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EDITORIAL

LUIz LEMOS LEITE 
Presidente

A história de 34 anos da ANFAC é pontuada 
por eventos que protagonizam a sua indis-
cutível função institucional num esforço de 

defender os supremos interesses do fomento co-
mercial e de oferecer às suas empresas associadas os 
meios de otimizar os processos de sua gestão.

34 anos de um incansável trabalho, em todos os 
quadrantes do território brasileiro, para divulgar e 
consolidar os conceitos e fundamentos da ativida-
de de fomento comercial sob a égide de um marco 
regulatório, em constante atualização, balizado por 
normas legais, operacionais e éticas, emanadas de 
atos legislativos infraconstitucionais e de normati-
vos infralegais da administração pública federal.

Superada a fase épica do factoring, em que heroi-
camente sobrevivemos limitados à precariedade de 
toda sorte de recursos e à falta de maior experiência 
dos negócios do setor, com a colaboração de nossos 
empresários, foi possível construir a sólida estrutura 
do fomento comercial alicerçada num ordenamento 
dos seus conceitos às normas do direito legislado 
vigente no País, o que supriu, à larga, a lacuna de 
uma regulação por lei específica.

Esta faina diuturna a que concorrem nossos em-
presários é que tem possibilitado à ANFAC alcançar 
tantas conquistas, em ambiente de autorregulação, 
que garantem cada vez mais o espaço para atuação 
do fomento comercial. Na trintenária trajetória 
da ANFAC, o mundo mudou em uma velocidade 
sem precedentes na história. E sempre tempesti-
vamente, de forma equilibrada, a ANFAC procura 
harmonizar todos os interesses corporativos, em 
jogo, contextualizando-os às novas realidades que 
surgem, promovendo sucessivas reconfigurações de 
sua estrutura administrativa e organizacional para 
aprimoramento das práticas de governança corpo-
rativa com os olhos voltados para o futuro.

Nesse longo caminho percorrido e a percorrer, 
incontroverso se mostra o caráter representativo 
institucional da ANFAC de prover o setor de sus-
tentabilidade com estratégias para incentivar o in-
vestimento na atualização das empresas associadas 
mediante uma política de educação executiva para 
permitir-lhes melhor qualificação profissional e, 
principalmente, preservar a imagem e a reputação 

ANFAC 
Associação Nacional de Fomento Comercial  

1982 - 2016
do setor como garantia de sua perenização.

A velocidade das transformações havidas, com o 
avanço da tecnologia, com a globalização e com a 
participação progressiva de colaboradores e profis-
sionais, sinalizou novos caminhos que convergiram 
para a órbita de atuação do fomento comercial, que 
passou a abrigar a amplidão do mercado de rece-
bíveis dentro dos princípios em que está amparado 
aquele conjunto normativo consuetudinário, ela-
borado pela ANFAC, que lhe confere legitimidade 
para operar em um ambiente autorregulado.  

O mercado de recebíveis é representado pelos 
meios de pagamento de valores monetários decor-
rentes das transações mercantis realizadas por mi-
lhões de agentes econômicos responsáveis pela ge-
ração de riqueza para este País.

O fomento comercial, nas duas últimas décadas, 
com a introdução de novos produtos e serviços, 
segmentou-se em várias espécies (factoring, FIDC, 
securitização e gestão de recebíveis). Tem exausti-
vamente provado ter capacidade de reação em am-
biente econômico desfavorável e ser o mecanismo 
que se organizou, cresceu, desenvolveu-se e inovou, 
servindo de base e sustentação para operações es-
truturadas em diversas áreas e também para outros 
projetos empresariais, que vierem a ser demandados 
pelas exigências de modernização da sociedade, pe-
las novas tecnologias e pela constante evolução no 
mundo dos negócios. Parabéns aos laboriosos em-
presários do fomento comercial. Com coragem e 
audácia vamos fazer a nossa história. 
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O  advogado Ives Gandra da Silva Mar-
tins foi a primeira voz a considerar 
o impeachment da Presidente Dil-

ma Rousseff. Não fossem só seus desatinos 
administrativos, ele lembra que a chefe da 
nação mentiu para o povo brasileiro duran-
te a campanha presidencial. “Um Presidente 
não pode mentir”, diz o jurista. Aos 81 anos 

de idade e 59 anos de advocacia, Gandra 
Martins afirma que nunca viu uma crise po-
lítica e econômica tão grave como essa que 
atormenta o País. Em sua entrevista à revista 
da ANFAC, ele comenta alguns aspectos do 
Novo Código de Processo Civil e a importân-
cia do factoring para a sobrevivência das pe-
quenas e médias empresas.     

“O naufrágio 
do Brasil 
lembra o do 
Titanic.  
Os músicos 
continuam 
a tocar 
enquanto 
o navio 
afunda”

“O naufrágio 
do Brasil 
lembra o do 
Titanic.  
Os músicos 
continuam 
a tocar 
enquanto 
o navio 
afunda”

PONTO DE ENCONTRO
Ives Gandra da Silva martins 



MARÇO - 2016 - 7 

Revista ANFAC – O senhor acredita 
que o impeachment seja a saída 
mais provável para a atual crise 
política?
Ives Gandra martins – Nós vamos 
enfrentar dois pro-
blemas políticos. 
Primeiro, seria uma 
evolução da operação 
Lava Jato. E eu não 
excluo o impeach-
ment a médio prazo. 
Porque a cada nova 
fase da operação, 
vão se desvendando 
novas podridões dos 
porões de Brasília. E 
haverá um momento 
em que o Congresso, 
pela própria pressão 
popular, será obri-
gado a tomar uma posição política 
em relação à presidente por impro-
bidade administrativa. Já que na lei 
de improbidade de administração a 
omissão é considerada crime. E por 
essa razão, tanto a ação quanto a 
omissão, portanto, culpa e não dolo 
pode levar a um crime de improbi-
dade administrativa. Então eu não 
excluo que isso possa acontecer a 
médio prazo, pela própria deteriora-
ção da situação econômica, política, 
social do País.

ANFAC – Qual foi o principal peca-
do do governo?
Gandra martins – A Presidente 
Dilma fez uma campanha mentiro-
sa. Todo aquilo que ela disse que ia 
fazer o governo tentou e não con-
seguiu realizar. Isso me faz lembrar 
uma pergunta que fiz, em 1998, a 
Sandra O’Connor, na época minis-
tra da suprema corte dos Estados 
Unidos, durante um jantar no IASP 

(Instituto dos Advogados de São 
Paulo), se ela votaria pelo impeach-
ment do ex-presidente Bill Clinton, 
em razão da aventura amorosa com 
sua assessora Mônica Lewinsky. No 

entanto, eu disse que 
entenderia se não 
quisesse responder à 
minha pergunta, por 
não desejar antecipar 
sua posição. Ela me 
respondeu: ‘Profes-
sor Martins, não vejo 
por que não a anteci-
par. Votaria pelo im-
peachment, pois ele 
mentiu para a nação’. 
Um presidente não 
pode mentir. A Presi-
dente Dilma mentiu, 
graças à orientação 

do João Santana, responsável pelo 
marketing. A prisão dele é um ele-
mento importante dentro desse jogo 
de xadrez da operação Lava Jato.

ANFAC – Como o senhor analisa a 
questão da divulgação das grava-
ções dos grampos realizados pela 
Polícia Federal?
Gandra martins – O juiz Sergio 
Moro obteve uma informação rele-
vantíssima de desvio de finalidade. E 
tornou público pelo princípio da pu-
blicidade, que é um dos cinco prin-
cípios fundamentais da Constituição 
no artigo 37. Creio que quando nós 
temos conhecimento de um fato gra-
víssimo, esse fato qualquer cidadão 
tem obrigação de tornar público.

ANFAC – Como o senhor analisa a 
situação do ex-presidente lula?
Gandra martins – O ex-presidente 
Lula não ofereceu até agora expli-
cações condizentes para a posse ou 

“A Presidente 
Dilma fez uma 

campanha 
mentirosa. Todo 
aquilo que ela 

disse que ia fazer 
o governo tentou 
e não conseguiu 

realizar”

Foto: Mário Bock
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de que o PMDB apresentasse uma de-
fesa separada do PT. Eles optaram por 
apresentar a defesa juntos. A meu ver, 
cometeram um engano. A defesa se-
parada abriria a possibilidade de o Vi-
ce-Presidente não ter a sua candida-
tura contaminada. Isso pode provocar, 
evidentemente, um julgamento não 
mais político, no Senado e na Câmara 
dos Deputados, mas um julgamento 
jurídico, passando pelos tribunais, pri-
meiro no Tribunal Superior Eleitoral, 

depois certamente haveria recurso no 
Supremo Tribunal Federal. Tudo vai 
depender da qualidade das provas que 
serão apresentadas. Mas, no momento, 
esta inconfiabilidade no governo está 
levando a uma crise econômica em 
que não se vê saída. 

ANFAC – Em sua trajetória de vida, 
o senhor se lembra de alguma crise 
tão grave, institucional e financeira 
do País?
Gandra martins – Este ano completo 
59 anos de advocacia. Presidi um par-
tido político de 1962 a 1964, que era 
o Partido Libertador, que defendia o 
parlamentarista. Eu sou parlamenta-
rista desde os tempos acadêmicos. Em 
meus 81 anos de vida nunca vi uma 
crise igual. Nem mesmo a da época 
do Jango. Na atual, o poço ainda não 
mostrou ter fundo. E o que me entris-
tece mais, agora falando como brasi-
leiro, é que a realidade da euforia de 
Brasília é muito diferente da realidade 
do Brasil. Às vezes, eu tenho impres-
são que naufrágio do Brasil lembra o 
do Titanic. Os músicos continuam a 
tocar enquanto o navio afunda. Que 
nós estamos assistindo ao naufrágio do 
Brasil da mesma forma como aconte-
ceu com o Titanic, em que os músicos 
continuavam a tocar enquanto o navio 
afundava.

ANFAC – A população perdeu a con-
fiança.
Gandra martins – O grande drama do 
Brasil é que nos próximos três anos va-
mos ter uma presidente lutando para 
não perder o mandato, sem condições 
de fazer nada pelo País. Para isso, ela 
precisa ter autoridade e confiança do 
povo. E ela não tem. Os 500 maiores 
bancos do mundo fizeram um diag-

“Em meus 81 anos 
de vida nunca vi 
uma crise igual. 

Nem mesmo a da 
época do Jango. Na 
atual, o poço ainda 

não mostrou ter 
fundo”

pelo uso do sítio em Atibaia. Não 
explica as reformas feitas no tríplex 
do Guarujá, a colocação de um ele-
vador privativo pedido por dona Ma-
risa. Essas questões exigem respostas 
convincentes.

ANFAC – Se houver comprovação 
de que a campanha eleitoral foi 
feita com dinheiro de propina, a si-
tuação não pode também compli-
car o PmdB?
Gandra martins – Eu, pessoalmente, 
tenho uma tese, que comentei com o 
ministro Gilmar Mendes, após uma 
palestra que demos aqui em São Pau-
lo, de que as contas do PT e do PMDB 
são apresentadas separadamente. Se a 
conta do PMDB fosse aprovada e a 
do PT não, só haveria a impugnação 
da candidatura da Presidente Dilma. 
Também expus essa minha tese ao Vice
-Presidente, Michel Temer, que é um 
velho amigo, que como eu, também é 
professor de Direito Constitucional, 

PONTO DE ENCONTRO
Ives Gandra da Silva martins 
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nóstico da economia mundial de 209 
países para o ano de 2016 e nós esta-
mos na pior posição. Só perdemos para 
a Venezuela. O relatório mostra que o 
Brasil perderá 10% do PIB entre 2015 
e 2016. Isso porque não há confiança 
na Presidência da República. O Mau-
ricio Macri, pela simples eleição dele 
já está recuperando a imagem da Ar-
gentina. A Argentina estava muito pior 
do que o Brasil, em mais dois ou três 
meses vai estar muito melhor do que 
nós. Isso porque o Macri passou a ter a 
confiança do povo. E a presidente Dil-
ma não percebeu que ela já não conta 
mais com essa confiança.

ANFAC – mudando de assunto, qual 
é a sua percepção sobre o novo Có-
digo de Processo Civil?
Gandra martins – A meu ver, muitos 
aspectos positivos e alguns negativos. 
Houve a intenção de apressar o pro-
cesso. Nem sempre a justiça rápida é 
uma justiça justa. O código em si, é 
bem-feito, com aspectos extremamen-
te positivos. Por exemplo, sobre os 
honorários advocatícios. Eu entendo 
que a União, os municípios, os Esta-
dos sempre tinham direito a 20% dos 
honorários advocatícios, de cada ins-
crição. Agora tanto para o contribuin-
te quanto para o fisco o limite máximo 

Pausa para a poesia
Autor de diversos livros jurídicos, o advogado Ives Gandra Martins 

esqueceu a turbulência política por cinco minutos para escrever, durante 
o ano de 2015, 362 sextetos e três sonetos. Um por dia. Ele fala sobre 
sua jornada de trabalho, seu amor pela esposa Ruth, sua devoção a 
Deus e à Virgem Maria. Para quem não sabe, Gandra Martins é membro 
da Academia Paulista de Letras, da Academia Paulista de História, da 
Academia Brasileira de Filosofia, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, 
da Academia Internacional de Cultura Portuguesa (Lisboa) e da Academia 
Internacional de Direito e Economia. 

para pequenas e médias empresas em 
dificuldades. Algumas delas estão indo 
mesmo para a falência. O factoring 
oferece, digamos, condições e custos 
operacionais compatíveis com o per-
fil das empresas menores. A ideia do 
factoring é antecipar o faturamento de 
uma venda, mediante um valor de de-
ságio. Em um momento de crise, em 
que os juros estão elevados, os ban-
cos, evidentemente, são obrigados a 
repassar um nível de inadimplência 
maior. O factoring representa um 
custo operacional menor. E eu vejo 
um campo enorme para as empresas 
de factoring no Brasil. 

é de 3%. Então isso tornou mais justa 
e equilibrada a relação entre o fisco e o 
contribuinte em uma questão judicial. 

ANFAC – Qual é a sua avaliação so-
bre o crescimento do factoring nes-
ses 34 anos desde a fundação da AN-
FAC, da qual o senhor foi o primeiro 
presidente do Conselho de Ética?
Gandra martins – A rigor, o fomento 
comercial representa a grande espe-
rança dos pequenos e médios empre-
sários. Mesmo com juros elevados, os 
bancos estão cada vez mais reticentes 
na concessão de crédito. O custo ope-
racional dos bancos também é pesado 

Fotos: M
ário Bock
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ANFAC comemora 34 anos  
EM DEFESA DO FACTORING

1

2

543

Não faltam motivos para a ANFAC brindar e cele-
brar suas conquistas. No último dia 15 de feve-
reiro, a entidade fez jus ao trabalho realizado 

em seus 34 anos de fundação com a realização de jantar 
comemorativo no tradicional restaurante Roma, em São 

Paulo. Conduzido pelo presidente da ANFAC, Luiz Lemos 
Leite, o evento reuniu os conselheiros dos órgãos de 
administração da ANFAC e os presidentes dos SINFACs, 
além das presenças sempre cativas do deputado federal 
Arnaldo Faria de Sá e da deputada estadual Célia Leão. 

1. Célia Leão, Arnaldo Faria de Sá e Luiz Lemos Leite
2. Vinicius Rodrigues, Dorival Maso e Orlando de Souza Santos
3. Marcio Aguilar e Frederico Loyo

4. Nélber Jatobá, Daniel Gonçalves, Luiz Lemos Leite, Orlando de 
Souza Santos, José Duran Ferreira e Célia Leão
5. José Fernandes, Márcia Adriana Rodrigues da Cunha e José Bonfim Jaffe

ANIVERSÁRIO
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6. Maurício Prazak, Marcus Jair Garutti e Luiz Lemos Leite
7. Marcio Aguilar, Tito Lívio de Assis Góes, Luiz Napoleão da Silva 
Brito, João Carlos Ribeiro Vargas e Luiz Lemos Leite
8. Momento do discurso de Marcio Aguilar
9. Luiz Lemos Leite e Hamilton de Brito Junior 
10. Luiz Lemos Leite, Dorival Maso, Marcus Jair Garutti e Célia Leão
11. Momento do discurso de Luiz Napoleão da Silva Brito

12. João Telles e Hamilton de Brito Junior
13. Luiz Lemos Leite, Márcia Adriana Rodrigues da Cunha e 
Célia Leão
14. Pio Daniele, Nélber Jatobá e Marcelo Costa Meneses
15. Marcelo Costa Meneses e Felipe Athayde Pena Ribeiro
16. Mario Cesar Pedrosa Soares e José Armando Torres de Arruda
17. Maurício Prazak e Hamilton de Brito Junior
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13

16

11
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14

17
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Com enorme sucesso, a ANFAC 
realizou dia 16 de fevereiro 
seu VIIIEncontro Nacional de 

Empresários, Operadores e Advogados 
do Fomento Comercial, cujo tema foi a 
vigência do novo Código de Processo 
Civil (CPC). Inicialmente programado 
para ocorrer no auditório da nova sede 
da ANFAC, o evento, graças ao grande 
número de inscrições, foi transferido 
para as dependências do Hotel Mercure 
São Paulo Paulista. Sem dúvida, o tema 
era atraente, diante das alterações na 
tramitação das ações judiciais previstas 
no Novo Código de Processo Civil. 

Na abertura do encontro, o presidente 
da ANFAC, Luiz Lemos Leite, destacou o 
alto nível técnico dos palestrantes, três 
ex-magistrados, hoje advogados mili-
tantes e acadêmicos: José Roberto dos 
Santos Bedaque, membro da Comissão 
de Juristas do Senado, responsável pela 
elaboração do Novo Código de Proces-
so Civil, o jurista Jurandyr de Souza Ju-

ANFAC reúne juristas para discutir as alterações no trâmite das ações judiciais

Luiz Lemos Leite:
presidente da ANFAC

Jurandyr de Souza Junior:
professor da Escola Superior 
da Magistratura do Paraná

DEBATE
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ANFAC reúne juristas para discutir as alterações no trâmite das ações judiciais

Oscarlino Moeller:
vice-presidente do Conselho 

de Ética da ANFAC

José Roberto Bedaque: membro  
da Comissão de Juristas do Senado, 

responsável pela elaboração do novo CPC

Da esq. para dir.: Jurandyr de Souza Junior,  
José Roberto dos Santos Bedaque, Luiz Lemos Leite, 
Oscarlino Moeller e Manoel Carlos Vieira de Moraes

O que muda com o novo CPC?

nior, que focou sua palestra na recupera-
ção de valores e créditos, abordando as 
mudanças ocorridas, principalmente, na 
execução de títulos extrajudiciais. Para 
completar a jornada de aprendizado, os 
comentários do também jurista Oscar-
lino Moeller, que é vice-presidente do 
Conselho de Ética da ANFAC.

O caráter nacional do evento ficou de-
monstrado com a presença de profissio-
nais dos Estados de Mato Grosso, Goiás, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Cata-
rina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, além, é claro, de profissionais da 
capital e do interior de São Paulo. O en-
contro teve ainda a importante participa-
ção de diversos presidentes de SINFACs, 
além do presidente do Conselho de Ética 
da ANFAC, desembargador Manoel Car-
los Vieira de Moraes. 
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Conheça a Broadfactor.  
A plataforma de  
compra e venda de 
recebíveis do Brasil. 

Aumente suA cArteirA  
e reduzA seus riscos

Utilizar a plataforma de 
factoring colaborativo 
Broadfactor é muito 
simples. Você pode 
aumentar sua receita 
sem aumentar seu capital 
de giro contando com a 
segurança e a tranquilidade 
de certificações digitais 
 em todo o processo.  
Além disso, sua empresa 
terá acesso a informações 
de crédito, nível de 
alavancagem, estatísticas 
de liquidação de títulos  
e muito mais, tudo  
online e num só local.  

www.linkedin.com/ 
company/broadfactor

www.facebook.com/broadfactorSaiba mais em: 
www.broadfactor.com  
Ou ligue: 
(47) 3439-0040 
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Reunião na ANFAC  
com Angolanos

Recebidos em reunião formal na AN-
FAC, comitiva de executivos angolanos 
recebe orientações de Luiz Lemos Leite 
e Dorival Maso sobre a trajetória do de-
senvolvimento de factoring no Brasil. 

29 de fevereiro

Atenta às suas responsabilidades formadora e educacio-
nal, a ANFAC promoveu o curso “As novas regras contábeis 
aplicáveis às empresas de Factoring”, ministrado pelo pro-
fessor Tiago Slavov, mestre em Controladoria e Contabi-
lidade da FECAP e doutor em Controladoria pela USP. A 
maioria dos 32 participantes era formada por contadores, 
profissionais que devem estar sempre atualizados sobre 
procedimentos relacionados ao IFRS (International Finan-
cial Reporting Standards). Ou seja, Normas Internacionais 
de Informações Financeiras, formuladas pelo IASB (Inter-
national Accounting Standards Board).

Trata-se de relevante matéria pela crescente importância da 
internacionalização das normas contábeis que vêm levando 
inúmeros países a caminhar para um processo de convergên-
cia. Isso traz diminuição de riscos nos investimentos inter-

nacionais, a maior facilidade de comunicação internacional 
no mundo dos negócios e a redução do custo do capital. No 
entender da ANFAC, é irreversível a conformidade das regras 
contábeis das empresas de fomento comercial aos procedi-
mentos do IFRS, que se impõe como iniciativa modernizado-
ra e racional de aprimoramento das normas de compliance 
e dos controles de gestão, indispensáveis para obtenção de 
resultados consistentes de liquidez e rentabilidade. 

Curso ANFAC sobre “Fomento Comercial 
/ Novas Regras Contábeis”

Com o objetivo de oferecer aos administradores da carteira de 
recebíveis informações que permitam estabelecer estratégias 
para que as empresas alcancem suas metas, a ANFAC realizou 
1º edição do curso Gestão Comercial em Operações de Rece-
bíveis, conduzido pelo professor Domenico Di Bisceglie. A pro-
gramação idealizada pela ANFAC abrange técnicas para aper-
feiçoamento do processo de vendas no mercado de fomento 
comercial, que hoje por sua extensão abrange as atividades de 
factoring, de FIDC e de securitização, além de gestão da equipe, 
estratégia para avanços nos resultados e valorização do clima 
organizacional. O conteúdo é direcionado para empresários, 
gestores, profissionais do fomento comercial, colaboradores 
das áreas comercial e de relacionamento com os clientes. 

PRESENÇA INSTITUCIONAL

22 de março1º Curso Gestão Comercial em 
Operações de Recebíveis

14 e 15 de março
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ANFAC faz visita ao novo presidente da Sescon-SP

167º Curso de Agente 
de Fomento Comercial / 
Operador de Factoring

A 167º edição do Curso de Agente de Fomento Comer-
cial / Operador de Factoring contou com a participação 
de 32 profissionais, entre os quais três procedentes do 
exterior. Desde 1983, quando o curso foi criado, a ANFAC 
já diplomou quase oito mil profissionais. A programação 
desenvolvida ao longo do treinamento abordou assuntos 

22 a 25 de fevereiro

19 de fevereiro

importantes no dia a dia dos operadores de factoring, 
como o balizamento legal do fomento comercial no Bra-
sil, títulos de crédito, padrões de conformidade aplicáveis 
à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, 
matemática financeira, risco operacional, atividades de 
crédito, mercado, compliance e tributos.   

Recém-emboçado na presidência do Sescon-SP (Sindi-
cato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de 
São Paulo), Márcio Massao Shimomoto recebeu, na sede 
da entidade, a visita de Luiz Lemos Leite, presidente da 
ANFAC, acompanhado do conselheiro Marcus Jair Garutti 
e do empresário Álvaro Garutti. A intenção do encontro 
foi fortalecer ainda mais os laços entre a ANFAC e o Ses-
con-SP. As duas instituições estimulam ações que viabi-
lizem a redução da carga tributária, a simplificação dos 
processos, a segurança jurídica e o incentivo ao empre-
endedorismo.  

Reunião da diretoria da FeBRaF (Federação Brasileira 
de Fomento Comercial), que tratou de assuntos de interes-
se de sua administração. 

Reunião do Conselho Consultivo da aNFaC, compos-
to dos presidentes dos SINFACs, que, estatutariamente, é o 
órgão de assessoramento do Conselho de Administração 
para questões que dizem respeito às atividades da associa-
ção e ao desenvolvimento do factoring. 

15 de fevereiro
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desembargador José Antônio Torres 
marques assume a presidência do TJSC
O desembargador José Antônio Torres Marques tomou 

posse na presidência do TJSC (Tribunal de Justiça de San-
ta Catarina) para o biênio 2016/2017, em substituição ao 
desembargador Nelson Schaefer Martins. De longa data, 
a ANFAC tem mantido estreito relacionamento com os Tri-

29 de janeiro

PRESENÇA INSTITUCIONAL

bunais de Justiça de todo o País e, em particular, com o 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Por sua vez, os de-
sembargadores Nelson Schaefer Martins e José Antônio 
Torres Marques têm compartilhado de eventos acadêmi-
cos promovidos pela ANFAC, sempre dispostos a prestigiar 
as atividades relacionadas ao fomento comercial. Esteve 

presente à posse o ministro 
Jorge Mussi, do STJ e ex-pre-
sidente do TJSC, que dis-
pensa grande apreço pela 
ANFAC. Luiz Lemos Leite, 
presidente da ANFAC, Már-
cio Henrique Aguilar, mem-
bro Conselho Consultivo da 
ANFAC, e os seus respectivos 
advogados, José Luis Dias da 
Silva e Alexandre Fuchs das 
Neves. 

O presidente do SINDISFAC (Sindicato das Empresas de 
Factoring de Minas Gerais), Marcelo Costa Meneses, foi 
recebido em visita na nova sede da ANFAC. Em setembro 
do ano passado, Marcelo sucedeu no cargo o empresário 
Jeferson Terra Passos. Sua visita teve o objetivo de 
estreitar sua relação com a ANFAC e conhecer de perto o 
trabalho institucional desenvolvido para a consolidação 
do setor. Meneses é um jovem empresário do fomento 
comercial, que conquistou merecidamente a presidência 
do SINDISFAC por sua trajetória de conquistas e por sua 
postura profissional e pessoal. 

Presidente do SINdISFAC/mG visita a sede da ANFAC

Em mais um evento corporativo, a ANFAC organizou no 
auditório de sua nova sede uma palestra sobre o tema Ca-
dastro Positivo. A exposição ficou por conta de Franciele 
Reis, executiva da Boa Vista Serviços. Estiveram presentes 
outras duas representantes da Boa Vista: Renata Silva, exe-
cutiva comercial, e Karen Lindstron, analista de TI.

O Cadastro Positivo é um banco de dados em que são re-
gistrados os compromissos comerciais e creditícios, como 
compras parceladas, financiamentos, cartões de crédito, 
consórcios, cheque especial, dentre outras modalidades de 
crédito. É assunto que merece discussão e atenção perma-
nente por parte dos profissionais de factoring. Por isso, a 
ANFAC programou para 2016 um ciclo de palestras com os 
especialistas da Boa Vista Serviços e da Serasa Experian. 

Palestra Temática / Cadastro Positivo (Boa Vista Serviços)4 de fevereiro 

2 de fevereiro 

Luiz Lemos Leite e José 
Antônio Torres Marques

Dorival Maso, Luiz Lemos Leite e Marcelo Costa Meneses

Márcio Henrique Aguilar, Antônio Torres 
Marques e Luiz Lemos Leite e José



28 de janeiro

20 de janeiro

No último dia 28, a ANFAC realizou reunião conjunta da Diretoria Executiva, 
Conselho de Administração e Conselho Fiscal cumprindo assim, preliminar-
mente, mais uma etapa do processo de aprovação do orçamento de 2016. En-
tre os temas tratados, a nova área de cursos e treinamentos, criada pela ANFAC 
exclusivamente para formação e educação executiva de seus associados e dos 
profissionais do fomento comercial. O novo espaço, inaugurado em novem-
bro de 2015, já contribuiu para a realização de diversos treinamentos. A grade 
de cursos foi renovada, a expectativa é atingir a média anual de 40 treinamen-
tos, com a participação de 1.200 profissionais ao longo do ano de 2016. 

Reunião do Conselho de Administração da ANFAC

A ANFAC recebeu a visita do universitário alemão Caspar 
Gerleve, de Harvard Business School, que veio ao Brasil colher 
elementos para um estudo sobre o mercado de recebíveis. En-
tre as fontes selecionadas pelo estudante, a ANFAC ofereceu o 
suporte necessário para que ele realizasse o trabalho propos-
to. Nesse seu estágio, do ponto de vista acadêmico, Gerleve 
teve oportunidade de conhecer e avaliar a dimensão do mer-
cado de fomento comercial no Brasil, suas características ope-
racionais e seu balizamento legal, detendo-se em questões 
relativas ao funcionamento da atividade em ambiente autor-
regulado. Ele constatou a evolução do mercado de fomento 
comercial, hoje segmentado nos negócios de factoring e nas 

A ANFAC recebeu a visita do estudante alemão Caspar Gerleve

operações de securitização. Do ponto de vista prático, Gerleve 
visitou as empresas Cumbica Factoring e Four Factoring, am-
bas associadas da ANFAC. Gerleve agradeceu e retribuiu com 
uma exposição para os funcionários da ANFAC sobre a sua ex-
periência no mercado financeiro. 

Dorival 
Maso, Caspar 
Gerleve, Luiz 
Lemos Leite e 
Clari Puntel
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A ndré Perfeito, economista-
chefe da Gradual Investimen-
tos, apresenta um cenário 

transparente dos problemas nacio-
nais e internacionais, mas sem se es-
quecer de olhar esse desdobramento 
pelo aspecto político. Para ele, subir 
os juros de longo prazo, por exemplo, 
seria uma completa loucura. Sobre as 
reservas cambiais, Perfeito comenta: 
“elas impedem que o Brasil caia no 

buraco, como era a nossa tradição. O 
ajuste da economia sempre se dava 
por meio de um ajuste recessivo para 
dar conta dos défices em transação 
corrente. hoje isso é mais administrá-
vel. Sou contra queimar essas reser-
vas se não for para alocar em outro 
ativo estratégico. Se não se souber 
o que fazer, é melhor deixar esse di-
nheiro parado”. Confira a íntegra da 
entrevista: 

“Subir os juros longos
seria a completa loucura” Por  

Gustavo Girotto 

CONJUNTURA ECONÔMICA
André Perfeito
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Perfeito – É o maldito ajuste recessivo. 
A variável de ajuste não é a inflação, 
mas sim os salários em termos reais.

Revista ANFAC – dividido e sob 
pressão política para não aprofun-
dar ainda mais a recessão econômi-
ca no País, o Banco Central mudou 
o plano de voo e decidiu manter a 
taxa básica de juros (Selic) na últi-
ma reunião do Copom. Como avalia 
isso? 
Perfeito – Se fossem só os nossos pro-
blemas seria fácil. O problema é que 
a crise bancária lá fora é séria e pode 
respingar aqui por diversos canais. O 
BC nitidamente está preocupado com 
isso. Quanto à inflação doméstica, os 
juros podem não ter mais efeitos por 
ora. O hiato do produto já está nega-
tivo, o crédito recuou. O BC não tem 
mais o que fazer. As forças são, sob di-
versos aspectos, deflacionistas.

Revista ANFAC – Essa possível alta 
dos juros no longo prazo, defendi-
da por alguns economistas como 
medida de combate à inflação, pro-
duz efeito prático? 
Perfeito – Subir os juros longos seria 
a completa loucura. A questão é que 
tem muitos economistas que acre-
ditam que se tem que acabar com o 
BNDES, hipótese essa que rechaço 
veementemente. Temos que aperfei-
çoar o BNDES, não acabar com ele 
(é esse o mesmo raciocínio simplista 
que acha que se tem que privatizar de 
vez a Petrobras). Se os juros longos 
subirem, a gente mata o investimen-
to que vai elevar a oferta e por fim 
controlar a inflação. Há dirigismo 
no BNDES e muitos empresários 
tomam dinheiro sem precisar? Cla-
ro que sim! Mas num País como o 
nosso, que anda com o freio de mão 
monetário puxado, tirar esse instru-
mento vai matar de vez as possibili-
dades de investimento para um seg-
mento grande das empresas. Talvez 
o BNDES deva se especializar em 
médias empresas e lançar debêntures 
da mesma no mercado. Isso sim seria 
mais saudável.

Revista ANFAC – O Brasil terá infla-
ção acima do centro da meta nos 
próximos anos? 
Perfeito – Acho que em 2017 cai para 
abaixo do teto da meta, mas num País 
como o nosso, viciado em indexação, 
pode ser difícil controlar o dragão. 
Em que país do mundo se reajusta alu-
guel com um índice que é sensível ao 
dólar? Que país desse planeta atrela 
preços públicos a esse mesmo índice? 
Uma loucura.

“Talvez o 
BNDES deva se 
especializar em 

médias empresas 
e lançar 

debêntures 
da mesma no 
mercado. Isso 
sim seria mais 

saudável”

Revista ANFAC – Sobre as medidas 
na área de crédito anunciadas pelo 
governo, o senhor chegou a comen-
tar nas redes sociais que “aumentar 
o crédito segurando a demanda é si-
milar a acelerar um carro puxando o 
freio de mão. Só vai queimar gasoli-
na [sic]”. Como reativar a economia? 
André Perfeito – Com crédito é que 
não vai ser. Crédito se cria no ciclo, 
não contra o ciclo. Temos que espe-
rar que os ajustes surtam efeito e isso 
vai demorar um pouco mais. A renta-
bilidade já está voltando para os anti-
gos patamares. Se os preços sobem e 
o salário permanece estagnado, isso 
implica dizer que alguns setores po-
dem estar melhorando suas margens. 
O problema é de ordem mais sutil. É 
uma questão de rentabilidade. Tenho 
certeza de que um alemão, um sueco 
ou um americano acham atraentes as 
taxas de retorno aqui, por isso mesmo 
o investimento direto no País não cai. 
Mas para nós, brasileiros, a taxa de re-
torno caiu para abaixo do que estáva-
mos acostumados e isso é um proble-
ma. O surgimento de uma nova classe 
média não se traduziu de maneira vir-
tuosa em investimento, mas está se de-
generando em inflação. O problema, a 
meu ver, é que a Presidente Dilma não 
conseguiu “encantar” os empresários 
e, sem isso, o investimento não vem. 

Revista ANFAC – dados da Pesquisa 
mensal de Emprego (PmE) divulga-
da pelo IBGE apontaram que os em-
pregadores e os empregados sem 
carteira no setor privado foram os 
que mais viram a sua renda enco-
lher na comparação entre 2015 e 
2014. Como avalia esse indicador? 
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Revista ANFAC – O governo diz que o 
Brasil tem reservas cambiais equiva-
lentes a 1,4 trilhão de reais. Qual é o 
efeito prático? 

Revista ANFAC – 
Essas reservas são 
a grande novidade. 
Isso impede que o 
Brasil caia no bura-
co, como era a nossa 
tradição. O ajuste da 
economia sempre se 
dava por meio de um 
ajuste recessivo para 
dar conta dos défices 
em transação corren-
te. Hoje isso é mais 
administrável. Sou 
contra queimar essas 
reservas se não for 
para alocar em outro 
ativo estratégico. Se 
não se souber o que 
fazer, é melhor deixar 
esse dinheiro parado 
mesmo.

Revista ANFAC – 
Acredita que já es-
tamos no fundo do 
poço – com pico de 
desemprego – ou vai 
piorar ainda mais? 
Perfeito – Deve pio-
rar até o meio do ano, 

infelizmente. O mercado de trabalho 
tem que cair em termos reais para sur-
tir o efeito desejado e a queda ainda 
não foi suficiente.

CONJUNTURA ECONÔMICA
André Perfeito

“O governo vai insistir numa política de 
baixo crescimento e isso 

vai se traduzir numa dinâmica 
repressora da arrecadação”

Revista ANFAC – Em sua análise, o 
que deveria ser feito para reativar a 
economia e reverter o pessimismo? 
Perfeito – Tudo se resume a uma 
questão política. A Presidente tem que 
restabelecer o controle do processo 
político, mas acho isso difícil...

Revista ANFAC – Há alguma forma, 
ainda nesse governo, de se reverter 
as expectativas negativas sobre o 
Brasil no mercado internacional?
Perfeito – Acredito que será muito difí-
cil reverter isso, a não ser que tenhamos 
uma alteração profunda nas condições 
externas e o custo de financiamento bra-
sileiro caia mais fortemente. A questão 
é política, ou melhor, na percepção dos 
agentes sobre o que é possível ou não 
fazer. O mercado está exigindo algo que 
não é possível de entregar – um supe-
rávit fiscal este ano – e o governo sem 
saber como liderar o processo “caiu na 
armadilha”. O governo vai insistir numa 
política de baixo crescimento e isso vai 
se traduzir numa dinâmica repressora 
da arrecadação. Uma espiral negativa 
que vai se traduzir apenas no ajuste dos 
salários reais. Há talvez uma luz fraca 
no horizonte. Se a inflação ceder, a Selic 
começar a cair já no quarto trimestre e 
se o dólar permanecer estável, talvez os 
indexadores da dívida pública tenham 
uma trajetória mais benigna. 
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N os últimos 18 meses, a única boa notícia 
sobre a economia brasileira tem sido a 
queda do déficit em contas correntes. Em 

dezembro de 2014 tínhamos um déficit de US$ 
104 bilhões, que caiu para US$ 58,9 bilhões em 
dezembro de 2015, caminhando para algo em 
torno de US$ 15 bilhões em 2016. A depreciação 
cambial tem papel preponderante neste ajuste, e 
foi determinada fundamentalmente pelos riscos 
associados à deterioração fiscal.

Até recentemente eu apresentava como evi-
dência da relação entre o câmbio e os riscos um 
gráfico mostrando a elevada correlação positiva 
entre as cotações do CDS brasileiro e a taxa cam-
bial. Mas era frequentemente questionado sobre 
a “verdadeira informação” contida nas cotações 
do CDS, que é um derivativo que, para muitos, 
tem uma “natureza muito obscura”. Para evitar 
debates infrutíferos peço que deixem de lado as 
cotações do CDS, e olhem apenas para o EMBI
-Brasil, que mede quanto por cento os yields dos 
títulos brasileiros de dívida soberana estão aci-
ma das taxas de juros dos títulos do Tesouro dos 
EUA. Esta é, claramente, uma medida de risco, 
cujo aumento leva à contração da demanda por 
ativos brasileiros no exterior, derrubando seus 
preços e elevando os spreads em relação à taxa de 
juros dos títulos do Tesouro dos EUA. Mas para 
um investidor estrangeiro estes ativos são substi-
tutos dos ativos transacionados no Brasil (títulos 
da dívida pública, ações, etc.), cuja queda da de-
manda reduz os ingressos líquidos de capitais, de-
preciando a taxa cambial. Uma elevação do risco 
associado à política fiscal leva a um aumento do 
EMBI e à depreciação cambial e, como vemos no 
gráfico anexo, o EMBI e o CDS são praticamente 
idênticos.

Há uma clara sequência de eventos. Tudo se 
inicia com uma deterioração fiscal, que acarre-
ta a elevação do risco que, por sua vez, reduz os 
ingressos líquidos de capitais e deprecia a taxa 
cambial, e isto leva a uma melhora no déficit nas 
contas correntes. Mas a ordem nesta sequência de 

eventos depende de outra condição – que até aqui 
permaneceu oculta –, que é a alteração ocorrida a 
partir do início de 2012 na forma como o Banco 
Central se comporta no mercado de câmbio.

No passado, eram frequentes os períodos nos 
quais havia ingressos de capitais muito superio-
res aos déficits nas contas correntes, com o Ban-
co Central comprando todo este excesso, que 
era adicionado às reservas. Mas a partir do início 
de 2012, independentemente da magnitude dos 
fluxos cambiais, o Banco Central deixou de com-
prar ou vender no mercado à vista de câmbio. 
Se eu desse essa informação aos meus alunos, 
eles concluiriam que (apesar das intervenções 
no mercado futuro) entramos em um regime de 
livre flutuação, que garante o equilíbrio no ba-
lanço de pagamentos. Contudo, melhor do que a 
intuição dos alunos é o veredicto dos dados. Em 
2014 a conta financeira e de capital registrou um 
ingresso líquido de US$ 111,7 bilhões contra um 
déficit nas contas correntes muito próximo de 
US$ 104,2 bilhões, e em 2015 o ingresso líquido 
na conta financeira e de capitais foi de US$ 58,9 
contra os mesmos US$ 58,9 de déficit nas contas 
correntes.

Uma igualdade ocorreu também em 2013. No-
tem que entre 2014 e 2015 o déficit nas contas cor-
rentes caiu em torno de US$ 50 bilhões e esta foi, 
também, a queda nos ingressos de capitais. A me-
nos de pequenas discrepâncias, captadas nos “erros 
e omissões” ou em pequenas variações nas reservas, 
desde que o Banco Central deixou de frequentar o 
mercado à vista de câmbio o balanço de pagamen-
tos tem se mantido próximo do equilíbrio. A con-
sequência é que um choque que eleve os riscos re-
duza o ingresso de capitais, depreciando o câmbio e 
acarretando a queda de igual magnitude do déficit 
nas contas correntes, estabelecendo a sequência de 
eventos comentada acima.

O que ocorreria se, em meio ao desajuste fis-
cal, o governo cedesse às pressões para vender 
reservas? Se chegarmos ao extremo de vender 
uma quantidade de reservas que reduza signifi-

Ajuste nas contas correntes: 
os dois lados da moeda
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nentes principais. O 
trabalho confirmou a 
intuição de que as ta-
xas de juros dos títu-
los privados tiveram 
uma elevação muito próxima da ocorrida no 
caso dos CDS e do EMBI.

Quando o Brasil perdeu o grau de investimen-
to era frequente ouvirmos 
políticos e responsáveis 
pela política econômica 
afirmarem que isto não te-
ria importância. Afinal, as 
agências de classificação de 
risco são muito criticadas, 
mesmo nos Estados Uni-
dos, e por isso não deverí-
amos prestar muita atenção 
ao seu julgamento. Se as 
autoridades brasileiras ti-
vessem tido a humildade 
de perceber qual é o custo 
da perda do grau de inves-
timento, talvez tivesse tido 
outra atitude em relação ao 
ajuste fiscal, e evitado uma 
contração adicional dos in-
vestimentos em capital fixo, 
acentuando a recessão. In-
felizmente o aumento dos 

riscos beneficiou as exportações líquidas, dado 
que depreciou o real, mas gerou um efeito na di-
reção contrária nos investimentos em capital fixo.

Se o governo quiser recolocar o País em uma 
trajetória de crescimento, terá de encontrar uma 
resolução para o problema fiscal, mas não pode 
fazê-lo através de “soluções fáceis”, como o au-
mento dos gastos públicos ou a venda de reservas 
internacionais. Terá de fazê-lo atacando o pro-
blema na sua origem, que começa com a execu-
ção de reformas. Para tanto, precisamos de um 
governo que pense no País ao invés de pensar 
apenas em se manter, a todo custo, no poder. 

cativamente a volatilidade do câmbio, estaremos 
sinalizando afastamento da flutuação cambial 
(e do equilíbrio no balanço de pagamentos) e 
nos aproximando do regime de câmbio fixo, no 
qual na presença de um forte desequilíbrio fiscal 
ocorre um ataque especulativo, como foi há mui-
tos anos demonstrado por Krugman. Ao risco fis-
cal estaria sendo adicionado o risco da solvência 
externa, acarretando um au-
mento adicional dos prêmios 
de risco (EMBI e CDS), con-
traindo ainda mais a demanda 
por ativos brasileiros e redu-
zindo os ingressos líquidos 
de capitais. Vende reservas o 
país que tem uma situação fis-
cal sólida, e não um país cujo 
desequilíbrio fiscal conduziu a 
um crescimento não sustentá-
vel da dívida pública.

Mas este não é o fim da his-
tória. A elevação dos riscos não 
penaliza apenas os bônus de 
dívida soberana, mas também 
as taxas de juros de todos os 
bonds corporativos colocados 
no mercado financeiro inter-
nacional. Para financiar seus 
investimentos em capital fixo 
as empresas tomam emprésti-
mos de longo prazo, quer no BNDES, quer no 
mercado financeiro internacional. Ocorre que a 
elevação dos spreads dos títulos de dívida sobera-
na provocou, também, a elevação das taxas de ju-
ros dos bonds corporativos, e a menos que a situ-
ação fiscal se altere profundamente as empresas 
terão de captar recursos a custos mais elevados, 
mesmo diante das baixas taxas de juros nos Es-
tados Unidos. Para não trabalhar com dados de 
empresas individuais, e sim com o que ocorreu 
para o conjunto das empresas privadas, Marcelo 
Gazzano estimou a tendência dos prêmios dos 
bonds corporativos usando a técnica das compo-

“Para 
financiar seus 
investimentos 

em capital fixo, as 
empresas tomam 

empréstimos 
de longo prazo, 
quer no BNDES, 

quer no mercado 
financeiro 

internacional”
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dr. Nabil Ghorayeb 

Ao se praticar uma atividade física, é im-
portante que cada um saiba qual é seu 
limite de segurança. Para tanto, os mé-

dicos recomendam conhecer a frequência cardí-
aca a ser atingida durante o exercício e ter cons-
ciência de que ela não deve ser superada numa 
atividade física regular. 

Possíveis riscos de eventos cardíacos, como as 
arritmias desencadeadas no esforço físico e outras 
manifestações clínicas, às vezes sem provocarem 
sintomas, poderão ser evitados se o esportista man-
tiver a frequência cardíaca nas faixas consideradas 
seguras, conhecidas pela análise detalhada do teste 
ergométrico e esclarecida pelo médico especialista. 
Outra utilidade de se conhecer a pulsação do cora-
ção é melhorar o rendimento atlético, ao se utilizar 
a frequência cardíaca “alvo”, isto é, aquela que deve 
ser mantida por vários minutos, para serem alcan-
çados os benefícios dos exercícios físicos. 

A medição da frequência cardíaca pode ser 
feita por meio de frequencímetros ou, mais sim-
plesmente, palpando externamente o coração 
(logo abaixo do mamilo externo) com uma das 
mãos espalmadas no peito. Evite usar o méto-
do muito comum da palpação das carótidas (na 
lateral do pescoço) com os dedos, pois existe o 
risco de se provocar desmaio ou síncope pela 
compressão do bulbo carotídeo, onde se locali-
zam receptores da pressão arterial e da pulsação 
do sistema cardiovascular.

SAÚDE

Dr. Nabil Ghorayeb   
Médico cardiologista, 
membro da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia 
e Medicina do Esporte, 
coordenador clínico do 
Sports Check-up do HCor

Avaliação médica 
Consenso entre os médicos especialistas em car-

diologia e medicina esportiva, é a recomendação 
para todos os indivíduos praticantes de exercícios 
físicos ou esportes. Uma avaliação cardiológica 
competente prévia, um eletrocardiograma e um 
teste ergométrico feitos por médico, porque deve-
se procurar possíveis alterações clínicas cardíacas 
ou do eletrocardiograma durante o esforço físico.

 Os dados estatísticos internacionais demons-
tram que com menos de 35 anos ocorreu uma 
morte súbita em cada 200 mil esportistas e acima 
de 35 anos a incidência foi de uma para cada 50 
mil praticantes. Não se trata de nenhuma epide-
mia, mas como esportistas/atletas com faixa etária 
mais elevada estão participando de competições 
os riscos aumentaram. Para prevenir essas ocor-
rências, insistimos, só fazendo a avaliação médica 
pré-participação.

A antiga falta de interesse da maioria das aca-
demias, personal trainers e assessorias está supe-
rada pelos acontecimentos súbitos conhecidos. 
A maior parte dos organizadores de provas po-
pulares ainda exige apenas o termo de respon-
sabilidade pelo que vier a acontecer, colocando 
literalmente, na mão (ou no coração) do usuário 
ou esportista/atleta uma responsabilidade ba-
seada na suposição de conhecimento detalhado 
dos riscos possíveis para sua saúde.

Prevenir é o melhor 
tratamento, o atleta 
treinado, esportista ou 
o eventual participan-
te de provas populares 
poderá usar o conheci-
do questionário PAR-Q 
(Physical Activity Re-
adiness Questionnaire 
ou Questionário de 
Prontidão para Ativida-
de Física), de avaliação 
clínica de pré-partici-
pação esportiva. 
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INDICADORES

O  Fator ANFAC sinaliza o preço de referência de 
compra de créditos para o mercado do fomen-
to 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 re-
presenta 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). 

FATOR ANFAC

SÉRIE HISTÓRICA DO FATOR ANFAC - MÉDIA MENSAL (%)

SEMINÁRIO
OS IMPACTOS PRÁTICOS 
DO NOVO CPC NO CONTEXTO 
TRIBUTÁRIO: OS PRIMEIROS 
DIAS DE VIGÊNCIA DO CPC/2015

LOCAL: TRYP PAULISTA HOTEL
RUA HADDOCK LOBO, 294DATA: 09/05

O CPC/2015 não vem impactando apenas 
as relações processuais (tomadas em si 
mesmas): numa visão instrumental do 
processo, todos os setores, inclusive o 
tributário, vêm sofrendo intensa infl uência. 
É preciso repensar, com isso, as estratégias 
processuais-tributárias até então 
desenhadas, tomando em conta as primeiras 
reações da Administração e do Judiciário 

diante do novo cenário, e dimensionar, da 
melhor forma, as consequências (dentro 
e fora do contencioso) que advêm das 
inovações normativas. Especialistas em 
processo tributário tratarão de temas da 
maior relevância na prática daquele que 
milita no Direito Tributário, levando em 
consideração as ocorrências verifi cadas nos 
primeiros dias de vigência do novo Código.

ESTE SEMINÁRIO 
VEM ACOMPANHADO 
DE DOIS EBOOKS:
• O Novo CPC e Seu Impacto 
no Direito Tributário – 1.ª edição
• Tributos Indiretos: ICMS – 3.ª edição

VALOR DA INSCRIÇÃO: 

R$ 1.190,00

(11) 2159-0500, 
opção 5 e em seguida opção 3
cursos.fi scosoft@thomsonreuters.com

VAGAS LIMITADAS: FAÇA A SUA RESERVA!

O CPC/2015 não vem impactando apenas 
as relações processuais (tomadas em si 



28 - MARÇO - 2016

Não foi à toa que a ANFAC esco-
lheu Foz do Iguaçu (PR) para 
realizar o XIII Congresso Bra-

sileiro de Fomento Comercial. Além 
sua ótima estrutura hoteleira, ideal 
para receber grandes eventos corpo-
rativos, a região oferece magníficas 
alternativas de turismo. Essas opções 
de lazer poderão ser tranquilamente 
admiradas pelos congressistas e acom-
panhantes à tarde, período reservado 
ao descanso e ao bem-estar. 

Cataratas Brasileiras
A palavra Iguaçu significa “água 

grande”, na etimologia tupi-guarani. 
O rio nasce na Serra do Mar e percor-
re 1.320km até a foz, desaguando no 
rio Paraná. As quedas isoladas são 275, 
formando uma frente única em tem-
po de cheia. Os grandes saltos são 19, 
apenas três do lado brasileiro (Floria-
no, Deodoro e Benjamin Constant). A 
melhor visão das quedas está do lado 
brasileiro. A disposição dos saltos, a 
maior parte deles voltado para o Bra-
sil, permite ver todos a um só tempo 
apenas do lado brasileiro. A largura to-
tal no território brasileiro é de 800m e 
no lado argentino de 1900m, resultan-
do uma largura total de 2700m para 
frente semicircular dos saltos. 

Parque das Aves
No Parque das Aves é possível conhe-

cer mais de mil exemplares de aproxi-
madamente 150 espécies. São tantos 
cantos diferentes que formam uma sin-
fonia natural, que pode ser apreciada 
ao longo de 1,5 quilômetro de trilha. 
Em plena Mata Atlântica, araras e tuca-
nos, sabiás convivem sem se incomodar 
com os turistas circulam pela área. Al-
guns viveiros são abertos, deixando que 
os visitantes se aproximem daqueles 
pássaros deslumbrantes.

Bem-vindo a Foz do Iguaçu

Hidrelétrica de Itaipu
A maior hidroelétrica do mundo é 

uma obra paraguaio-brasileira. De-
vido ao empenho dos dois países, a 
represa é considerada um potencial 
bioenergético, capaz de abastecer a 
região.Com altura de 225m e exten-
são superior a 8 Km, localiza-se no rio 
Paraná, foi construído um vertedouro, 
com três calhas que são verdadeiras 
cataratas artificiais.

duty Free
Para quem está na região de Foz 

do Iguaçu, a visita ao Duty Free, de 
Puerto Iguazu, é uma boa sugestão 
para passeio e compras. São perfumes, 
chocolates suíços, brinquedos, eletrô-
nicos, óculos, relógios, bebidas…  Ou 
seja, é uma Disneylândia do consumo. 
Se alguém estiver cansado e quiser fa-
zer um pit stop, há um bar irlandês, no 
centro, com mesas para passar o tem-
po. Atenção: o turista brasileiro pode 
adquirir, sem impostos, US$ 300 em 
compras no Paraguai. Se a compra su-
perar este valor, haverá taxação sobre 
o excedente. 

TURISMO
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Caro presidente da ANFAC:
Agradeço-lhe a gentileza de enviar-me 

a 98ª edição da revista da ANFAC. Ao 
ensejo, manifesto-lhe votos de estima e 
o cumprimento pelo louvável trabalho.

Atenciosamente,
ministra Nancy Andrighi
Corregedora Nacional de Justiça
Conselho Nacional de Justiça 

Parabéns pelos 34 anos da ANFAC. 
Nesse longo e profícuo período de atu-
ação, reconheço sua vitoriosa trajetória 
marcada pela luta incansável em prol da 
consolidação da atividade do fomento 
mercantil no Brasil. Sendo hoje um dos 
mais destacados parceiros comerciais 
das pequenas e médias empresas nacio-
nais. Desejo que todos possam continuar 
unidos para seguirmos em frente, com a 
mesma fibra, na construção de uma AN-
FAC cada vez mais forte nos próximos 30 
anos. São meus sinceros votos.
Cesar Rodrigues
Norfac - Fomento Comercial  

Na pessoa do Dr. Luiz Lemos Leite, 
fundador e representante maior da AN-
FAC, transmitimos nossos cumprimen-
tos pelos 34 anos da entidade, além de 
reconhecermos sua total dedicação em 
prol do segmento.
daniel Gonçalves
Cumbica Factoring Fomento 
Comercial 

 
Agradeço as felicitações e renovo o 

apoio do Grupo RN à ANFAC, espe-
cialmente ao senhor, que é o grande ti-
moneiro do nosso segmento.
Raimundo Nonato Nogueira da Costa
Grupo RN 

Parabéns pelos 34 anos de liderança 
do Fomento Comercial no Brasil. Te-
nho orgulho de fazer parte desse grupo 
tão seleto.

Cordialmente,
lucio Bastos
KPmG 

MENSAGENS 

Agradeço o envio da sempre agradável 
“Palavra do Presidente”, sendo que esta 
possui especial relevância por abordar 
os 34 anos da ANFAC e do Fomento 
Comercial no Brasil. O senhor, mais do 
que ninguém, “faz a hora e não espera 
acontecer”.

Meu afetuoso abraço,
José luis dias da Silva
JldS Sociedade de Advogados 

Parabenizo a ANFAC e sua pessoa 
pela vitoriosa trajetória de 34 anos de 
atividade.

Forte abraço,
lívio Utech
Plus Fomento Comercial 

Sempre fomos atendidos com muito 
carinho por todos da ANFAC. É muito 
gratificante para nós sermos apresenta-
dos como referência de uma empresa 
bem-sucedida. Temos certeza que muito 
deste sucesso se deve aos ensinamentos 
do Dr. Luiz Lemos Leite e da parceria 
que sempre tivemos com a ANFAC.

Um grande abraço,
Cleonice de Cicco
Four Factoring 

Suas palavras representam o senti-
mento e o reconhecimento de todos os 
empresários do fomento comercial por 
sua incansável luta em prol deste grande 
segmento. Parabéns!

Atenciosamente,
João Carlos Ribeiro Vargas
ComproCred 

Todos nós comemoramos o Dia do 
Operador de Fomento Comercial. Te-
mos satisfação em desejar parabéns ao 
senhor por sua luta incansável e pelo 
magnífico trabalho, durante esses 34 
anos, que marcará para sempre a histó-
ria do factoring no Brasil.

Um forte abraço,
Nélber Jatobá de Almeida
Presidente do SINFAC-Al/SE 

Nós do SINFAC/MS, com muita ale-
gria, parabenizamos a ANFAC por mais 
um aniversário. Em seus 34 anos, a as-
sociação fortalece cada vez mais o nosso 
segmento, cuja atividade auxilia muito 
no crescimento do País.
Antonio José dos Santos Neto
Presidente do SINFAC/mS 

Estimado Presidente,
Com certeza, tributo parte do sucesso 

do VI Encontro Gaúcho de Fomento 
Comercial à sua presença no evento, as-
sim como dos demais colaboradores da 
ANFAC, como o Dr. José Luis Dias da 
Silva e o Sr. Dorival Maso. O SINFAC/
RS tem orgulho de pertencer ao seleto 
quadro de amigo e colaborador da AN-
FAC. Agradecemos por sua presença e 
pelas palavras proferidas em nosso en-
contro. 

Com todo o nosso apreço e conside-
ração,
marcio Aguilar
Presidente do SINFAC/RS 

Mais uma vez, foi um prazer reen-
contrá-lo na ANFAC. Aproveito para 
agradecer por pessoalmente nos guiar 
durante a visita às novas instalações da 
nossa entidade.

Um forte abraço.
dilson Oliveira
mGO Consultoria Empresarial 

Desejo cumprimentá-lo pela lucidez 
com que retratou as condições do ce-
nário econômico nacional, em recente 
edição da Palavra do Presidente. Suas 
palavras de estímulo aos empresários do 
segmento do fomento comercial foram 
precisas e encorajadoras. Parabéns!
Valcio leão
decisão Sistemas 



30 - MARÇO - 2016

Antônio delfim Netto

P or maior que seja a má von-
tade do chamado “merca-
do” com o governo Dilma, 

é impossível deixar de reconhe-
cer que o programa do ministro 
Nelson Barbosa tem começo, 
meio e fim. Infelizmente, ele foi 
muito mal recebido pelo grupo 
do pensamento “mágico” do PT, 
que continua escravo da paixão 
ideológica. Não adianta tentar 
ignorar a realidade: 2012-2016 
será um período completamente 
diferente de 2003-2011. 

É a profunda diferença entre 
eles que sugere que já não há espaço para as 
políticas econômicas que foram, inegavelmen-
te, bem-sucedidas nas mãos de Lula na crise de 
2008/09. É impossível deixar de reconhecer, por 
outro lado, que as relações de confiança entre 
o setor privado e o governo deterioraram-se 
contínua e lentamente a partir de 2012, quando 
ele se assustou com a perspectiva de uma redu-
ção do crescimento e do emprego. De fato, o 
ano terminou com um crescimento medíocre 
de 1,9%, contra os excelentes 3,9% que Dilma 
obtivera em 2011. Em resposta àquele susto, o 
governo iniciou uma sucessão inacreditável de 
intervenções voluntaristas pontuais que assusta-
ram, também, o setor privado.

É preciso lembrar que de 2011 aos meados de 
2013, com todos seus problemas, a popularidade 
de Dilma nunca deixou de crescer. Isso sugere 
que não é conveniente administrar o País só de 
olho nas pesquisas da volátil e descompromissa-
da opinião pública. Elas podem revelar entusias-
mo de curto prazo mesmo quando se acumulam 
imensos riscos não pressentidos no longo prazo. 
Quando esses chegam, reduz se a pó a efême-
ra popularidade... Essa é a mensagem que está 
dando ao PT o ilustre ministro Nelson Barbosa.

A queda da economia mundial prevista para 
2012 chegou poderosa em 2013. Os países de-
senvolvidos reduziram seu ritmo de crescimen-
to e os emergentes estagnaram, mas no Brasil a 
situação deu um suspiro. Crescemos 3% contra 

ARTIGO

Antônio Delfim Netto   
Professor emérito da 

FEA-USP, ex-ministro 
da Fazenda, Agricultura e 

Planejamento

1,9% de 2012, graças à espetacular recupera-
ção do setor agrícola (8,4% contra menos 3,1% 
em 2012) e à resposta do setor industrial (2,2% 
contra menos 0,7% em 2012), pela maior aten-
ção dada à política cambial (entre 2011 e 2013, 
a taxa cambial desvalorizou 30%). O superávit 
primário caiu para 1,7% do PIB e o déficit fiscal 
nominal foi de 3,1% do PIB. É preciso entender 
que o crescimento escondeu os problemas, de 
forma que a relação dívida bruta/PIB diminuiu 
de 54% em 2012 para 52% em 2013! 

O verdadeiro drama aconteceu em 2014 quan-
do Dilma, o seu partido e o seu marqueteiro, 
seguindo Niccolò Machiavelli, decidiram que o 
primeiro dever do governo é continuar gover-
no... Ele revela que a partir do segundo trimes-
tre do ano, abandonou-se a preocupação com 
o mais fundamental de todos os equilíbrios, o 
fiscal. Vê-se o aumento exponencial da relação 
dívida bruta/PIB em consequência da forte de-
terioração do déficit fiscal e a aparição de défi-
cit primário, o que não se via desde o primeiro 
mandato de FHC.

O ministro Nelson Barbosa tem toda razão: 
temos que dar ao desequilíbrio fiscal estrutural 
uma solução estrutural, com medidas constitu-
cionais e infraconstitucionais dentre as quais 
se destacam: 1º) enfrentar com inteligência, 
coragem e determinação o problema previden-
ciário 2º) eliminar as vinculações de despesas à 
receita para melhorar a qualidade da adminis-
tração dos gastos, o que produzirá rapidamente 
uma redução da taxa de juro real, além de dar um 
horizonte para a mobilização do setor privado 
na direção do desenvolvimento econômico. E, 
ao mesmo tempo, cuidar do desequilíbrio fiscal 
de curto prazo revendo a relação custo-benefí-
cio de cada programa incluído no orçamento, 
o que melhorará a qualidade do gasto público. 
Isso parece estar sendo feito quietamente pelo 
ministro Valdir Simão. 

Que não haja ilusão. O discurso de Nelson 
Barbosa, segundo Dilma, e o do PT são antíte-
ses para as quais não há síntese dialética possí-
vel. Ela vai ter que escolher. Foi eleita para isso 
e pagará o preço da sua escolha. 

Chegou A hORA
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- SmartDoc - Documentos digitais;
- SmartDup - Duplicata digital.- SmartCheck - Checagem;

;

Módulos Digitais:

67. 3029.7004
11. 3522.4418
vendas@smartfactor.com.br

Vendas:

www.smartfactor.com.br

O Smartfactor é o software mais completo e 
avançado existente no mercado. Pagando um
preço justo pela manutenção e custo zero de
licença, você leva a melhor solução em gestão
de factoring.

Expanda seus negócios para novas fronteiras,
reduza riscos e aumente sua lucratividade com a 
solução que mais conquista clientes no mercado.

Agilidade e Segurança 
na Formalização de 

suas Operações.

DOCUMENTO DIGITAL

Doc

Elimine Fraudes com o 
Monitoramento 

Eletrônico de Notas.

CHECAGEM ELETRÔNICA DE NOTAS 

Aumente a Segurança 
das Operações com a 

Duplicata Digital.

DUPLICATA DIGITAL

Check Dup



Abra o Cadastro Positivo 
também para você:  
CadastroPositivo.com.br

Conheça também nossos 
serviços para o consumidor: 
SerasaConsumidor.com.br

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 seus projetos.

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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