plano é exatamente
dizer: o ajuste é simplesmente uma ponte
para ir para o outro lado do rio onde está
o crescimento.
Revista ANFAC – E temos o caso da Petrobras...
Delfim Netto – Isso torna muito mais
difícil a retomada. A Petrobras, afinal de
contas, são 10% do investimento total no
País. A destruição das empreiteiras torna a concessão de serviço público muito
mais difícil. As condições para o crescimento são muito mais complicadas hoje,
mas é isso que exige propostas estruturantes mais ativas e mais rápidas no governo, no Congresso.
Revista ANFAC – Há quem compare a
situação da Petrobras com a da venezuelana PDVSA.
Delfim Netto – Não tem razão. A PDVSA
é uma coisa, não sei como é, mas eu sei
como é a Petrobras. A Petrobras do ponto
de vista tecnológico continua uma empre-
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sa no estado da arte, continua ganhando
prêmios. Teve uma infelicidade administrativa, foi usada como um instrumento
para financiar política. Mas, agora, a Petrobras está entregue, em minha opinião,
a duas pessoas altamente competentes,
Aldemir Bendine e Ivan Monteiro, que
vão arrumar a Petrobras, não tenho dúvida nenhuma, vão fazer o que tem que
fazer, o ajuste que tem que fazer, e vai
voltar a operar.
Revista ANFAC – Mas há muitos ajustes
a fazer.
Delfim Netto – Vai ter que reduzir o
programa de investimento, não tem mais
recursos. Provavelmente vai ter que mudar um pouco o regime de participação.
Não tem razão para ela participar de
um terço de tudo quanto é investimento, tem que permitir a ela que venda um
pedaço desse investimento, que arranje
sócios. Não é preciso mudar o sistema
de concessão para participação. Os dois
sistemas são iguais, basta você mudar os
parâmetros. Que a Petrobras não tem recursos para manter o programa, não tem.
Isso tem uma indicação muito grave,
porque já foram assumidos compromissos de despesa contando com o ovo antes
de a galinha botar. Os royalties não estão
vindo na proporção que se imaginava.
Vão criar outra crise política, outra crise
fiscal, não vai demorar muito não.
Revista ANFAC – O senhor não acha
que houve demora para implantar o
plano? A presidente Dilma não deveria
tratar do assunto logo depois de ser
reeleita?
Delfim Netto – Tudo isso é uma visão
de quem está de fora. Outra coisa é estar
sentado na cadeira da Presidência. Essas
restrições são de outra natureza. Quando
se está fora do governo fica parecendo
não ter restrição nenhuma. Principalmente a pessoa que não tem responsabilidade para decidir e pagar o preço da
decisão.
Revista ANFAC – Então, não estamos
no fundo do poço?

Delfim Netto – A situação é delicada,
mas não é uma tragédia. Pode se tornar
uma tragédia se realmente você não conseguir organizar. Agora, o que é a tragédia? A tragédia é você perder o controle sobre o fiscal, não é sobre a inflação.
Perder o controle sobre o fiscal significa
o seguinte: o mercado vai fazer o ajuste
sem tomar conhecimento do que ele vai
fazer para mim, para ele e também como
vai distribuir os custos.
Revista ANFAC – Esse quadro seria
muito negativo.
Delfim Netto – Esse é o pior cenário.
O cenário de passagem é o controle do

“Perder o controle
sobre o fiscal significa o
seguinte: o mercado vai
fazer o ajuste sem tomar
conhecimento do que
ele vai fazer para mim,
para ele e também como
vai distribuir os custos”

ajuste fiscal na mão do governo. Ele calibra o efeito queda de produto e calibra
a distribuição da queda de produto cortando um pedaço do capital e um pedaço
do trabalho. Se o programa não tiver esta
calibragem ele perde a moralidade, e um
programa que não tem moralidade não
se executa.
Revista ANFAC – A situação do câmbio
não atrapalha?
Delfim Netto – Ao contrário, a desvalorização do real foi muito benéfica, é o
caminho da solução, é o caminho para
restabelecer o crescimento do sistema

industrial que pode ter algum efeito no
curto prazo. No longo prazo precisa de
um pouco mais de tempo, mas é fundamental. Esse ajuste o mercado fez sozinho, não foi o governo não.
Revista ANFAC – E o cenário externo?
Delfim Netto – Você está ligado ao
mundo. Então, quando reduz um pouco
o ritmo de absorção de mão de obra nos
Estados Unidos, ou seja, reduziu o crescimento nos Estados Unidos, o mundo
inteiro especula. E vale lembrar uma
grande injustiça que se fazia ao ex-ministro Guido Mantega quando ele falava
em guerra cambial. Existe mesmo essa

um preço. Acho que o governo foi muito
deselegante, essa palavra é a melhor que
eu posso escolher, com ele. Infelizmente
não vejo o Mantega desde que terminou
o governo. Eu tenho por ele um grande
respeito. É um bom profissional.
Revista ANFAC – Falando sobre crédito, qual a sua avaliação sobre o quadro
atual? Até a Petrobras tem impacto
nessa situação.
Delfim Netto – Olha, a Petrobras tem
que ser posta de pé. Caso contrário
o País não vai crescer. E esse negócio
de colocar de pé não pode demorar. É
evidente que você tem que encontrar

guerra cambial, então não adianta estar
com ilusão. O que aconteceu com a valorização do dólar nos Estados Unidos em
seis meses? Reduziu dramaticamente a
produção de componentes automotivos,
desempregou lá 500 mil pessoas. Empregou mexicanos e empregou chineses. O
dólar emprega e desemprega.
Revista ANFAC – O senhor tem se encontrado com o ex-ministro Guido
Mantega?
Delfim Netto – O Mantega foi um injustiçado. Ele foi fiel ao partido e não a
ele. E pagou o preço. Toda escolha tem

um mecanismo em que você acomoda.
Você não vai deixar de punir ninguém.
Quem cometeu malfeito, vai pagar pelo
malfeito, mas é uma estupidez destruir
as estruturas produtivas. Então você
tem que ter imaginação para construir
esses mecanismos. Os acordos de leniência que estão sendo estudados são
seguramente um caminho. O que é preciso é convencer as pessoas de que você
não está defendendo que quem fez o
malfeito não pague pelo malfeito, você
está fazendo uma coisa muito diferente.
Você está defendendo as estruturas pro-

dutivas que estão aí, que construíram o
Brasil, se eu destruir vai demorar muito
mais tempo para voltar a crescer.
Revista ANFAC – E a questão do crédito?
Delfim Netto – O crédito só vai voltar
quando isso também se estabelecer, porque o sistema bancário inteiro está solidário com isso.
Revista ANFAC – O sistema financeiro
do Brasil é referência no mundo.
Delfim Netto – O sistema bancário brasileiro é hígido, é muito cuidadoso e não
só por virtude. Aconteceram quebras no
passado, veio o Proer. Então o sistema
bancário brasileiro é muito hígido, é
muito conservador. O núcleo do sistema bancário brasileiro é uma sorte, na
verdade. E você tem além dos bancos
privados, o banco público, o Banco do
Brasil, que é de qualidade absolutamente extraordinária.
Revista ANFAC – Mas o crédito está
cada vez mais difícil, principalmente
para as médias e pequenas empresas.
Delfim Netto – Cada vez o crédito chega
menos, porque você reduziu o volume de
crédito. Não chega por uma razão muito
simples, porque a taxa de juros cresceu
muito. Mesmo em empresas grandes
você assiste a um fenômeno perigoso, você assiste a empresas que estão se
endividando para distribuir os recursos
como dividendos. Ou seja, elas estão se
suicidando.
Revista ANFAC – Em resumo, o que é
preciso fazer de prático para que a atual situação econômica melhore e que
a sociedade perceba uma mudança na
direção positiva?
Delfim Netto – É preciso apresentar o
que se vai fazer da forma correta. O melhor exemplo nesse sentido é o que aconteceu no Plano Real.
Revista ANFAC – Ou seja, é preciso explicar todas as fases de maneira clara
para a sociedade?
Delfim Netto – Tem que explicar tudo,
tem que ir para a televisão e explicar
tudo direitinho.
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CELEBRAÇÃO

50 anos do

Presidente do BC, Alexandre Tombini, reúne
ex-presidentes e ex-diretores para comemorarem
juntos as conquistas da instituição
nas últimas cinco décadas

C

om a presença de dez ex-presidentes e mais
30 diretores e ex-diretores, entre eles, Luiz
Lemos Leite, o Banco Central do Brasil celebrou seu 50 anos de fundação em 30 de março,
dois dias antes da data oficial. O atual presidente
do BC, Alexandre Tombini, aproveitou a comemoração para reunir, em Brasília, aqueles que tiveram
a oportunidade de contribuir com as conquistas da
instituição nas últimas cinco décadas.
Reconhecido pela excelência dos serviços prestados à sociedade brasileira, o Banco Central do
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Brasil foi criado pela Lei nº 4595, sancionada pelo
Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, em 31 de dezembro de 1964, que estipulou o
prazo de 90 dias para início de suas operações,
ou seja, 1º de abril de 1965. Antes de sua criação,
as funções de BC eram exercidas conjuntamente pela SUMOC (Superintendência da Moeda e
do Crédito), pelo Banco do Brasil e pelo Tesouro
Nacional.
A evolução da instituição, obtida entre 1965 e
2015, é vertiginosa. Acompanhou com enorme ra-
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Banco Central

Da esq. para dir: Paulo Cesar Ximenes Alves, Gustavo Loyola, Wadico Bucchi,
Fernando Milliet, Persio Arida, Alexandre Tombini, Carlos Langoni, Henrique
Meirelles, Ernane Galvêas, Armínio Fraga e Gustavo Franco

Luiz Lemos Leite, ao centro, entre os
colaboradores do BC que prestigiaram a
festividade em Brasília

pidez a modernidade adotada nos procedimentos
operacionais e tecnológicos. O Banco Central é vital para a economia do País. Juntamente com o governo federal e os bancos privados e públicos, o BC
desempenha um papel fundamental para garantir a
higidez do sistema financeiro nacional, contribuindo para criar uma economia saudável e estável com
vistas a melhorar a vida do povo brasileiro.
Honrado com o convite do presidente Alexandre
Tombini, Luiz Lemos Leite participou da celebração do cinquentenário, quando teve a chance

Almoço oferecido aos convidados na comemoração
dos 50 anos do BC ocorreu nas dependências do
Museu de Valores do Banco Central

de reencontrar velhos amigos. O almoço oferecido aos convidados ocorreu nas dependências do
Museu de Valores do Banco Central, precioso depositário de um acervo de mais de 130 mil peças,
tais como moedas, cédulas, documentos, medalhas,
barras e pepitas de ouro, além outros objetos que
fazem parte das memórias da riqueza nacional.
Vale lembrar que Luiz Lemos Leite foi funcionário do Banco do Brasil (1951/1966) e do Banco
Central (1966/1981), tendo ocupado o cargo da
então Diretoria do Mercado de Capitais.
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LEGISLAÇÃO

ANFAC e SINFAC-SP defendem no Congresso
as empresas de fomento comercial em questões relacionadas à
contribuição do PIS/Cofins

P

or intervenção do deputado Laércio de Oliveira (SD-SE), autor
das emendas 7 e 8, que versam
sobre a contribuição do PIS e da Cofins
nas operações de fomento comercial,
os presidentes da ANFAC, Luiz Lemos
Leite, e do SINFAC-SP, Hamilton de
Brito Junior, participaram, dia 31 de
março, da reunião da comissão mista do
Congresso que analisa a Medida Provisória (MP) 668/15, que é presidida
pelo senador Antonio Anastasia (PSDB
-MG) e tem como relator o deputado
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Manoel Junior (PMDB-PB).
Em sua fala, Lemos Leite assinalou
que “essas emendas são o resultado de
longos estudos promovidos pela ANFAC. O aspecto relevante, entre outros,
foi mostrar que a mudança ocorrida na
sistemática anterior do regime cumulativo para o de não cumulatividade”. Segundo o presidente da ANFAC, nessa
configuração, que elevou sobremaneira
as alíquotas do PIS/COFINS, que recaem sobre a receita bruta das empresas
de fomento comercial, outro aspecto,

que merece destaque é a complicação
criada, do ponto de vista operacional,
uma vez que a cada negócio realizado,
as empresas clientes, em sua maioria
pequenas e médias, estão obrigadas a
reter o IR e as contribuições sociais,
além de preparar os DARFs para o recolhimento e ainda, posteriormente,
elaborarem as demonstrações daqueles
impostos retidos. Além do custo tributário, há um impacto que eleva o custo
do back office.
Em sua interlocução naquela comis-
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Um passo adiante

Hamilton de Brito Junior, do SINFAC-SP;
deputado Laércio de Oliveira (SD-SE) e
Luiz Lemos Leite, da ANFAC

são mista, Lemos Leite pleiteou que se
corrija uma injustiça fiscal para o segmento, simplificando o trabalho das
empresas clientes, que estão exauridas
de tantos impostos já pagos. Ele afirmou que tal medida pode incrementar a
arrecadação, inibindo a informalidade.
O presidente da ANFAC aproveitou
para externar seus sinceros agradecimentos ao senador Antonio Anastasia,
aos deputados Manoel Junior e Laércio de Oliveira, pela oportunidade de
defender a relevante função socioeconômica desempenhada pelas empresas
de fomento comercial, que dão susten-

tabilidade ao importante segmento da
pequena e média empresa, o maior empregador deste País.
O presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior, reforçando a defesa
feita pela ANFAC, ressaltou o problema
que existe com o PIS/COFINS cobrado
das empresas de factoring: representam um custo excessivo nas operações,
com reflexos onerosos para as empresas
clientes. Considerou ainda importante a
oportunidade para que seja revista toda a
tributação que incide sobre as operações
das empresas do setor, que assiste uma
numerosa clientela de empresários.
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EdUCAçÂO FINANCEIRA

Orçamento pessoal

se aprende na escola
Fotos: Beto Nociti - BC

ANFAC
marca presença na
2ª Semana
Nacional de
Educação Financeira

Luiz Edson Feltrim: diretor de
Relacionamento Institucional e
Cidadania do Banco Central

Anthero de Moraes Meirelles:
presidente substituto do
Banco Central

A

ANFAC sempre está presente
nos principais momentos da vida
financeira do País. Não foi diferente no evento de abertura da 2ª Semana
Nacional de Educação Financeira, que
aconteceu no dia 9 de março, em cerimônia realizada no auditório do SEBRAE,
em Brasília. A convite de Luiz Edson
Feltrim, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central,
Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC, prestigiou o importante encontro,
que contou também com a participação
de Joaquim Levy, ministro da Fazenda, e
de Anthero de Moraes Meirelles, presidente substituto do Banco Central.
A Semana Nacional de Educação Financeira é uma iniciativa coordenada
pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), que conta com forte apoio, entre outros, do Banco Central, da SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), da CVM (Comissão
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Joaquim Levy:
ministro da Fazenda

de Valores Mobiliários) e da PREVIC
(Superintendência Nacional de Previdência Complementar). Além das mais
de 400 palestras realizadas entre os dias
9 e 15 de março, a programação abriu
espaço também para a premiação de
desenvolvimento de jogos de educação
financeira, uma iniciativa do BC e do
SEBRAE, que busca reconhecer desenvolvedores de jogos digitais que contribuam para o fortalecimento da educação financeira no País.
A proposta do CONEF para este ano
é disseminar a educação financeira no

ambiente escolar dos alunos de ensino
médio e fundamental. Isso por que os
estudantes absorverão não só os conhecimentos programáticos, como também
aprenderão a explorar sua capacidade de
administrar a vida financeira pessoal e da
sua família. “O Banco Central trabalha
para que o cidadão conheça os seus direitos e possa tomar as decisões de forma
clara e consciente”, declarou Anthero de
Moraes Meirelles. “Temos o compromisso de manter o olhar para construir uma
verdadeira cidadania financeira”, completou o presidente substituto do BC.
“A Semana Nacional de Educação Financeira é uma ação que estimula a organização do orçamento doméstico, favorece a noção previdenciária da população
e contribui para o fortalecimento da cidadania”, reforçou Luiz Lemos Leite, ao
término do evento, um pouco antes de
cumprimentar Luiz Edson Feltrim por
mais essa iniciativa do BC.

EVENTOS

Novo curso
Checagem Creditícia e Documental

C

om a finalidade de institucionalizar ferramentas indispensáveis
à tomada de uma decisão segura
para suas empresas associadas, a ANFAC
lançou no dia 20 de janeiro, em Bauru, o

Fotos: Divulgação

Com apoio do Grupo Centerpar, o
primeiro evento sobre o tema foi
realizado em Bauru

curso Checagem Creditícia e Documental. A relevância do tema pode ser medida
pela presença de 53 empresários da região, a maioria composta de integrantes
do Grupo Centerpar, liderado pelo atuante empresário Divaldo Disposti.
Atenta à sua responsabilidade institucional, a ANFAC idealizou esse curso com
o objetivo de reciclar e atualizar procedimentos dos profissionais do setor de factoring, relativos à checagem e à prevenção
de fraudes em documentos e processos
operacionais do fomento comercial.
Como o evento realizado em Bauru foi
o primeiro de uma série, a ANFAC aproveitou para colher subsídios e reunir sugestões dos empresários para ampliar as
alternativas que permitam identificar irregularidades, mitigar riscos e, em última
análise, coibir fraudes.

SINFAC-PA reúne empresários
para difundir o factoring

A

ANFAC participou, no dia 17
de março, do evento “A Importância do Fomento Comercial
no Atual Momento Econômico do País”,
promovido pelo SINFAC-PA e pela Associação Comercial de Marabá-PA.
O acontecimento reuniu empresários do setor, associados da Associação
Comercial de Marabá e alguns convidados, numa campanha de divulgação
do factoring, demonstrando a sua relevância e o seu papel na atual fase da
economia nacional.
Por sua flexibilidade e pelo efetivo apoio
dedicado às pequenas e médias empresas,
o factoring torna-se fundamental, em um
momento que os bancos se revelam seletivos por força das regras de compliance e

ANFAC prestigia o encontro do setor,
organizado em Marabá

de sua sistemática operacional, controlada por normas rígidas do Banco Central.
Além disso, temos ainda o reflexo da alta
da inflação que estamos vivendo.
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Retrato do
Brasil
Foto: Divulgação

empre atento ao movimento das contas públicas, o economista
Raul Velloso faz um diagnóstico preciso, dividido em dez pontos, sobre os
desdobramentos do ajuste fiscal proposto pelo ministro Joaquim Levy (Fazenda)

1. 2015 será, basicamente,
um ano de ajuste. A economia
vinha muito inflada, quer
dizer, com altíssimo grau de
utilização da capacidade de
produção, refletindo-se em
inflação de ascensão (em
que pesem os controles de
preços administrados) e altos e
crescentes défices externos. Na
raiz de tudo, havia uma forte
deterioração fiscal. O pior desta
é que a razão dívida/PIB (tanto a
“líquida” como a “bruta”) estava
em franca ascensão já há algum
tempo. O indício de insolvência
fiscal era o que faltava para as
agências de risco se inquietarem
e começarem a falar em
rebaixamento do nosso selo de
“bom pagador”. Nesse contexto,
a guinada que o governo deu
teria de ter, como carro-chefe, o
ajuste fiscal, peça fundamental
para atacar os “défices gêmeos”
(externo e fiscal) e acalmar as
agências de risco.

2. O gasto público é alto,
crescente e, infelizmente, tende,
na União, à explosão, em face
de regras absurdas (como a da
correção do salário mínimo,
que serve de referência a
uma montanha de benefícios

3. O modelo pró-consumo

Raul Velloso: economista

previdenciários e assistenciais)
e ao rápido envelhecimento da
população que os estatísticos
projetam. Hoje, na União,
os gastos com previdência,
assistência social e saúde
chegam a nada menos que
metade do gasto primário
total (que exclui o serviço da
dívida). É óbvio que isso precisa
mudar rapidamente. Alguma
coisa o ministro Joaquim
Levy está propondo, mas
está encontrando resistência
no Congresso, no que tange
a seguro-desemprego,
auxílio-doença e pensões.
Fiz com colegas um estudo e
propusemos várias medidas
para atacar o problema
(é só ver no meu blog,
www.raulvelloso.com.br).

adotado pelos governos
do PT acaba de se esgotar.
Isso ocorreria quando, entre
outras coisas, o défice externo
ficasse tão alto a ponto de
haver dúvidas sobre nossa
capacidade de financiá-lo.
Foi muito fácil colher maior
crescimento do PIB ao injetar
demanda de consumo,
quando havia capacidade
ociosa e um cenário externo
tipo “céu de brigadeiro”. Agora
a saída é uma só: voltarse para o crescimento do
investimento, especialmente
o privado em infraestrutura
(concessões).

4. O desarranjo da
Petrobras terá óbvio efeito
desacelerador da economia,
seja pelo seu peso específico
(fala-se que tem peso de 10%
no investimento total), pelas
ramificações setoriais ou pelo
descrédito nas perspectivas
econômicas do País.
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5. Uma das consequências
pouco percebidas do modelo
pró-consumo é a tendência –
nele embutida – à apreciação
real da taxa de câmbio. Diante
do aumento do consumo
agregado, os preços dos setores
que não comercializam com o
exterior (basicamente serviços,
de longe o de maior peso na
economia) sobem relativamente
aos que comercializam com o
resto do mundo, especialmente
a indústria. Ao contrário do
que poderia parecer, maior
demanda por bens de consumo
não leva necessariamente a
uma maior produção desses
bens — notadamente produtos
industriais comercializados
com o exterior. A citada
mudança de preços relativos
redireciona recursos internos
escassos para a produção de
serviços (que, na maioria, não
têm como ser importados),
e estimula a importação dos
bens comercializáveis com
o exterior. Nesse sentido, a
indústria era o “primo pobre”
do modelo pró-consumo, e ao
governo que, se dizia também
pró-indústria, só restou adotar
medidas de proteção (como o
“conteúdo nacional mínimo”),
que aumentaram o grau de
ineficiência da economia
brasileira sem salvar a indústria,
ou desonerar tributos que,
posteriormente, contribuíram
fortemente para o desastre
fiscal que herdamos do
mandato anterior.

24 - MARÇO - 2015

6. Ao contrário do modelo
pró-consumo, qualquer ajuste
fiscal, por outro lado, contribui, entre outras coisas, para
a depreciação real da taxa de
câmbio (algo também pouco
percebido mesmo por economistas), e traz novo fôlego para
a indústria, mesmo se sabendo
que há também que descontar
desse efeito as eventuais medidas de ajuste que prejudicam
diretamente a indústria.

7. O duro de qualquer ajuste
fiscal no Brasil é que acaba
recorrendo ao aumento da
tributação, algo que prejudica
a economia, em vez de se
concentrar na redução de
gastos públicos.

“Diante do aumento
do consumo agregado,
os preços dos setores
que não comercializam
com o exterior sobem
relativamente aos que
comercializam com o resto
do mundo, especialmente
a indústria”
8. O salário mínimo
deveria no máximo acompanhar
a inflação para manter seu
poder de compra. Não há
como aguentar reajustes que
se baseiam no crescimento do
PIB real mais inflação, acima,
portanto, do crescimento
da produtividade média da
economia. Uma hora isso levará
à explosão do gasto federal.

9. Até que o gasto
com pessoal no governo
brasileiro não parece tão
exagerado em relação a
países com renda per capita
semelhante, embora os
funcionários ganhem mais
do que os do setor privado
em atividades comparáveis,
segundo estudos
existentes. O problema
maior é a baixa eficiência
da máquina pública.
Para a mesma produção,
poderíamos funcionar com
muito menos gente e com
menores salários.

10. No momento, é fazer
o ajuste fiscal direitinho
e destravar as amarras
que hoje impedem o
investimento privado de se
expandir nas concessões de
infraestrutura. Predomina um
viés antiprivado na atuação
governamental, que busca
as menores tarifas (taxas de
retorno) imagináveis, em
vez de procurar as menores
possíveis. Dessa forma, o
investimento e o crescimento
do PIB, que resultaria, não se
expandem, e o ajuste fiscal
não progride, a ponto de
começar a se reduzir a razão
entre a dívida pública e o PIB.

Saúde & Boa Forma

1

Qual é a dieta mais adequada para
as pessoas que devem controlar o
colesterol?

Não gosto de dietas. Acho que podemos
falar em trocas inteligentes e ingestão de
alguns alimentos que ajudam de fato a reduzir o colesterol. Por exemplo, consumir
maçã, aveia, laranja, outros alimentos ricos
em fibras solúveis, regularmente, reduz a
taxa de colesterol. Ao mesmo tempo, reduzir alimentos ricos em gorduras saturadas,
como carnes, e embutidos, e ter atenção ao
consumo de álcool.

2

Após realizar exames de rotina, quais
são exercícios indicados para quem
deseja abandonar o sedentarismo?

O principal da atividade física é que ela
seja feita com regularidade, e que seja fonte
de prazer. O tipo de exercício quem escolhe
é o praticante, conforme seu gosto, sua disponibilidade. Se for feito com frequência,
trará os benefícios à saúde e à boa forma.

3

Até que ponto o exercício físico ajuda
a reduzir o estresse diário?

Ajuda bastante. Não apenas a reduzir o estresse, como melhora o humor, a
autoestima e a qualidade do sono, e todos
esses fatores juntos aliviam bastante o estresse a pressão do dia a dia.

4

Passar fome ajuda no controle
do peso?

Não, só atrapalha, na verdade.
Para se perder ou manter o peso, é preciso, antes de mais nada, que se tenha uma
relação “amigável” com a alimentação,
sem culpa, sem necessidade de sacrifícios, sem grandes mudanças. Que tal ter
mais cuidado na hora de fazer o prato, e
substituir pequenas coisas? Uma carne
grelhada ou empanada? Um legume no
vapor ou com molho de 30 queijos? Ou
seja, equilíbrio e inteligência na hora de
fazer as escolhas é o caminho. Passar
fome ou se privar de alimentos só gera
compulsão, o que acaba levando as pessoas a comerem escondidas ou de forma
descontrolada.

5

6

Quais são os benefícios de manter
o corpo bem hidratado? Qual é a
quantidade ideal de líquido que
deve ser ingerido diariamente?

A água auxilia o corpo em quase todas as
suas funções, sobretudo as de transporte.
Logo, um corpo hidratado funciona melhor, elimina mais toxinas, faz o intestino
funcionar bem, hidrata a pele. Não existe
uma quantidade padrão, mas beber um
copo, que não precisa ser grande, a cada
hora é uma boa maneira de manter a hidratação em dia.
Foto: Divulgação

Foto: shutterstock

Dicas exclusivas
do professor Marcio Atalla

Abdômen dilatado deve ser
motivo de preocupação?

O abdômen é um músculo que
pode ser distendido, ou seja, pode ficar “inchado” com excesso de alimentos e líquidos. Se permanecer assim
por mais tempo que o normal, deve-se
consultar um médico. Mas, se for uma
questão postural, o pilates é uma boa
maneira de resolver. Se for permanente, pode-se tratar de hérnia na região
do abdômen.

Marcio Atalla é professor de Educação
Física, com especialização em treinamento
de alto rendimento, e pós-graduação em
Nutrição pela Universidade de São Paulo
(USP). É também consultor da TV Globo
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Bourbon Hotéis & Resorts

www.anfac.com.br/congresso
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mensagens

Caro presidente da ANFAC:
Agradeço a generosidade de suas palavras e de sua imediata iniciativa em
divulgar, aos associados da
ANFAC, notícia sobre a celebração dos 50 anos do BC,
ocorrida em 30 de março.
Obrigado, mais um vez, por
sua honrosa presença não só
como ex-diretor e servidor
da Casa, mas também como
presidente dessa importante
entidade.
Forte abraço,
Luiz Edson Feltrim
Diretor de Relacionamento
Institucional e Cidadania
do Banco Central
Em nossa existência dentro
desta atividade, sempre somos
indagados sobre as variações
causadas pelas intempéries
econômicas. Ou seja, quando
a economia está ativa, acham
que está ruim para nós porque
os bancos e as outras instituições financeiras estão cedendo
crédito com maior facilidade.
Quando há contração da economia, comentam, “deve estar
bom para vocês, pois os bancos restringiram o crédito”.
Contudo, em ambos os casos,
temos que manter nossos sistemas de informação muito
bem organizados, trocando
conhecimento com as nossas
instituições associativas, como
a ANFAC e o SINFAC.
José Carlos Cardoso
Antunes
Gama Fomento Mercantil
Presidente do SINFAC-SCS

Gostei do resultado
da nossa reunião. Saí
com a certeza de que as
decisões tomadas terão
um resultado positivo, em
termos de não estarmos
nos omitindo frente
à regulamentação. Ao
contrário, ao afirmar que
a instituição aprecia o
regramento, queremos
também mostrar a eles que
existem diferenças, tanto
no que se refere ao tipo
quanto ao tamanho das
empresas que securitizam.
Sugiro que o tema desta
medida provisória deva
ser abordado na próxima
edição da revista da
ANFAC.
Northon Menegon
Kreditare Securitizadora

Gostaria de destacar o
brilhantismo do evento
Networking – Mercado de
Recebíveis, realizado pela
ANFAC, em São Paulo,
em dezembro de 2014.
Participei do encontro
e considerei muito
proveitoso, pois tratou
de temas importantes
para o nosso setor, como
a evolução dos meios
de pagamentos e a
importância dos FIDCs no
mercado de recebíveis.
Raimundo Nonato
Nogueira da Costa
Grupo RN

Incumbiu-me
o Excelentíssimo
Ministro da Secretaria
da Micro e Pequena
Empresa da Presidência
da República, Sr.
Guilherme Afif
Domingos, de lhe
agradecer a gentil
mensagem enviada
por Vossa Senhoria,
parabenizando-o pela
recondução do cargo à
frente da Secretaria.
Manoela Crespo
Ribeiro
Secretaria da Micro e
Pequena Empresa

Agradeço o apoio que
sempre recebemos da
ANFAC, sem o qual não
teríamos condições de
promover eventos com
a qualidade do que foi
realizado em Marabá,
PA. Sua presença, além
de abrilhantar o evento e
elevar o nível dos debates,
demonstrou, para os
empresários locais, a
relevância da parceria
entre os sindicatos
regionais e a ANFAC,
na defesa do fomento
comercial em todo o
território nacional.
Cesar Rodrigues
Diretor NORFAC –
Factoring Fomento
Mercantil e presidente
do SINFAC-PA

Agradeço a gentileza de ter
enviado a edição nº 94 da Revista da ANFAC. Aproveito
o ensejo para parabenizá-lo
pelo trabalho desenvolvido
como presidente da entidade.
Ministra
Nancy Andrigh
Corregedora Nacional de
Justiça

Para os que creem, 33 anos
se confundem com uma data
e um período no qual alguns
se doam totalmente em favor
da vida e dos demais. Cada um
com sua tarefa ou missão, mas
podemos fazer um paralelo
com aqueles que assumem um
compromisso para toda a vida.
A ANFAC começou com um
pequeno grupo, liderado por
quem conhecia profundamente o tema do Factoring, uma
causa que precisava de defesa.
Deus abençoa sempre, mas as
coisas não acontecem sozinhas.
Parabéns, Dr. Luiz! Parabéns
aos amigos da ANFAC. E, se
me permite, um agradecimento especial aos nossos queridos
Dr. Marcus Jair Garutti e Dr.
Luiz Fernando Lycarião, que
nos colocaram no tema, à época ainda desconhecido, e que
hoje faz parte do meu dia a dia.
Célia Leão
Deputada Estadual (SP)
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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 (%)

* atualizado até 16.04.2015

ARTIGO
Ives Gandra Martins

Moralidade e omissão
na gestão da coisa pública
pode ser demonstrada, e a de
culpa decorrente de omissão,
imperícia e negligência, por
não se ter detectado, ao longo
de tantos anos, esse verdadeiro
saque aos recursos públicos para
benefícios pessoais, por parte
dos gestores da coisa pública.

Foto: Mário Bock

A

legra-me ter o Clube
Militar dado início
à campanha pela
moralidade no País – tão
pisoteada, nos últimos 12
anos, com escândalos diários
desventrados ao público pela
imprensa. Nunca o Brasil
viveu, no âmbito do governo
federal, tamanho desvio de
recursos públicos, cujos valores
representam, de rigor, um
verdadeiro assalto à sociedade,
pelo Estado representada.

Prefiro ainda não falar,
no caso do “Petrolão”, de
responsabilidade por dolo dos
governantes, pois essa matéria
está sob investigação e será, à
evidência, objeto de profunda
análise por acusadores,
defensores e pelo Poder
Judiciário. Quero analisar,
exclusivamente, e de forma
sucinta, a culpa como geradora
de responsabilidade, inclusive
de ressarcimento por parte do
agente que gerou lesão, como
claramente comprovado nos
episódios da Petrobrás.

O último dos escândalos — e
o maior deles, em que se fala
em, pelo menos, 10 bilhões
de reais, o que é superior
aos orçamentos de muitos
Estados da Federação (!!!) —
está a demonstrar que nunca
foi tão aplicável ao Brasil a
famosa frase, em “Hamlet”:
“há algo de podre no Reino da
Dinamarca”.
Com efeito, duas seriam as
vertentes para se examinar
uma eventual responsabilidade
da Presidente da República e
de seu antecessor nos desvios
constantes e permanentes de
recursos públicos. A de prática
de dolo, fraude ou má-fé,
que só com provas materiais

Ives Gandra da Silva Martins
é bacharel em Direito pela
Universidade de São Paulo
(USP), professor emérito da
Universidade Mackenzie,
da Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército e
da Escola Superior de Guerra
e presidente do Conselho
Superior de Direito da
Fecomercio-SP.

A Presidente da República
foi presidente do Conselho
de Administração da empresa,
durante parte do tempo em
que ocorreram desvios ilícitos
dos recursos da empresa. E,
como Presidente da República,
nomeou a nova gestora, em
cuja administração os desvios
continuaram. Ora, o § 6º do
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ARTIGO
Moralidade e omissão na gestão da coisa pública

artigo 37 da CF declara que
a lesão causada pelo Estado,
ao cidadão ou à sociedade,
gera a obrigação do Estado de
indenizar, determinando, o
§ 5º, que tal lesão terá que ser
ressarcida ao ente estatal pelo
agente público que a gerou,
POR CULPA OU DOLO.
Os dois dispositivos
estão assim redigidos:
§ 5º – A lei estabelecerá
os prazos de prescrição para
ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que
causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações
de ressarcimento.
§ 6º – As pessoas jurídicas
de direito público e as de
direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo
ou culpa (grifos meus).
Como se percebe, a
responsabilidade do Estado é
objetiva, vale dizer, independe
de culpa ou dolo, bastando
haver o nexo de causalidade
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“À evidência, a
conduta adotada
nos seus anos
de gestão direta
e indireta está
a demonstrar
omissão,
negligência ou
imperícia, vícios
de conduta que
caracterizam a
figura da culpa.”

entre a ação do agente público
e o dano provocado. Mas a
do agente, só ocorrerá por
culpa (negligência, omissão,
imperícia) ou dolo (fraude
e má-fé). Esta, todavia, É
IMPRESCRITÍVEL. Ora,
salvo melhor juízo, quem foi
Presidente do Conselho de
Administração da Petrobrás
e Presidente da República,
convivendo durante oito anos
com esse assalto de mais de
10 bilhões de reais – fatos
estes comprovados— sem
nada ter percebido, teria
sido diligente no exercício

desses cargos? À evidência,
a conduta adotada nos seus
anos de gestão direta e
indireta está a demonstrar
omissão, negligência
ou imperícia, vícios de
conduta que caracterizam a
figura da culpa.
Para mim, a fala da
presidente, declarando que,
se tivesse sido alertada, na
celebração de um negócio de
dois bilhões de dólares (!!!),
dos pormenores do contrato,
não teria autorizado a compra
da empresa norte-americana,
serve como demonstração
de que não exerceu suas
atribuições da forma como
deveria, lastreando-se apenas
em informações superficiais,
sem examinar os aspectos
inerentes a compra de tal
magnitude. É matéria que
merece reflexão.
O suceder dos fatos
demonstrará se houve
comportamento doloso dos
detentores atuais do poder,
nos desvios da Petrobras.
Para mim, todavia, a
improbidade administrativa
por culpa já está caracterizada
por omissão, imperícia ou
negligência.

Cadastro Positivo Serasa Experian.
Mostre o lado positivo da sua empresa.

“COM O CADASTRO
POSITIVO, POSSO
CONSEGUIR MELHORES
CONDIÇÕES PARA
FINANCIAR A EXPANSÃO
DA MINHA EMPRESA”
Marcelo Almeida,
empresário.

Com o Cadastro Positivo Serasa Experian, sua empresa vai ser reconhecida
de maneira mais positiva, pois passará a ser avaliada também pelas contas
pagas. Assim você aumenta as oportunidades de novos negócios e pode
conseguir os melhores financiamentos para realizar os projetos da sua empresa.
Saia na frente da concorrência, faça o Cadastro Positivo da sua empresa
hoje mesmo. É fácil, é grátis.
Saiba mais em cadastropositivoempresas.com.br

