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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
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EDITORIAL

LUIZ LEmOS LEITE 
Presidente

a ANFAC trabalha, ao longo de sua trintenária exis-
tência, com a história e com as experiências de seus 
laboriosos empresários que acompanham e viven-

ciam as transformações do mercado de recebíveis.
Várias foram as iniciativas da ANFAC, de natureza insti-

tucional, de reconfiguração de sua estrutura administrativa 
e organizacional para compatibilizar o fomento comercial 
com a velocidade da evolução da economia, da tecnologia e 
do mundo dos negócios.

O tempo se constituiu o mais relevante ingrediente de 
tantas mudanças já havidas.

O retrospecto da atividade mostra a superação de desafios 
e obstáculos, inevitáveis, que teve o condão de enriquecer o 
conhecimento do setor com lições valiosas para atualização 
de suas práticas e para o seu fortalecimento como o impor-
tante mecanismo econômico e social do País.

Como, em qualquer organização, a ANFAC, no desem-
penho de sua função institucional, tem levado em conta a 
cultura e as condições em que suas associadas operam.

Para a construção do seu marco regulatório, a ANFAC 
tomou por base a realidade econômica e as normas do di-
reito legislado vigentes no País no longínquo ano de 1982. 
De permeio, de esclarecer que o fomento comercial é uma 
atividade autorregulada no Brasil, assim como na maioria 
dos países onde funciona.

De 1982 a esta parte, o fomento comercial cresceu e ex-
pandiu-se numa escala vertiginosa. A inovação empresarial 
e tecnológica provou-se alternativa irresistível para a mo-
dernização dos métodos de gestão de nossas associadas.

Numerosos têm sido os eventos com o intuito de apri-
morar os padrões da administração de nossas empresas, 
por meio de uma grade multidisciplinar de treinamentos, 
encontros com o Judiciário, reuniões técnicas regionais e 
12 congressos, de âmbito nacional, já realizados, e conta-
tos mantidos com o poder Legislativo e com entidades do 
Executivo, que atestam a credibilidade conquistada pela 
ANFAC, usufruída por suas empresas associadas.

A ANFAC, com sua experiência, tem dado provas sobejas 
de sua capacidade de inovar e produzir desenhos operacio-
nais para alavancar a atividade e estimular o surgimento de 
novas estruturas empresariais, convergentes ou similares ao 
fomento comercial, abrigadas no seu escopo institucional, 
abrindo espaço para mais investimentos que possibilitem 
modernizar os procedimentos e práticas do amplo mercado 
de recebíveis e de crédito em condições de disseminar a 

SUPERAçãO  
de desafios

assistência financeira para uma plêiade de empreendedores 
que desenvolvem suas atividades em todos os quadrantes do 
vasto território do nosso País.

A exemplo de estruturas criadas ao longo do tempo (fun-
dos de recebíveis, securitizadoras, gestoras de recebíveis, 
atualizações operacionais e tecnológicas), o fomento co-
mercial se tem mostrado inequivocamente viável, dinâmi-
co, promissor e sustentável, por acolher variadas atividades 
mercantis que a ele se assimilem com algumas característi-
cas, que se constituem suas espécies.

É tempo, pois, de trabalhar com largueza de visão colhen-
do do cotidiano ensinamentos que contribuam para elevar 
cada vez mais o nível de profissionalização das empresas de 
fomento comercial com o objetivo de assegurar a sua pere-
nização com ganhos crescentes de liquidez e rentabilidade 
com seus reflexos auspiciosos para o desenvolvimento do 
nosso País.

Na oportunidade, com muito orgulho e alegria sauda-
mos os valorosos empresários do fomento comercial por 
sua atuação, nesta quadra que o Brasil atravessa, ocupando 
espaço na capilarização do provimento de recursos a vários 
setores da economia. Parabéns! 
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PONTO DE ENCONTRO
antônio Gustavo rodrigues

o Conselho de Controle de Atividades Fi-
nanceiras (COAF), órgão de inteligência 
do ministério da Fazenda, tem sido cada 

vez mais relevante na identificação de ações frau-
dulentas. Seu trabalho está sendo essencial nas 
investigações de R$ 51,9 bilhões de valores irre-
gulares movimentados pela Operação Lava Jato. 
Na condução de uma equipe com 54 funcioná-
rios responsável por garimpar essas informações 
está Antônio Gustavo Rodrigues, que há 11 anos 
preside o COAF. Formado em Direito pela UFRJ, 

com mBA na Harvard Business School, ele atuou 
ainda nos anos de 1990 no departamento jurídico 
da Divisão da América Latina e Caribe do Banco 
mundial, em Washington. Palestrante confirmado 
no XIII Congresso da ANFAC, Rodrigues falou à re-
vista da ANFAC sobre o aprendizado gerado pela 
Lava Jato, os parâmetros para se detectar ações 
monetárias ilícitas, como prevenir riscos e manter 
o COAF atualizado com os dados produzidos pe-
las empresas. A seguir, leia os principais trechos 
da entrevista:

À frente do COAF desde 2004, Antônio Gustavo Rodrigues trabalha em silêncio, 
mas os relatórios gerados por seus 54 funcionários têm tirado o 

sono dos envolvidos na Operação Lava Jato e outras transações ilegais
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revista anfac – qual é o ensi-
namento deixado pela opera-
ção lava jato?
antônio Gustavo rodrigues – 
Para o COAF, a Operação Lava 
Jato veio confirmar a importân-
cia do compliance e da gestão 
de risco pelas empresas, princi-
palmente aquelas consideradas 
“pessoas obrigadas” no âmbito 
da Lei nº 9.613/1998. Ou seja, 
aquelas que possuem deveres 
de implementar medidas de 
prevenção à lavagem de dinhei-
ro. Ao negligenciar tais con-
troles, a empresa deixa aberto 
perigoso flanco, correndo risco 
de ser utilizada em processos 
de lavagem de dinheiro e de ter 
seu nome envolvido no cometi-
mento de crimes. O desenvol-
vimento nos negócios é objeti-
vo de todos, inclusive do País, 
porém deve ser acompanhado 
da implementação de medidas 
de proteção contra eventuais 
utilizações indevidas.

revista anfac – como o coaf 
detecta operações fraudulentas 
de baixo valor, que não exigem 

comunicação obrigatória das institui-
ções financeiras ao conselho?
rodrigues – A Resolução COAF nº21 
prevê, em seu art. 12, situações em 
que operações ou propostas de opera-
ções devem ser comunicadas, em ra-
zão da identificação de sérios indícios 
da ocorrência do crime de lavagem 
de dinheiro ou de crimes relaciona-
dos. Essas situações independem do 
valor da operação, embora exijam 
análise prévia do movimento pelo 
comunicante e detalhamento das in-
formações adicionais, destacando os 
fatos que ensejaram a comunicação, 
com a explicação dos sinais de aler-
ta identificados, as características das 

operações comunicadas, além de ou-
tros elementos derivados do princípio 
“conheça seu cliente”. 

revista anfac – quais são os crité-
rios estabelecidos para considerar 
ou não uma operação suspeita? 
rodrigues – Considerando-se as 
partes e os demais envolvidos, todas 
as operações, em que valores, modo 
de realização, meio e forma de pa-
gamento não têm fundamento eco-
nômico ou legal possam configurar 
sérios indícios da ocorrência dos cri-
mes previstos na Lei nº 9.613/1998. 
São situações passíveis de comuni-
cação de operação suspeita. Por essa 
razão, os critérios para considerar 
uma ilegalidade variam de caso a 
caso. Por outro lado, os incisos do 
art. 12 da Resolução COAF nº 21 tra-
zem, de forma exemplificativa, sinais 
de alerta que devem ser observados 
pelos comunicantes para dar ensejo 
a um processo de monitoramento 

e eventual comunicação ao 
COAF. Vale ressaltar, toda-
via, que as situações listadas 
no mencionado art. 12 não 
devem ser automaticamente 
objeto de comunicação, mas 
sim, após identificação, de-
vem ser seguidas de análise 
e detalhamento das situações 
suspeitas identificadas. 

revista anfac – como o 
coaf consegue garimpar 
tantos dados, contando com 
uma equipe tão enxuta? o 
segredo é a tecnologia apli-
cada nas averiguações? 
rodrigues – Toda a ativi-
dade do COAF é alicerçada 
numa abordagem baseada 
em risco, com a utilização 
de ferramentas tecnológi-
cas, tendo em vista a grande 
quantidade de informação 
recebida diariamente pelo 
órgão. A gestão baseada em 
risco permite definir priori-
dades e otimizar a alocação 
dos recursos disponíveis. 
Assim, quando os riscos 
identificados são baixos, os 
controles e os procedimentos são 
simplificados (ou reduzidos), o que 
permite liberar os recursos para 
aplicação em que há maior probabi-
lidade de eventos de interesse. Dessa 
forma, os esforços são direcionados 
para a análise de situações que apre-
sentem maiores riscos de lavagem 
de dinheiro ou de financiamento do 
terrorismo.
Os principais mecanismos utiliza-
dos para o gerenciamento de riscos 
e de prioridades:
• Análise sistêmica de comunicações 
recebidas: tratamento analítico das 
comunicações recebidas dos setores 
obrigados, realizado eletronicamente 

“A gestão 
baseada em risco 

permite definir 
prioridades e 

otimizar a alocação 
dos recursos 
disponíveis”
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pelo Sistema de Controle de Ativi-
dades Financeiras (SISCOAF), utili-
zando regras previamente definidas. 
• Distribuição aleatória de comuni-
cações: mecanismo que distribui para 
os analistas as comunicações que não 
foram diferidas automaticamente 
pelo SISCOAF (a distribuição alea-
tória confere impessoalidade ao pro-
cesso de trabalho e mitiga os riscos 
de concentração de ocorrências por 
analistas).
• Regras de diferimento: critérios 
pré-definidos para o diferimento de 
comunicações que, em princípio, não 
apresentem riscos maiores de lava-
gem de dinheiro, de financiamento 
do terrorismo ou de outros ilícitos; 
ou que a ocorrência relatada refira-
se a caso já analisado, com encami-
nhamento de relatório às autoridades 
competentes. 
• Central de Gerenciamento de Ris-
cos e Prioridades (CGRP): ferramen-
ta automatizada, que calcula o risco 
das comunicações recebidas e estabe-
lece a ordem de distribuição de casos 
para análise e elaboração de RIF. 
• Regime de Alçadas e Delegação de 
Competências: segregação das ativi-
dades por função institucional e defi-
nição de responsabilidades. 
• Comitê Consultivo: instrumento 
operacional, de caráter permanente, 
para o assessoramento na tomada de 
decisão em assuntos relacionados ao 
processo de inteligência financeira, 
inclusive apreciação dos RIF.

revista anfac – como as informa-
ções enviadas ao coaf pelas empre-
sas de factoring podem ser aperfei-
çoadas? 
rodrigues – Para aperfeiçoar as con-
tribuições realizadas por esse seg-
mento ao sistema de prevenção à la-
vagem de dinheiro, faz-se necessário, 

nas comunicações fundamentadas no 
art. 12 da Resolução 21 do COAF:

1. Registrar informações adicionais 
que expliquem a situação suspeita 
identificada.

2. Incluir informações acerca da 
origem e/ou do destino de parte re-
levante dos recursos e das respectivas 
contrapartes quando for o caso.

3. Registrar informações sobre as 
características das operações objeto 
da comunicação.

4. Registrar informações adicionais 
que permitam identificar o compor-
tamento do titular da comunicação 
(elementos derivados do princípio 
“conheça seu cliente”).

revista anfac – quais são os bene-
fícios esperados a partir da aplicação 
da averiguação eletrônica de confor-
midade (aVec)? 
rodrigues – A Averiguação Eletrô-
nica de Conformidade (AVEC) é 
um instrumento de fiscalização do 
COAF, aplicável às pessoas obri-
gadas reguladas, fiscalizadas e ca-
dastradas no COAF, e é conduzida, 
exclusivamente, por meio de proce-
dimento eletrônico próprio. A fer-
ramenta consiste em uma relação de 
itens e de quesitos objetivos, envol-
vendo matéria regulada pelo COAF, 
que permite ao supervisor avaliar o 
grau de conformidade das pessoas 
obrigadas. Os quesitos são distribu-
ídos em grandes temas, a depender 
do segmento, envolvendo cadastro 
de clientes, classificação de riscos, 
registro de operações, comunicações 
ao COAF e políticas/procedimentos 
de PLD/FT. 

revista anfac – como o instrumen-
to a aVec é aplicado?
rodrigues – A ferramenta é apli-
cada às pessoas obrigadas, utilizan-

do-se o canal de relacionamento do 
SISCOAF (Sistema de Controle de 
Atividades Financeiras), e tem como 
resultado a indicação do grau de ade-
rência e de conformidade da empre-
sa submetida ao procedimento. Seus 

“A Resolução COAF 
nº21 prevê, em seu 

art. 12, situações 
em que operações 

ou propostas de 
operações devem 

ser comunicadas, em 
razão da identificação 

de sérios indícios 
da ocorrência do 

crime de lavagem de 
dinheiro ou de crimes 

relacionados”

PONTO DE ENCONTRO
antônio Gustavo rodrigues

desdobramentos finais podem ser 
classificados nos seguintes itens: a) o 
arquivamento – se a pessoa obrigada 
estiver em conformidade; b) a reco-
mendação, com ou sem o respectivo 
acompanhamento; e c) a abertura de 
averiguação preliminar. É importan-
te destacar que durante a realização 
da AVEC a pessoa obrigada tem a 
oportunidade de identificar suas 
eventuais deficiências e, por conse-
guinte, saná-las dentro do prazo de 
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algumas concluídas, outras ainda em 
andamento, no sentido de melhorar a 
efetividade do cumprimento de obri-
gações pelas pessoas obrigadas regu-
ladas pelo COAF. Pode-se concluir, 
portanto, que o investimento em 
pessoas, processos e tecnologia é uma 
constante no COAF, e é razão dos 
bons e crescentes resultados obtidos 
pelo órgão, sendo parte de sua cultura 
a sempre crescente produtividade. 

cumprimento da recomen-
dação. Dessa forma, além de 
ser um instrumento de fisca-
lização, a AVEC também se 
apresenta como instrumento 
educativo e orientador para as 
pessoas obrigadas.

revista anfac – quais são 
os avanços conquistados pela 
aVec? 
rodrigues – A expectativa é 
de que a partir da aplicação 
da AVEC a pessoa obriga-
da, ao ter a oportunidade de 
identificar suas eventuais de-
ficiências, apresente um maior 
grau de aderência às normas, 
ampliando, assim, as possibili-
dades de detecção de situações 
suspeitas, e, por consequência, 
melhorando a qualidade das 
comunicações ao COAF, o que 
resultará em melhoria subs-
tancial no processo de recebi-
mento, análise e disseminação 
de informações no âmbito da 
inteligência financeira, com 
reflexos positivos em todo o 
sistema de prevenção e com-
bate à lavagem de dinheiro. 

revista anfac – Há estudo 
para novos investimentos na 
estrutura do coaf? 
rodrigues – O COAF, mesmo 
dentro de um quadro de restrição 
orçamentária, trabalha permanente-
mente no desenvolvimento, melhoria 
e ampliação de sua estrutura-proces-
sos de trabalho, tecnologia e quadro 
de pessoas. Ao se ter processos de 
trabalho claramente definidos tem-se 
como resultado uma maior eficiên-
cia produtiva, e, consequentemente, 
redução de custos com pessoas. A 
carência de pessoas é minimizada no 

COAF com o maciço uso de tecno-
logia, e o desenvolvimento de novos 
sistemas tenta compensar o hiato re-
presentado pelo reduzido quadro de 
empregados integrantes do órgão. 
Recentemente foi implantado tam-
bém um novo modelo de supervisão 
do COAF. Ele é composto de um mix 
de processos e de recursos tecnológi-
cos. A partir desta estrutura, diversas 
ações já foram colocadas em marcha, 
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FACTORING em alta

ao ligar a televisão ou o computador, 
as pessoas são impactadas imediata-
mente por um tsunami de mensagens 

publicitárias. Não há como escapar. Um dos 
segmentos mais eficientes são os bancos. Em 
poucos minutos, o consumidor é convidado a 
incorporar o espírito olímpico, seduzido pela 
crença de que o banco foi feito para ele, con-
vidado a participar de promoção que o levará 
aos Emirados Árabes ou, simplesmente, um 
pacote inédito de serviços. Mas será que é isso 
que os clientes desejam em período de escas-
sez de crédito? 

Não, certamente não. 
Essa foi a percepção cap-
tada por uma pesquisa 
realizada pelo Instituto 
Fractal, que mostrou 
que 35,9% dos entrevis-
tados recorreram a uma 
instituição não bancária 
(factorings, cooperativas 
de crédito e financei-
ras) para resolver seu 
problema de crédito, 
39,9% optaram pelo cartão de crédito e 
23,1% apelaram para a ajuda de amigos. O 
estudo foi feito com base em um painel anu-
al da indústria financeira, que consulta exe-
cutivos de 2.500 empresas com faturamento 
entre R$ 30 milhões/ano e R$1 bilhão/ano. 

Ao serem indagados se a experiência que 
tiveram com as instituições não bancárias 
foi mais ou menos positiva que a mantida 

PESQUISA

Em momento de escassez de crédito, pesquisa do  
Instituto Fractal mostra que instituições não bancárias são mais  

bem avaliadas que os bancos tradicionais 

São mais ágeis e desburocratizadas 55,1%
São menos exigentes para conceder crédito 46,9 %
São mais flexíveis em relação às garantias pedidas 43,4 %
Concedem maiores limites de crédito 36,7 %
São mais flexíveis nos prazos concedidos para pagamento 27,0 %
São mais tolerantes com eventuais atrasos   1,0 %

  raZões Para o aumento do uso das instituições não Bancárias

com os bancos, 86,3% apontaram ganhos e 
13,7% disseram que foi negativa. Pergun-
tados se pretendem aumentar ou diminuir 
o relacionamento alternativo com essas 
instituições, 84,7% pretendem aumentar e 
15,3% tendem a reduzir.  “À medida que o 
cenário econômico se transforma, as empre-
sas apresentam novas necessidades e exigem 
que as relações com suas instituições finan-
ceiras sejam mais flexíveis”, afirma Celso 
Grisi, professor da FEA/USP e diretor-pre-
sidente da Fractal. 

Convidados a selecio-
nar os benefícios — sem 
limitação de opções — 
proporcionados pelas 
instituições não bancá-
rias, 55,1% dos entre-
vistados consideraram 
que são mais ágeis e 
menos burocráticas, 
46,9% menos exigentes 
para conceder crédito, 
43,4% mais flexíveis em 
relação às garantias so-

licitadas, 36,7% concedem maior limite de 
crédito, 27% reconheceram que são mais to-
lerantes com os prazos e 1% que são menos 
rígidos com eventuais atrasos de pagamen-
to. “É interessante notar que os diferenciais 
competitivos não envolvem comentários so-
bre o custo dos empréstimos, basicamente, 
centram-se em questões funcionais do pro-
cesso de concessão”, enfatiza Grisi.  

Celso Grisi: professor da FEA/USP e 
diretor-presidente da Fractal
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CONJUNTURA
roberto macedo 

r oberto macedo é um daqueles economistas que 
preferem o recurso da metáfora à linguagem do 
economês para esmiuçar os diversos aspectos 

da realidade brasileira. Nesta entrevista concedida à 
revista da ANFAC, ele apresenta um quadro pouco ani-
mador a respeito da situação econômica do País, fala 
sobre a falta de confiança dos empresários e dos con-
sumidores, a ausência de perspectiva política e social 
e a adoção do voto distrital.

“não vejo nada no fim do túnel, 
nem luzinha de vaga-lume”
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coisas, estabelecendo um limite res-
tritivo de idade para as aposenta-
dorias. Também poderia iniciar um 
novo programa de privatizações e 
mudar o modelo de exploração do 
pré-sal. Se fizesse coisas desse tipo, 
a presidente então poderia se cre-
denciar a aumentos de impostos.  
Essa de cortar a própria carne fica 
só em lixar os calos.

revista anfac – o País está pre-
parado para perder também o 
grau de investimento de outras 
agências de avaliação de risco?
macedo – Ele perdeu o grau de in-
vestimento (GI) da Standard and 
Poor’s, mas mantém os das outras 
duas agências. Quanto ao impacto 
nos mercados financeiros, alguns 
deles já haviam incorporado essa 
primeira queda na sua precificação 
de ativos. Mas os empréstimos fi-
carão mais caros e os investimen-

tos poderão não vir, principalmente 
se perder os GIs dessas duas outras 
agências. E o Lula diz que o GI não 
significa nada. Quando veio na ges-
tão dele, achou o máximo...

revista anfac – com o cenário de 
recessão teremos uma nova con-
centração de renda?
macedo – A distribuição de renda 
deve se concentrar, pois os cidadãos 
menos qualificados e mais pobres 
são, em geral, os primeiros a perder 
o emprego e a renda. Ou seja, em 
termos relativos, eles perdem mais, 
embora mesmo aqueles que estão 
acima também sejam afetados, como 
os empresários que atuam em seto-
res mais atingidos.  
 
revista anfac – o senhor acredi-
ta que estamos caminhando para 
uma ruptura social? qual é o im-
pacto disso?
macedo – Ainda não vejo rupturas 
com essas características. Mas, se 
continuar assim por muito tempo, 
coisas mais sérias podem acontecer. 
Aliás, no momento não estou vendo 
nada no fim do túnel, nem luzinhas 
de vaga-lumes. Um amigo meu disse 
que não está vendo nem o túnel.

revista anfac – Há tempos o pro-
fessor defende o voto distrital para 
eleger parlamentares. qual sua 
ideia? acredita que isso pode me-
lhorar o ambiente de instabilidade 
nacional?
macedo – Há uma crise de repre-
sentatividade dos parlamentares. 
O voto distrital os aproximaria dos 
eleitores e esses poderiam acompa-

“A distribuição 
de renda deve se 

concentrar, pois os 
cidadãos menos 

qualificados e mais 
pobres são, em 

geral, os primeiros a 
perder o emprego e 

a renda”

revista anfac – estamos em um 
momento de forte recessão, inclu-
sive, com a possibilidade de recu-
peração apenas em 2017. o que o 
governo pode fazer a curto prazo 
para melhorar o clima negativo que 
tomou conta do País?
roberto macedo – Recorde-se que 
esse clima negativo começou a ficar 
claro no fim de 2014. Percebeu-se o 
esgotamento da Nova Matriz Econô-
mica (NME), com ênfase no consumo 
via crédito, isenções tributárias e cré-
dito subsidiado para setores “amigos 
do peito”, danos ao setor elétrico e ao 
de etanol, etc. E, particularmente, a 
disparada dos gastos públicos federais 
e as pedaladas fiscais, gerando enorme 
déficit fiscal no fim do ano. Tudo isso 
abalou a confiança de empresários e de 
consumidores no governo, reduzindo 
a disposição desses agentes econômi-
cos de investir e de consumir. Não 
vejo condições de a presidente recupe-
rar essa confiança nem disposição de 
tomar medidas fiscais de fato eficazes. 

revista anfac – qual é o fôlego 
real que pode gerar o aumento pro-
posto da carga tributária?
macedo – Não vejo fôlego nem para 
gerar o que é mais importante para o 
governo neste aumento: a CPMF. E 
se ela passar pelo Congresso, não vai 
resolver. Pode até atrapalhar, irri-
tando ainda mais os empresários e os 
consumidores. Note que na quarta-
feira seguinte ao pacote anunciado 
no dia 14 de setembro, a presidente 
já estava voltando atrás quanto aos 
cortes de despesas que propôs. Para 
algo funcionar mesmo, ela teria que 
ir a fundo ao cortá-las, entre outras 



14 - SETEMBRO - 2015

nhar melhor o que fazem os eleitos. 
Tenho amigos em países onde há 
voto distrital. Eles dizem que os de-
putados e os vereadores sempre apa-
recem ou mandam mensagens. Aqui, 
temos parlamentares-cometas, que 
só aparecem e brilham a cada quatro 
anos para pedir votos, logo em se-
guida somem por mais quatro.

revista anfac – como o senhor 
avalia os movimentos das ruas? 
macedo – Acho que poderiam pres-
tar um grande papel, mas precisa-
riam ser mais focados, como aque-
le movimento que se posicionou 
contra o aumento das passagens de 
ônibus. Eu gostaria de vê-los defen-
dendo o voto distrital, embora este 
seja difícil de explicar. Assim, como 
bandeira, eu pregaria “eleições dire-
tas para vereadores e deputados”. Aí 
só teria que explicar que para viabi-
lizar isso seria necessário realizá-las 
distritalmente.

revista anfac – Há um consenso en-
tre economistas de que, pelo menos 
nos próximos 10 anos, o Brasil sofre-
rá dificuldades por conta de perda de 
oportunidade. o senhor concorda?
macedo – Não concordo porque nem 
quero concordar. Daqui a 10 anos, 
talvez já não esteja mais por aqui para 
conferir. Não me interessa ficar espe-
rando todo esse tempo. Quero solu-

ções nos próximos dois 
ou três anos, o que já 
seria muito sofrimento. 

revista anfac – Para 
finalizar, o senhor 
acredita que caminha-
mos por uma ruptura 
entre a velha forma 
de fazer política, em 
busca de algo novo, 
que ainda está para 
surgir?
macedo – Crises desse 
tipo costumam produ-
zir novos líderes. FHC 
veio na esteira da crise 
crônica que derretia o 
valor da moeda nacio-
nal. Lula também foi 
em parte impulsiona-
do pelas crises fiscais e 
cambiais dos anos 1990.  Mas nenhum 
dos dois conseguiu extirpar a velha for-
ma patrimonialista de fazer política no 
Brasil. FHC tinha consciência dessa 
necessidade, mas não conseguiu.  Lula 
e seu partido sucumbiram à velha for-
ma e foram até além, com o Mensalão 
e a corrupção que levou à Lava Jato.  É 
necessário e possível que surjam novas 
e competentes lideranças. Torço por vê
-las, mas temo ficar esperando Godot. 
Na famosa peça de Samuel Beckett, ele 
é um personagem muito aguardado, 
mas que não chega. 

CONJUNTURA
roberto macedo 

“O voto distrital os aproximaria 
dos eleitores e esses poderiam 

acompanhar melhor o que fazem 
os eleitos”
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o factoring, sem dúvida, 
é uma atividade absolu-
tamente relevante para 

a sociedade. Essencialmente 
destinado às pequenas e médias 
empresas, em muitas situações, 
acaba por se tornar a mais segura 
possibilidade de manutenção da 
atividade empresarial.

Não se trata, única e exclusi-
vamente, da injeção de capital 
na empresa, mas de um aparato 
complexo com possibilidade de 
prestação de diversos serviços e 
tendente a promover a recupe-
ração econômico-financeira da 
empresa em crise ou a orientar os 
pequenos e os médios empresá-
rios sobre os possíveis caminhos 
a trilhar para o desenvolvimento 
de sua atividade, de sua produção 
e para obtenção de maior eficiên-
cia, esclarecendo as possibilida-
des de aumento de lucratividade.

Múltiplas são as funções exer-
cidas pelas empresas de fomento 
comercial para impulsionar os ne-
gócios de sua clientela.  Não pre-
tendemos, contudo, que restem 
confundidas as tais aludidas “pos-
síveis funções” com a obrigatorie-
dade de prestação de serviços. 

Insta, pois, esclarecer, já que isso 

possibilidade ou recomendação 
não significa, em nenhuma medi-
da, a obrigatoriedade da prestação 
dos ditos serviços. 

O centro de gravidade da ope-
ração, em todas as formas que o 
factoring admite, é, sem dúvida, 
a disponibilização de recursos 
para o fomentado. Este é o ponto 
essencial e incontestável de ca-
racterização e do destaque dos 
contratos de fomento comercial. 

A prestação de serviços que, 
sob o ponto de vista do negócio, 
é aconselhável para que o con-
trato ganhe em funcionalidade 
não é a essência mais premente 
da contratação. Um entendimen-
to assim poderia nos colocar às 
raias do absurdo de imaginar que 
o contrato de fomento comercial 
estaria lastreado e traria em seu 
bojo a obrigatoriedade de ser 
operado por pessoa certa com 
formação específica ao reger-se 
uma contratação, por exemplo, 
por ordem de classe, tolhendo-
se autonomia privada, criando-se 
uma figura monstruosa, teratoló-
gica, de limitação de um direito 
fundamental para qualquer so-
ciedade que se pretenda demo-
crática e republicana. 

ARTIGO

Por Fábio Vieira Figueiredo *

* Fábio Vieira Figueiredo:    
advogado e consultor jurídico. Sócio-
fundador do escritório Cometti, 
Figueiredo, Cepêra, Prazak. Doutor e 
Mestre em Direito Civil Comparado 
pela PUC-SP. Pós-graduado em 
Direito Contratual e em Direito 
Empresarial. Presidente da 
subcomissão de estudos sobre factoring 
da Fecomércio-SP

é fundamental para o fomento co-
mercial e para as benesses sociais 
que o instituto representa empre-
sarialmente, que muito embora 
haja evidente possibilidade de 
prestação de serviços nos con-
tratos de factoring, e isso seja até 
mesmo recomendável sob o ponto 
de vista de estratégia empresarial 
para o operador do fomento, tal 

FUNçãO 
SOCiOECONôMiCA
FUNçãO 
SOCiOECONôMiCA 
e serviços no factoring



vergência em recurso especial, que: 
O Tribunal de origem, para declarar a 

inexigibilidade de inscrição da empresa 
no CRA/ES, apreciou o Contrato Social 
da empresa, elucidando, dessa maneira, 
que a atividade por ela desenvolvida, no 
caso concreto, é o factoring convencional, 
ou seja, a cessão, pelo comerciante ou in-
dustrial ao factor de créditos decorrentes 
de seus negócios, representados em títu-
los. A atividade principal da empresa 
recorrente, portanto, consiste em uma 
operação de natureza eminentemen-
te mercantil, prescindindo, destarte, de 
oferta, às empresas-clientes, de conheci-
mentos inerentes às técnicas de adminis-
tração, nem de administração mercado-
lógica ou financeira1. 

ARTIGO
FUNçãO SOCIOECONômICA e serviços no factoring

1 STJ, Embargos de divergência em recurso especial/ Resp 1236002 ES 2012/0105414-5.

Não se pode imaginar que um aspecto 
funcionalizante do contrato de fomen-
to, ou seja, a possibilidade de prestação 
de serviços, seja capaz de desestrutu-
rá-lo a ponto de restar irreconhecível 
esta figura contratual, já conhecida e 
reconhecida por todo o mercado e res-
ponsável pela sustentação de expressiva 
parcela da nossa economia. 

Por tal motivo, bastante oportuno 
lembrar, pois, que o fomento comer-
cial consiste em aquisição de direitos 
creditórios, e isso envolve a expectativa 
fundada em relação já existente entre 
o fomentado e o seu cliente que, com 
efeito, pode ser realizado cumulativa-
mente com prestação de serviços que, 
não sendo obrigatória, é recomendável 

para a funcionalização mais evidente 
da figura contratual.

No entanto, não se pode pretender, à 
vista da funcionalização do instituto, que 
referida atividade seja restrita a deter-
minado profissional que, além de tudo, 
não contemplaria em sua formação os 
estritos conhecimentos mercadológicos 
necessários para a atividade de factoring, 
que envolve muito mais argúcia empre-
sarial do que conhecimentos técnicos 
administrativos, contábeis ou gerenciais. 
É, pois, atividade privativa de empresá-
rio, não desta ou daquela formação das 
áreas das ciências humanas.  

Logo, e, a nosso ver, com exatidão, de-
cidiu o Superior Tribunal de Justiça ao 
determinar, em sede de Embargos de di-
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a Operação Sacado consiste em prover liquidez aos 
fornecedores de um determinado sacado, coordena-
dor da cadeia produtiva. Normalmente esse tipo de 

operação é bem-sucedido quando envolve sacados com uma 
grande quantidade de fornecedores ou com conglomerados. 
Em muitos casos, o sacado é o principal cliente do fornece-
dor, o que o torna mais receptivo a essa operação.

É comum que sacados nesse perfil tenham grande poder de 
negociação junto à sua cadeia de fornecedores, comumente 
ditando as regras de compra a prazo. Com essa operação, o 
sacado ainda tem a oportunidade de ganho financeiro atuan-
do em parceria com uma Factoring ou FIDC, além de auxi-
liar os fornecedores de forma ágil no processo de ajuste dos 
seus fluxos de caixa.

operação sacado  
Financiamento da Cadeia de Fornecedores

ARTIGO

Por Ricardo Gruber Bernstein *

comParações com a oPeração tradicional

   comercial
No factoring convencional, o re-

lacionamento principal se dá com o 
cedente, começando pela prospec-
ção, visita, assinatura de contrato 
mãe, culminando no recebimento e 
execução das operações. 

Na Operação Sacado, o relacio-
namento principal acontece com o 
sacado, sendo ele o originador das 
operações e da própria clientela (for-
necedores), o que dá grande escalabi-
lidade para a operação.

operacional
No Factoring ou FIDC tradicional, a 

carga de cada operação é executada pelo 
cedente, individualmente, normalmente 
através de um portal de negócios. Na Ope-
ração Sacado, a carga da operação é reali-
zada a partir do contas a pagar do sacado, e 
fica disponível num portal, após validações 
e críticas automáticas, para os fornecedores 
(cedentes) solicitarem a cessão de forma rá-
pida e simples. Ou seja, ao invés dos ceden-
tes, um a um, darem cargas nas operações 
solicitadas, a carga é única e feita através do 

sacado, após a qual os cedentes (fornece-
dores do sacado) terão rápido acesso aos 
pedidos de antecipação.
   custos e segurança

Na operação tradicional, o processo de 
confirmação de títulos é custoso, envol-
vendo pessoal e comunicações através de 
e-mail, correios e voz, sem falar no risco de 
fraude envolvido. Na Operação Sacado, o 
contas a pagar baseia-se em títulos perfor-
mados na maioria das vezes, e dado que a 
operação origina-se do próprio sacado, não 
há necessidade de confirmação de títulos.

Um bom exemplo desse tipo de operação é o portal Progredir 
da Petrobras. Óleo e gás, supermercados, atacadistas e confec-
ções são exemplos de mercados aderentes à Operação Sacado. 
Existem duas formas básicas do Factoring ou FIDC lucrarem 
com essa operação: como estruturadores e prestadores de ser-
viços ou como sócios, e no caso de FIDC como cotistas subor-
dinados. Fica claro que na última opção o envolvimento, o risco 
e a lucratividade são maiores.

Em resumo, para as empresas de Factoring e FIDCs que têm 
condições de estabelecer relacionamento com grandes sacados, 
pelas vantagens apresentadas resumidamente acima, sem som-
bra de dúvida configura uma grande oportunidade de negócios, 
sem grandes impactos operacionais, pelo contrário, com uma 
série de simplificações e ganho em escala. 

SACADO 
(CLiENTE) 

FiDC 
FACTORiNG

CEDENTES 
(FORNECEDORES)

recebíveis

duplicadas 
operadas

* Ricardo Gruber Bernstein:     
sócio-fundador da empresa RGBsys 
Consultoria de Informática e atua como 
Gestor Administrativo/Financeiro e Novos 
Negócios. É formado em Engenharia de 
Computação pela PUC-RJ



www.anfac.com.br/congresso

Bourbon Cataratas  
Convention & SPA Resort
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A diretoria da ANFAC não descansa. Faz 
questão de participar da maioria dos eventos 
que é relevante ao fomento comercial. Embora 
sua sede fique em São Paulo, o trabalho da 
entidade é itinerante. Um dia seus dirigentes 
estão em Brasília (DF), no dia seguinte 
desembarcam em maceió (AL), depois seguem 

para Campo Grande (mS), Criciúma (SC), 
Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Dessa forma, 
percorrem os Estados brasileiros em que o 
segmento contribui com o desenvolvimento 
econômico e social. Veja algumas das 
atividades que fizeram parte recentemente da 
agenda dos dirigentes da ANFAC. 

Peregrinos do 
fomento comercial

“A desconsideração da personalidade jurídi-
ca – Grupo Empresarial” foi o tema do 3º Ci-
clo de Palestras promovido pelo SiNFAC-PR, 
no dia 30 de setembro, com a exposição do 
desembargador Jorge de Oliveira Vargas. O 
assunto tem despertado um intenso debate 
acadêmico no meio jurídico por suas impli-
cações de natureza tributária, empresarial e 
patrimonial. Compuseram também a mesa 
o desembargador aposentado Jurandyr de 
Souza Jr, consultor jurídico, o presidente do 
SiNFAC-PR e o presidente da ANFAC.

30 de setembro
3º ciclo de Palestras do 

sinfac-Pr

Na primeira fila, da esq. para dir.: o desembargador Jorge de Oliveira Vargas, o desembargador 
Hayton Lee Swain Filho, o presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, e o desembargador  
Fernando Antônio Prazeres. Na segunda fila, da esq. para dir.:o desembargador Hamilton 
Mussi Correa, o presidente do o SiNFAC-PR, José Goes, o vice-presidente do SiNFAC-PR, Pedro 
de Paula Filho , o desembargador Jurandyr Souza Jr, Mário Cezar Pedrosa, advogado do 
SiNFAC-ES, e Paulo Roberto Martins, sócio da Martins & Seemund Sociedade de Advogados

PRESENçA iNSTiTUCiONAL
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28 de agosto   anfac marca presença em almoço 
do iasP com Bruno dantas, ministro do tcu

31 de agosto    
nova diretoria do sindisfac

22 de agosto   luiz lemos leite concede entrevista à tV maceió

A direção da ANFAC mais uma vez pres-
tigiou a reunião-almoço organizada pelo 
iASP (instituto dos Advogados de São Pau-
lo). Dessa vez, o convidado foi Bruno Dantas, 
ministro do Tribunal de Contas da União. No 
evento, o magistrado falou sobre o TCU e a 
transparência no Brasil. Ele afirmou que a 
atuação do tribunal vem sendo aperfeiçoa-
da a cada ano e que, em 2015, atingiu um 
novo patamar. De acordo com Dantas, essa 
melhoria foi possível graças à convivência 
com outros órgãos do exterior que têm a 
mesma prática. Como resultado, garante 
que o TCU aumentou o seu rigor: “isso per-
mitiu que agora em 2015 nós possamos 
empreender uma análise com esse grau de 
acuidade no exame das contas de 2014”.

O Sindicato das Empresas de Factoring 
de MG acaba de eleger sua nova diretoria 
para o triênio 2015/2018. O novo presi-

Da esq. para dir.: Bruno Dantas, Arnaldo Faria 
de Sá, Marcus Garutti e Luiz Lemos Leite

O presidente da ANFAC foi entrevistado 
no programa Momento Jurídico, atração da 
TV Maceió (AL), afiliada da TV Diário, condu-
zido pelo juiz de Direito Jerônimo Roberto. 
Por mais de uma hora, Luiz Lemos Leite 
falou sobre a implantação do fomento co-
mercial no Brasil, o desenvolvimento do 

factoring, abordou ainda os cuidados jurí-
dicos e as normas que cercam o segmento, 
além de passagens interessantíssimas da 
sua vida, registradas em seu livro ‘Memó-
ria, Visão e Esperança’. Assistam à entrevis-
ta na íntegra no canal ANFAC no YouTube: 
www.youtube.com/watch?v=XfueXks23Re

DiRETORiA SiNDiSFAC 
Presidente:  

Marcelo Costa Meneses
Vice-Presidente:  

Felipe Athayde Pena Ribeiro 

diretor financeiro:  
Plinio Marcos Mendonça
diretor administrativo:  

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro
diretor técnico:  

Augusto Cesar Antunes Naime
Primeiro suplente:  

Leonardo Matos de Oliveira
segundo suplente:  

Camila Mallab Alkmin

dente é Marcelo Costa Meneses, presiden-
te da Via Capital Fomento Mercantil, que 
recebeu o cargo de Jeferson Terra Passos.

Luiz Lemos Leite 
(à dir.) saúda Marcelo 

Costa Meneses pela 
eleição, ao lado de 

Jeferson Terra Passos

PRESENçA iNSTiTUCiONAL



14 e 15 de agosto  
reunião técnica de fomento comercial, em campo Grande (ms)

 12 de agosto   reunião na secretaria da micro e Pequena empresa Brasília (df)

Luiz Lemos Leite e Henrique Machado

1. Luiz Lemos Leite parabeniza 
Guilherme Afif Domingos 

2. José Constantino de Bastos Júnior, ao 
centro, recebe a comitiva da ANFAC

A participação da ANFAC no evento motivou uma mensa-
gem especial do presidente do SiNFAC-MS, Antonio José dos 
Santos Neto:  “Queremos agradecer de coração a presença da 
diretoria da ANFAC em nosso evento e a elucidativa palestra do 
presidente Luiz Lemos Leite, demonstrando o interesse da en-
tidade em conhecer de perto a realidade dos empresários da 
região. isso se torna ainda mais importante agora que o País 
atravessa um período de turbulência econômica, e o nosso se-
tor precisa se adequar ao novo momento. 

Secretário-executivo da Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
(SMPE), José Constantino de Bastos Júnior, promoveu reunião, em 
Brasília, para apresentar o estudo sobre a Empresa Simples de Cré-
dito (ESC), informação que a ANFAC já havia antecipado para seus 
associados no dia 23 de julho. A ESC amplia o acesso a recursos finan-
ceiros às micros e pequenas empresas, além de resgatar o princípio 
do crédito no município, efetuado com recursos próprios.

O encontro foi prestigiado pelo presidente da ANFAC, Luiz Le-
mos Leite, pelo presidente da FEBRAF, Luiz Napoleão da Silva Brito, 
pelo presidente do SiNFAC-SP, Hamilton de Brito Junior e pelas ad-
vogadas Clarice Oliveira e Natália Martins, ambas da SMPE.

Luiz Lemos Leite aproveitou a oportunidade para rever o mi-
nistro Guilherme Afif Domingos e mais uma vez cumprimentá-lo 
por sua atuação à frente da pasta. 

Luiz Lemos Leite, presidente da ANFAC, participou de evento co-
memorativo pelos 50 anos do Banco Central, em São Paulo, em que 
foi recebido por Henrique Balduino Machado Moreira, secretário 
da diretoria do BC. No encontro, Lemos Leite falou sobre o período 
em que trabalhou no banco. Entre outras funções, o presidente da 
ANFAC integrou, a partir de 16 de março de 1979, a diretoria de 
Mercado de Capital do BC.

13 de agosto
Presidente da anfac faz palestra em 

evento sobre os 50 anos do Bc
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30 de julho   Posse da diretoria do sinfac-cs/sc
O presidente da ANFAC, Luiz Lemos 

Leite, esteve em Criciúma para a posse da 
nova diretoria do SiNFAC-CS/SC, que será 
presidida nos próximos três anos pelo em-
presário Tito Lívio de Assis Góes. Em seu 
discurso de saudação, Lemos Leite enfa-
tizou o espírito empreendedor do recém
-empossado, característica imprescindível 
para o atual momento que atravessa o País 

O presidente da ANFAC prestou também 
sua homenagem ao ex-presidente José 
Carlos Antunes pelo trabalho realizado em 
seu mandato na busca da consolidação do 
fomento comercial no desenvolvimento 
econômico na região. Prestigiou também 
a posse da nova diretoria o presidente do 
SiNFAC-RS e do Conselho Consultivo da 
ANFAC, Marcio Henrique Vincenti Aguilar.

DiRETORiA SiNFAC-CS/SC 
Presidente: 

Tito Lívio de Assis Góes
Vice-presidente: 

Elpídio Veronez Debiasi
diretora de finanças: 

Maria Fidelis Vieira
diretor de marketing: 

José Carlos Cardoso Antunes
diretor técnico: 

José Augusto Esteves

conselho fiscal
efetivos

Moacir Dagostin
Arnaldo Bez Batti Junior

Roberto Antônio Rizzatti Filho
suplentes

Luiz Antônio de Souza
Elton João Martinello

Celso de Cesaro Cavaler 

Convidados presentes 
na posse da nova do 
SiNFAC-CS/SC para o 

triênio 2015/2018, no 
restaurante Casa do 
Chico, no município 
de Nova Veneza (SC)

curso o operador e 
seu Back office

A ANFAC realizou em São Paulo, no ho-
tel Mercure Paulista, mais uma edição do 
curso o Operador e seu Back Office. O obje-
tivo do curso é reciclar o conhecimento dos 
operadores e preparar a equipe de profis-
sionais de back office integrando os proce-
dimentos e processos operacionais.

O treinamento atraiu a participação de 
profissionais de diversos Estados brasilei-
ros. O curso foi ministrado pelo empresário 
de factoring Orlando de Souza Santos, pre-
sidente do SiNFAC GO/TO.

 

28 de julho 

PRESENçA iNSTiTUCiONAL



24 de julho    
Visita ao Presidente do tribunal de justiça de sc

O Presidente da ANFAC esteve em 
Florianópolis, onde foi recebido pelo Pre-
sidente do Tribunal de Justiça de Santa Ca-
tarina, desembargador Nelson Schaefer.

O desembargador Schaefer levou a 
direção da ANFAC para uma reunião na 

Federação das indústrias de Santa Catari-
na, onde foi recebida, com toda fidalguia, 
pelo presidente da entidade, Glauco José 
Côrte. Também participaram da comitiva 
a Florianópolis: Marcio Aguilar, presiden-
te do Conselho Consultivo da ANFAC e 
presidente do SiNFAC-RS, José Luis Dias 
da Silva, consultor jurídico da ANFAC, e o 
empresário catarinense Dario Tomaselli, 
associado da ANFAC.

Da esq. para dir.: 
Dario Tomaselli,  

Luiz Lemos Leite, 
Nelson Schaefer, 
Marcio Aguilar e 

José Luis Dias  
da Silva



 7 a 9 de julho   sinfac-es divulga o fomento comercial  
na feira acaps Panshow

Pelo terceiro ano consecutivo, o SiNFAC-ES 
participou entre os dias 7 e 9 de julho da 
Super Feira Acaps Panshow, evento organi-
zado no Espaço Carapina, em Serra, muni-
cípio da Grande Vitória (ES).  O estande da 
entidade, que contou com apoio e patrocí-
nio da ANFAC e dos associados, recebeu a 
visita de diversos empresários dos setores 
supermercadistas e de panificação, além de 
representantes de empresas sacadas do fo-
mento comercial. Foram distribuídos brin-
des e mais de 600 exemplares da revista da 
ANFAC. O ex-governador Renato Casagran-
de foi uma das autoridades recepcionadas 
por João Carlos Ribeiro Vargas, presidente 
do SiNFAC-ES. A edição 2015 da Feira Acaps 
Panshow movimentou em negócios R$160 
milhões e recebeu, nos três dias de evento, 
mais de 20 mil pessoas.  

PRESENçA iNSTiTUCiONAL
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CONFRATERNIZAçãO  
e troca de ideias

EVENTO
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Da esq. para dir.: Dorival Maso, João Telles, Marconi Pereira, Lívio Utech, Clari Puntel, 
Luiz Lemos Leite, César Moura Rodrigues e José Armando Arruda

mais uma vez, a reunião-almoço promo-
vida pela ANFAC no dia 23 de setembro, 

no restaurante Roma, em São Paulo, foi uma 
combinação de confraternização e de troca 
de ideias. O encontro congregou a direção da 
entidade e os integrantes dos Conselhos de 
Administração, Fiscal, Ética e Consultivo. No 

total, o evento contou com a participação de 
mais de 30 líderes regionais do setor do fo-
mento comercial. Uma novidade da reunião 
foi a presença do recém-eleito presidente do 
SINDISFAC, marcelo Costa meneses, e tam-
bém de José Armando Arruda, empresário 
do factoring e diretor do SINFAC-PA. 
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durante o VIII Simpósio dos 
Empresários de Fomento Co-
mercial de São Paulo, evento 

realizado dia 24 de setembro, no audi-
tório da Fecomercio SP, o presidente 
da ANFAC, Luiz Lemos Leite, teve a 
honra de ser o porta-voz da homena-
gem do setor do fomento comercial a 
Mário Cezar Pedrosa Soares, consultor 
jurídico do SINFAC-ES, por sua atua-
ção vitoriosa contra o Conselho Regio-

VIII SImPóSIO DOS EmPRESáRIOS 
DE FOmENTO COmERCIAL DE SP
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Mário Cezar Pedrosa Soares e 
Luiz Lemos Leite

José Luis Dias da Silva, Maurício Prazak, 
Hamilton de Brito Junior e Alexandre das Neves

O ADVOGADO máRIO CEZAR PEDROSA SOARES 
é homenageado por sua atuação em defesa dos interesses 

das empresas de factoring no Estado do Espírito Santo
nal de Administração do Espírito San-
to, liberando uma empresa de factoring 
associada à ANFAC da exigência de 
registro pleiteada pelo CRA do Estado 
do Espírito Santo. A importante deci-
são proferida, em grau de recurso, pelo 
STJ já está sendo aplicada como juris-
prudência em processos semelhantes. 

Ao abrir o evento, Hamilton de Bri-
to Junior, presidente do SINFAC-SP, 
destacou que o acontecimento marcava 

também a comemoração dos 24 anos da 
entidade que reúne os empresários do 
fomento comercial de São Paulo.

O simpósio contou com a participa-
ção dos palestrantes Stephen Kanitz, 
experiente consultor e mestre em Ad-
ministração de Empresas pela Harvard 
University, e Roberto Shinyashiki, mé-
dico psiquiatra, com MBA pela USP e 
doutorado em Administração e Econo-
mia pela FEA/USP. 
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uma nova solução para o factoring
INOVAçãO

Plataforma digital Broadfactor reúne recebíveis disponíveis  
no Brasil inteiro e permite negociação online em ambiente seguro e 
equipado com recursos para análise das transações de crédito 

nenhum setor da economia pode 
atualmente abrir mão de serviços 
que tragam maior rentabilidade, 

reduzam o tempo aplicado nos proces-
sos e garantam mais segurança. Na área 
do fomento comercial a busca por esses 
benefícios chama cada vez mais a aten-
ção dos empresários. Um desses novos 
avanços é o factoring colaborativo. Tra-
ta-se de uma plataforma digital inédi-
ta criada pela empresa 
Broadfactor, que 

bíveis ofertados em todo o País. Para 
isso, a captação dos cedentes é realizada 
por profissionais certificados. São cap-
tadores que têm a responsabilidade de 
mapear, selecionar e visitar as empresas 
periodicamente, fazer o cadastro digital 
e ainda acompanhar o andamento das 
operações do começo ao fim. “Além da 
atuação permanente dos captadores, o 

nosso sistema evita a fraude, pois 
não permite que os 

títulos sejam 

tificação digital. Outro benefício é 
que por meio de um painel simples, a 

factoring visualiza os títulos dispo-
níveis, realiza análises de crédito e 
efetua consultas sobre o cedente e 
o sacado, com acesso integrado às 

pesquisas da Serasa Experian. O 
software informa ainda sobre o 
limite de crédito e apresenta 
estatísticas relacionadas à li-

quidação dos títulos. 
Cury destaca que o sistema pode 

ser uma alternativa segura para as fac-
torings que dispõem de capital ocioso 
e pretendem ampliar a sua carteira de 
clientes, pois os recebíveis são mape-
ados e identificados no Brasil inteiro. 
“Nós atuamos justamente no desequi-
líbrio entre a oferta e a demanda por 
crédito, oferecendo uma solução que 
impulsiona o comércio de recebíveis”, 
explica o presidente da Broadfactor. 
Mas você deve estar se perguntando, 
como é pago o comissionamento do 
serviço? Também de maneira bem sim-
ples por assinaturas mensais.  

entra em funcionamento dia 29 de 
outubro e permite realizar a compra 
e a venda de recebíveis, impulsionando a 
liquidez, em ambiente totalmente segu-
ro e equipado com recursos para análise 
das transações de crédito. 

Segundo Ricardo Martins Cury, ide-
alizador da plataforma e presidente da 
Broadfactor, as factorings podem, por 
exemplo, ter acesso online aos rece-

negociados em duplicidade, facilitando 
ainda a checagem de valores e do venci-
mento”, explica Cury.

Na própria plataforma é possível 
também gerar, gerenciar e assinar os 
documentos eletronicamente por cer-

Ricardo Martins Cury : 
idealizador da plataforma e 
presidente da Broadfactor
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Os vilões do 
nervo ciático

SAÚDE & BOA FORmA

e xcesso de peso, falta de exercício físico e o hábi-
to de permanecer muitas horas sentado de for-
ma incorreta prejudicam o alinhamento ade-

quado da coluna vertebral e podem causar dores que 
se irradiam da região lombar, passando para a região 
glútea, posterior da coxa, chegando aos membros in-
feriores. “A coluna se estabiliza com ajuda da muscu-
latura paravertebral e abdominal. Quando há fraque-
za nessa musculatura, a estabilização fica prejudicada, 
podendo sobrecarregar os discos entre as vértebras. 
A obesidade e o sedentarismo podem piorar o qua-
dro”, afirma o Dr. Mario Ferretti Filho, ortopedista 
e gerente médico do Programa de Ortopedia e Trau-
matologia do Hospital Albert Einstein.

“O ciático é o maior nervo que temos no corpo 
humano, é a junção de todas as raízes nervosas do 
plexo lombar. A dor ciática pode ser causada pela 
inflamação desse nervo ou por compressão de al-
guma raiz nervosa do plexo lombar, que pode ser 
causada por diversas condições”, explica o Dr. Mar-
celo Wajchenberg, também ortopedista do Hospi-
tal Albert Einstein.

Essa dor pode começar como um formigamen-
to leve, com chance da intensidade aumentar pro-
gressivamente, ou aparece de forma abrupta, como 

agulhadas. Tende a piorar ao se tentar esticar os 
membros inferiores. Essa sensação pode aparecer 
nas duas pernas, embora o acometimento seja mais 
frequente em apenas um dos lados. “Na base da co-
luna, os nervos se dividem para a esquerda, para a 
direita e alcançam os membros inferiores. Quando 
um lado dói, pode-se dizer que há compressão uni-
lateral”, esclarece o Dr. Wajchenberg.

Os especialistas ressaltam ainda que a dor no ciá-
tico por si só não é uma doença, mas o sintoma de 
outros problemas, sendo o principal deles a hérnia de 
disco. Nesse caso, a dor pode ter início súbito e levar 
à limitação funcional, ou seja, reduzir a capacidade 
de movimentação da pessoa, principalmente na hora 
de andar. “Determinadas doenças da bacia e altera-
ções anatômicas na origem das raízes nervosas tam-
bém podem causar processos inflamatórios do nervo 
e consequentes dores”, afirma o Dr. Wajchenberg.

diagnóstico e tratamento
O diagnóstico é feito principalmente por meio 

do relato do paciente e pelo exame físico adequado. 
Dessa forma, é possível delimitar o trajeto da dor e 
perceber qual nervo está sendo machucado. “Iden-
tificar corretamente a causa é muito importante na 
definição do tratamento, que deve ser específico e 
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Dr. Mario Ferretti 
Filho: ortopedista e 
gerente médico do 
Programa de Ortope-
dia e Traumatologia 
do Hospital Albert 
Einstein.
Dr. Marcelo 
Wajchenberg: 
ortopedista da equipe 
do Hospital Albert 
Einstein.
Site: www.einstein.br

personalizado”, afirmam os ortopedistas.
O exame físico para avaliação da dor ciática se cha-

ma manobra de Lasègue: a pessoa é colocada deitada 
e uma das pernas é elevada, mantendo-a estendida. 
Além disso, é importante realizar um exame neuro-
lógico de sensibilidade e motricidade a fim de avaliar 
a extensão do acometimento neural. O médico pode 
pedir também uma ressonância magnética, que tem 
sensibilidade e especificidade bastante alta, revelando 
as possíveis compressões do nervo. Neste caso, além 
da coluna, também é possível verificar a bacia a fim de 
identificar possíveis alterações que levem à dor.

O tratamento mais comum é conservador e varia 
de acordo com a causa, os sintomas apresentados 
e a intensidade da dor. O repouso relativo é ge-
ralmente indicado. “A pessoa pode se movimentar, 
ir trabalhar, mas deve evitar carregar peso, fazer 
muito esforço ou ficar muito tempo sentado”, in-
dica o Dr. Mario. Dependendo do caso, o médico 
pode receitar analgésicos e anti-inflamatórios, além 
de sessões de fisioterapia. Orientar o paciente com 
relação à postura também é parte essencial do tra-
tamento e ajudará na prevenção de novas crises. A 
acupuntura pode ser uma aliada no alívio das dores, 
conforme já comprovado em pesquisas científicas.

Segundo os especialistas, com o procedimento 
adequado, a dor tende a melhorar em 15 dias. “É 

importante procurar um atendimento médico e 
nunca se automedicar. Muitas pessoas evitam este 
atendimento por acreditar que a dor vai passar, vai 
melhorar. Mas ninguém deve esperar a dor piorar 
para procurar um médico. Assim que tiver um sin-
toma, procure o atendimento apropriado”, ressalta 
o Dr. Wajchenberg.

Se não tratada corretamente, essa condição pode 
evoluir, tornar-se incapacitante, e levar a distúrbios 
neurológicos como perda da sensibilidade e da fun-
ção motora. Caso o tratamento clínico não seja su-
ficiente e haja compressão importante dos nervos, 
com comprometimento neurológico, é possível op-
tar pela cirurgia. No entanto, os médicos ressaltam 
que essa medida é indicada para apenas 10% dos 
casos, já que a grande maioria responde bem ao tra-
tamento convencional.

Prevenção 
É possível prevenir a dor ciática com medidas sim-

ples, como praticar exercícios físicos regularmente – 
a Organização Mundial de Saúde indica 30 minutos 
diários de atividades – controlar do peso, alongar-se 
e fortalecer a musculatura das regiões lombar e pos-
terior da coxa. Além disso, corrigir a postura e evitar 
ficar muito tempo sentado na mesma posição. São 
medidas que podem contribuir positivamente para a 
saúde da coluna vertebral, evitando dores. 
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Caro presidente da ANFAC:
Caro Dr. Luiz, 
Obrigado por informar, em primeira 

mão, sobre os todos os aspectos aborda-
dos na reunião que tratou dos avanços do 
PLC nº 25/2007, que altera a Lei Com-
plementar nº 123, com a reorganização e 
simplificação da metodologia de apuração 
do imposto devido por optantes do Sim-
ples Nacional. Seu documento é rico em 
detalhes e traz comentários relevantes. 
Assino todas as suas colocações. Parabéns!
divaldo disposti
Grupo centerpar 

Prezado Dr. Luiz,
Parabéns pela decisão de apoio incon-

dicional ao projeto da ESC (Empresa 
Simples de Crédito).

Saudações em Cristo!
Paulo leite 
davos/Bragtur 

mENSAGENS 

Meu caro presidente Dr. Lemos Leite, 
O SINFAC-AL/SE o parabeniza e o 

apoia na brilhante iniciativa de apoio 
dirigida ao ministro Guilherme Afif 
Domingos.

nélber jatobá de almeida
Presidente do sinfac-al/se 

Senhor presidente da ANFAC,
Agradeço-lhe a gentileza de enviar-

me a 96ª edição da revista da Associa-
ção Nacional de Fomento Comercial, 
que versou sobre o desempenho da ati-
vidade institucional da ANFAC. Apro-
veito o ensejo para manifestar meus 
votos de estima.

Atenciosamente,
ministra nancy andrighi
corregedora nacional de justiça
conselho nacional de justiça 

Dr. Luiz Lemos Leite,
Ao mesmo tempo em que confirmo 

o recebimento da 96ª edição da presti-
giosa revista Fomento Comercial, pa-
rabenizo essa presidência pela escolha 
dos temas das matérias publicadas, que 
provocam enorme interesse em nosso 
segmento.

Atenciosamente,
raimundo nonato nogueira da costa
rn fomento mercantil 

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 (referência 

de preço pelo qual são adquiridos os direitos creditórios origi-
nados de vendas mercantis) leva em conta os seguintes itens: 
custo – oportunidade do capital próprio, custos fixos e variá-
veis, 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 Bancá-
rio – 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 (%)





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
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