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calendário gregoriano
propõe reflexões. É
tempo de balanços e

perspectivas. 2004 se apresen-
ta pleno de realizações e con-
solidação do fomento mercan-
til como importante mecanis-
mo econômico-social do País.
Econômico porque, como bem
definiu, no VII Congresso no
Rio, o ministro Marco Aurélio
Mello, do STF, é um dos gran-
des responsáveis pela circula-
ção da riqueza nacional. E so-
cial porque, além de fornecer a
liquidez necessária à sobrevi-
vência de milhares de empre-
sas que respondem por 2 mi-
lhões de empregos, é esteio do
crédito mercantil de curto pra-
zo, que, segundo   a Serasa, cres-
ceu 56% nos últimos 10 anos,
complementando o crédito
bancário especialmente para as
pequenas e médias empresas.

Nestes 22 anos, ricos de história, jamais
o fomento mercantil ganhara as ruas com tal
intensidade para mostrar o que é e o que faz.
Por  ocasião do VII Congresso, de inegável
sucesso, demarcamos horizontes ainda mais
largos na nova fase empreendida por todos
os que militam nas empresas, sindicatos e
atividades ligadas ao setor. O fomento mer-
cantil saiu do casulo, dissemos. A mensa-
gem foi bem recebida por áreas importantes
de nossa economia e representantes da in-
dústria e do comércio pugnaram pela maior
divulgação de nossa atividade.

Dos poderes constituídos, o Judiciário,
com lisonjeiro registro, foi o que se sensibi-
lizou de maneira especial, permeando expe-
riências fáticas e conceitos de um negócio
novo no País matizado de peculiaridades
operacionais que estão sendo sedimentadas
em nosso ordenamento jurídico.

Ao longo do ano, ministros do Supre-
mo Tribunal Federal e do Superior Tribu-
nal de Justiça, desembargadores, magistra-
dos deslocaram-se de todo o Brasil na dire-
ção de encontros com operadores do direi-
to e empresários de fomento mercantil li-
derados pelo Sistema Anfac/Sinfac, dos
quais se destacam, entre outros, os de
Itaipava, no Rio, em junho, de Recife e Flo-
rianópolis, em outubro. As conseqüências
desse estreitamento de relações, em alto
nível, têm sido proveitosas no sentido de

oferecer oportunidades para a
Anfac exercer sua sagrada mis-
são institucional moralizadora
de expor a juízes aspectos jurí-
dicos e  socioeconômicos do fo-
mento mercantil. Essa aproxi-
mação teve espaço importante
em nossa agenda.

O aprofundamento do co-
nhecimento do Judiciário é es-
sencial para estremar de dúvidas
direitos e obrigações de nossa
atividade. Ou, nas palavras da
ministra Fátima Nancy Andrighi,
do STJ, em Florianópolis, “esse
momento é um ajuste perfeito
entre a humildade e a inteligên-
cia dessas entidades que se reú-
nem e trazem técnicos de muito
conhecimento que caridosa-
mente dividem conosco parte de
seus conhecimentos”.

No campo econômico, com
incontestáveis reflexos sociais,
nossas empresas caminharam

para a ocupação de um espaço que se am-
plia: o da recuperação, reestruturação e
revigoramento de empresas. De ícones
como Bombril, Teka, Büettner, Palitos
Gina, a anônimas pequenas empresas nos
rincões do País, o fomento seguiu cum-
prindo seu papel.

No âmbito interno, o Sistema proporcio-
nou a todas as sociedades de fomento mer-
cantil usufruir das conquistas obtidas que
muito contribuem para redução de custo e
tomada de decisões e a criação de ambien-
tes de parcerias, firmando cada vez mais sua
identidade em torno de um pacto de união
de dimensão nacional de todo segmento
numa demonstração monolítica inequívoca
de sua força e de seus ideais.

Sair do casulo significa exteriorizar for-
ça e revigoramento e exige disposição e ações
afirmativas. Ambas não nos faltaram. Com o
sincero sentimento de que participamos de
um ano vitorioso, e por acreditar no futuro,
estamos preparados para desafios para con-
solidar e valorizar cada vez mais o fomento
mercantil. Estamos convictos de que 2004
aplainou o caminho que vamos trilhar nos
próximos anos, quer seja no campo econô-
mico, quer no institucional. Objetivo alcan-
çado, novo objetivo a atingir.
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Ética, a arte de escolher a melhor conduta
A empresa precisa

ser eficiente e gerar
lucro para cumprir

com seus
compromissos

Alexandre Dumont Prado é vice-
presidente da Anfac e proprietário da

Dumont e Dumont Fomento Mercantil

Alexandre Dumont Prado

ética é a arte de tomar decisões
para a escolha da melhor condu-
ta quanto ao ordenamento dos di-

reitos na vida dos indivíduos e das insti-
tuições, levando em consideração o que é
pessoal e o que é coletivo. Em suma, a éti-
ca é a arte de escolher a melhor conduta.

Muitos empresários têm receio de tra-
tar da ética nos negócios, por acharem que
“é algo elevado, espiritual, dogmático,
impróprio para se misturar com algo mate-
rial, prosaico tal como o mundo dos negó-
cios”, diz Jan Wiegerinck.

Às vezes, temos  a impressão de que
ética se contradiz com lucro. Ao contrário,
toda empresa tem de ser eficaz e gerar lu-
cros ou sequer terá condições de ser ética.
Empresa que não dá lucro tem dificulda-
des de honrar compromissos. Assim, a em-
presa terá de conciliar o fato de ser compe-
titiva, gerar lucro e empregos, sem perder
de vista o comportamento ético, o respeito
aos clientes, fornecedores, concorrentes e
empregados. Assim, somos éticos quando:

• recolhemos impostos e cumprimos
com todas as obrigações;

• cumprimos as cláusulas contratadas e
prometidas, não usando subterfúgio contra
clientes e fornecendo informações claras;

• propiciamos a gestão participativa,
sem discriminações, promovendo as pes-
soas à nossa volta;

• procuramos, com o trabalho, ser gera-
dores de lucro também para os clientes;

• agimos preocupados em melhorar a
saúde financeira dos clientes;

• buscamos o crescimento e o bem-es-
tar das outras pessoas;

• levamos em conta não só os benefíci-
os de curto prazo para nós, mas os efeitos
de longo prazo para o nosso parceiro;

• abstemo-nos de prejudicar a expecta-
tiva de sucesso do nosso cliente.

Segundo Aleixo José G. Sison, profes-
sor de Ética dos Negócios na Universidade
de Navarra, Espanha, o que o mundo dos
negócios deveria fazer é dar prioridade aos
fatores morais. Sison define o capital mo-

ral como a excelência do caráter, ou a pos-
se e prática de uma série de virtudes pró-
prias do ser humano dentro de um contex-
to sociocultural particular. Esses fatores
morais, ou Capital Moral, vão depender
primordialmente do cultivo dos hábitos e
virtudes de cada um. O Capital Moral se
constrói por meio de nossas ações, que se
convertem em hábitos permanentes, con-
figurando nosso caráter e nossa vida. As-
sim, o que está em jogo nas empresas é a
grandeza humana,  a nossa felicidade.

Dalai Lama, em seu livro Uma Ética
para o Novo Milênio, ensina que as pesso-
as cujas condutas são eticamente positi-
vas são mais felizes e satisfeitas do que
aquelas que se descuidam da ética.

Quando nos descuidamos da ética e
destruímos o sentimento de confiança do
nosso cliente, destruímos a base do nosso
relacionamento e o próprio futuro das nos-
sas empresas. Parece-nos procedente tecer
algumas rápidas considerações a respeito
da responsabilidade social empresarial,
fenômeno intimamente ligado à ética.

Foi-se o tempo em que as empresas po-
diam se dar ao luxo de focar seu objetivo
na produção, vendas e lucro, relegando a
segundo plano o desenvolvimento e o pro-
gresso social dos agentes envolvidos, que
– segundo elas - deveriam ser prioridade
dos governantes. O governo, por incom-
petência, falta de recursos financeiros,  fa-
lha da administração ou de ação do poder
público, assistiu pacificamente ao cresci-

mento da exclusão social da marginalida-
de, da criminalidade, do narcotráfico e do
terrorismo internacional, acabando com a
tranqüilidade de toda a população.

A realidade atual requer mudanças rá-
pidas e radicais, o que exigirá a participa-
ção ativa de todos os agentes públicos e
privados. Além disso, hoje há uma forte
convicção de que as empresas podem e
devem contribuir decisivamente neste pro-
cesso de transformação, “reconhecendo
que a organização empresarial é o agente
mais dinâmico da sociedade, onde o ser
humano, por meio do seu trabalho e inteli-
gência, gera riqueza - conhecimentos, pro-
dutos e serviços, que constituem um bem
comum -, não podemos deixar a empresa
fora desse processo de transformação da
sociedade”, diz Alberto Augusto Perazzo
na revista Bem Comum.

Parece-nos que é hora de redefinirmos
o papel da empresa, ampliando a sua fun-
ção social, de modo a acelerar o processo
de mudanças na sociedade, reduzindo de-
sigualdades e dando melhores condições
e qualidade de vida para a população. Por
falta de espaço, voltaremos ao assunto em
breve, discorrendo mais detalhadamente
sobre a responsabilidade social.
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Empresas ampliam crédito
mercantil de curto prazo
Cada vez mais companhias buscam nos seus fornecedores recursos para capital de

giro, que já superam os R$ 160 bilhões, 95% desse total em operações de curto prazo

O
financiamento de curto prazo de

uma empresa para outra já é

maior que o crédito bancário.

Mais e mais empresas têm-se valido do

crédito de seus fornecedores para obter

capital de giro.

Estudo elaborado pela Serasa com

base em amostra de 60 mil balanços de

empresas brasileiras demonstra que o

crédito mercantil, medido pela conta for-

necedores, apresentou um crescimento

real (descontada a inflação) de 60% ante

34% do crédito bancário, medido pela

conta financiamento bancário de curto

e longo prazos, nos últimos dez anos.

Em dezembro de 1994, o montante

da conta fornecedores era de R$ 100,8

bilhões, já corrigido monetariamente, e

em 30 de junho deste ano alcançou R$

161,3 bilhões. No mesmo período, os fi-

nanciamentos bancários saíram de R$

258,7 bilhões para R$ 346,6 bilhões.

Se for considerado somente o curto pra-

zo, a conta fornecedores sai de R$ 98,4 bi-

lhões para R$ 153,5 bilhões, representan-

do um crescimento de 56%, revelando um

distanciamento ainda maior dos financia-

mentos bancários de curto prazo, que cres-

ceram 13%, em dez anos, de R$ 117,9 bi-

lhões para R$ 133,1 bilhões, ficando, no

final do período, 11% abaixo do saldo da

conta fornecedores.

O estudo da Serasa confirma e explica a

razão de o fomento mercantil ter crescido

no País mesmo em ano difícil, de recessão,

como em 2003. Naquele período, as socie-

dades de fomento ampliaram em 4,9% o

universo de empresas atendidas, ante uma

queda de 0,2% do Produto Interno Bruto.

Como se sabe, as factorings prestam servi-

ços e compram créditos mercantis das em-

presas-clientes. Quanto maior o volume de

crédito das empresas aos seus fornecedo-

res, maior o volume potencial de papéis ne-

gociáveis pelo fomento.

De acordo com o estudo, no Brasil e no

exterior, muito se tem falado sobre a impor-

tância da concessão de crédito por parte

das empresas não-financeiras. O chamado

crédito mercantil representa a fonte

natural de financiamento de qualquer ne-

gócio. São as compras a prazo, que as em-

presas fazem de seus fornecedores, de

insumos e mercadorias e figuram nos ba-

lanços de quem compra como uma obriga-

ção a pagar, sob a rubrica de fornecedores e

no de quem vende, como contas a receber

de clientes.

O maior crescimento do crédito mercan-

til em relação aos financiamentos bancários



FOMENTO MERCANTIL                7

Fomento cumpre
importante papel

pode ser explicado pelo

fato de que uma grande

parte das atividades

mercantis no Brasil não

consegue captar recur-

sos, especialmente aque-

les destinados a suprir

necessidades de capital

de giro, a taxas que pos-

sam ser remuneradas

adequadamente pelo re-

torno conseguido no

seu ramo de negócios.

Isso faz com que as

empresas procurem

uma aproximação ain-

da maior com os prin-

cipais fornecedores,

conhecedores das características, riscos e

oportunidades da sua atividade, buscando

aprofundar ainda mais o relacionamento

com esses parceiros e, dessa forma, conse-

guir ampliar os seus limites de crédito e obter

os recursos necessários para a expansão dos

seus negócios.

O estudo mostra também comportamen-

tos bem diferentes quando separadas as

empresas por porte - grandes, pequenas e

médias - e por setor de atividade - indústria,

comércio e serviços.

Por porte, a expansão real de 60% do

montante de financiamentos mercantis va-

ria de acordo com o tamanho das empresas.

Nas grandes, o crescimento foi de 97%, en-

quanto nas pequenas e médias houve um

decréscimo de 2%. Esses números podem

ser explicados pela diferença de poder de

negociação dos dois grupos. Enquanto as

grandes têm mais poder de barganha com

seus fornecedores - na obtenção de prazos

maiores para pagamento em função do vo-

lumes elevados, por exemplo - as pequenas

e médias já não desfrutam das mesmas

condições.

O crescimento real de 34% dos financia-

mentos bancários também apresenta diferen-

ças significativas. Os financiamentos bancá-

rios aumentaram 59% nas grandes e

caíram 34% nas pequenas e médias. A expli-

cação da Serasa para comportamentos tão

díspares está no fato de que as grandes em-

presas têm maior facilidade para obtenção

de empréstimos bancários, em razão das di-

ferentes percepções de risco que as institui-

ções financeiras têm desses dois segmentos

de mercado, motivadas principalmente pe-

los diferentes graus de

assimetria de informa-

ção de cada um.

Enquanto as gran-

des empresas apresen-

tam maior transparên-

cia em suas informa-

ções, revelando seus

balanços, seus mode-

los de gestão e suas

práticas de governança

corporativa, as peque-

nas e médias ainda são

vistas como desconhe-

cidas, o que amplia as

incertezas e aumenta a

aversão a riscos para

esse tipo de empresa,

segundo Laércio de Oliveira Pinto, diretor

de produtos pessoa jurídica da Serasa.

“O estudo revela que o montante de cré-

dito que as empresas concedem para seus

clientes é extremamente expressivo e, por

isso mesmo, deve fazer parte das suas prio-

ridades a adoção de técnicas avançadas

para concessão e gerenciamento do risco

de crédito, uma vez que os valores dos cré-

ditos administrados são da ordem de R$

161,3 bilhões”, diz Oliveira Pinto.

Por setor de atuação, as indústrias e as

prestadoras de serviços têm necessidade de

realizar grandes investimentos em ativos, o

que as torna grandes tomadoras de

recursos bancários, notadamente de longo

prazo, para fazer frente a investimentos em

tecnologia e expansão de plantas industri-

ais que possam garantir a escala necessária

para atender às crescentes demandas do mer-

cado por produtos e serviços competitivos,

revela o estudo.

Para atender a essas necessidades de

recursos, as linhas de financiamento de lon-

go prazo, geralmente repasses do BNDES,

são as mais adequadas, pois são compatí-

veis com os longos ciclos de maturação de

projetos dessa natureza.

Em razão dessas peculiaridades nas

empresas desses dois setores, o valor dos

financiamentos bancários é maior que o dos

créditos mercantis. As indústrias possuíam

R$ 83 bilhões na conta de fornecedores,

ante R$ 167,7 bilhões de financiamentos

bancários, em 30 junho de 2004, enquanto

no curto prazo a conta de fornecedores so-

mava R$ 81,3 bilhões e os financiamentos

bancários, R$ 77,6 bilhões.

Oliveira Pinto: aversão a risco

Parcela importante do crédito mercantil
que circula na economia passa pelas em-
presas de fomento, que movimentam em tor-
no de R$ 60 bilhões. Mas o mercado poten-
cial é muito maior: seriam necessários mais
R$ 248 bilhões anuais para atender à parce-
la das empresas que perecem por falta de
capital de giro. De acordo com levantamento
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica, 73% dos casos de insucesso são atribu-
ídos à falta de capital de giro, aos tributos e
ao gerenciamento do negócio.

E o fomento atende aos dois pontos
mais reclamados pelos empresários: capi-
tal e gerenciamento. Na ponta que mais
sofre com a falta de administração ade-
quada e de capital estão as pequenas e as
microempresas, ou 99% dos 4,6 milhões
do empreendimentos em funcionamento
no País. Pesquisa da Global Entrepreneur-
ship Monitor, que mede o empreendendo-
rismo em 31 países, outros 9,4 milhões de
empreendedores estão excluídos das mais
diversas formas de capitalização.

O estudo da Serasa mostra, por exem-
plo, que os créditos mercantis no comércio
superam em muito os bancários. A explica-
ção é a estrutura das empresas comerciais,
que têm como principais ativos os estoques
e as contas a receber de clientes. O crédito
mercantil é, portanto, muito mais represen-
tativo por estar relacionado diretamente à
sua atividade operacional básica de com-
pra e venda. Os créditos mercantis no co-
mércio representavam em junho 1,7 vez os
financiamentos bancários. Mas esse perfil
nem sempre foi assim. Em dezembro de
1994, alguns meses após a implantação do
Plano Real, quando o comércio começava
a ampliar as vendas a crédito, com prazos
mais longos, a relação era de 1,4.

Com o crescimento das diferentes formas
de venda a prazo, como o cheque pré-data-
do, por exemplo, as empresas comerciais en-
contraram no seus parceiros naturais, os seus
fornecedores, o caminho para ampliar a sua
oferta de crédito. Nesse período o valor dos
créditos mercantis saiu de R$ 24,3 bilhões
para R$ 36,1 bilhões, o que representa um
crescimento real de 48%, ante 25% dos fi-
nanciamentos bancários, que passaram de R$
17,4 bilhões para R$ 21,8 bilhões. Embora o
principal mercado de fomento sejam as in-
dústrias, o comércio tem importante partici-
pação nas empresas do setor.
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Ministro do Desenvolvimento faz balanço de 2004 e projeta números mais ambiciosos para
o ano que vem, com inserção das pequenas empresas no processo de crescimento do País

À
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O desafio é exportar
US$ 100 bi, diz Furlan

frente do ministério responsável

pela indústria e pelo comércio

exterior, o ministro Luiz

Fernando Furlan só tem bons números a

divulgar. Mais do que isso, a previsão

para 2005 contém números ainda mais

ambiciosos, como antecipar em um ano a

meta de US$ 100 bilhões de exportações.

“O ano de 2004 está sendo um ano de

boas notícias para o comércio exterior

brasileiro e também para o crescimento

da indústria nacional. O País estabeleceu

um novo recorde em exportações, que no

mês de outubro já ultrapassou a marca de

todo o ano anterior, de US$ 73 bilhões”,

afirmou Furlan, em entrevista a Fomen-

to Mercantil.

“O maior desafio, na nossa visão, é

chegarmos aos US$ 100 bilhões em ex-

portações, meta perseguida pelos gover-

nos anteriores e nunca atingida. E os nú-

meros mostram que estamos no caminho

certo. Saímos de US$ 60 bilhões em

2002, para US$ 73 bilhões no ano pas-

sado e, para este ano, estamos prevendo

vendas de US$ 94 bilhões, um recorde

absoluto. Caso nossas previsões se con-

firmem, estaremos em 2004 muito pró-

ximos da meta que estipulamos para o

final de 2006”, destacou.

“Até o momento, nossas exportações

estão 30% superiores às registradas em

2003, que já tinham sido excelentes. O

saldo comercial é igualmente recorde,

passando dos US$ 28 bilhões, marca que

supera em US$ 4 bilhões o total do ano

passado. E as importações também estão

apresentando bom desempenho, o que é

fundamental, pois revelam a retomada do

crescimento econômico e a disposição do

empresariado em ampliar sua produção, Furlan: política industrial objetiva eliminar ou reduzir os gargalos produtivos
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tanto através de maior compra de insumos
e matérias-primas, quanto de máquinas e
equipamentos”, disse.

Furlan reafirmou sua expectativa de
que o crescimento da indústria deve su-
perar os 4% este ano. Ele atribui o au-
mento ao esforço conjunto do governo
federal para criar condições efetivas que
estimulem os novos investimentos e ga-
rantam a estabilidade econômica e tam-
bém por conta da nova política industri-
al, tecnológica e de comércio exterior,
lançada no começo deste ano.

“Essa política contém instrumentos que
facilitam a vida do empresário, inclusive o
micro e pequeno, e posso citar vários exem-
plos de medidas que já vêm apresentando
resultados. Entre elas está o Modermaq, fi-
nanciamento para a compra de máquinas e
equipamentos, a desoneração de bens de
capital, as mais de 10 medidas de desonera-
ção tributária anunciadas pelo ministro (da
Fazenda, Antonio) Palocci, o projeto de lei
para estimular a formalização do pequeno
empreendedor, e as 46 ações para reduzir
gargalos nos 11 principais portos brasilei-
ros, que esperamos estejam concluídas em
março de 2005. É o que sempre digo: 2003 e
2004 foram anos para arrumar a casa e criar
condições para estimular o crescimento.
Agora, em 2005, nós esperamos começar a
colher os primeiros resultados.”

O ministro do Desenvolvimento obser-
vou que existem alguns elementos básicos
que sustentam os bons resultados nas ex-
portações e se resumem em uma palavra:
diversificação. “Não só de produtos e mer-
cados, como falei antes, como também de

origem. Um dos dados mais relevantes foi
que, de janeiro a setembro deste ano, 22
dos 27 Estados brasileiros registraram acrés-
cimos superiores a 20% em suas exporta-
ções”, destacou Furlan. “Somente as expor-
tações da Região Nordeste cresceram 32%,
com destaque para Rio Grande do Norte,
Maranhão e Sergipe, com aumentos de
121%, 81% e 46%, respectivamente.”

Para responder ao crescimento concen-
trado em algumas regiões e produtos, o que
tem dificultado a percepção por parte da
população do crescimento econômico, o
ministério implantou, no início do ano, o
Estado Exportador. “Voltado para oito Es-
tados que exportam menos de US$ 100 mi-
lhões ao ano, o programa pretende aumen-
tar as vendas externas de cada um deles em
20%. É dessa maneira que queremos pulve-
rizar esses bons números: fazendo com que
todos os Estados estejam envolvidos no nos-
so esforço exportador.”

Mas como nem só de exportação vive a
economia, o ministro afirma que a política
industrial vai seguir com os diversos proje-
tos que objetivam, principalmente, elimi-

nar ou reduzir os gargalos produtivos. “Em
2005, teremos como uma de nossas priori-
dades a propriedade industrial. O novo pre-
sidente do Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (INPI) já está dando início
a um trabalho consistente na instituição,
tanto em termos de modernização e ampli-
ação de seus quadros, como na redução do
tempo de espera para obtenção de uma
marca e patente”, informou.

Para o ministro, o momento é especial-
mente importante também para que as pe-
quenas e microempresas se capacitem e pos-
sam usufruir dos benefícios do crescimen-
to. Como correspondem a mais de 90% das
empresas existentes no País, elas podem,
com mais propriedade, fazer chegar a um
número maior de pessoas esses benefícios.
“As pequenas e microempresas devem apro-
veitar o bom momento para investir na sua
capacidade de produção e na capacitação
de funcionários e produtos”, aconselhou.
“Isso, com certeza, vai ajudar o Brasil a gerar
emprego e renda.”

As projeções feitas pelo ministro do
Desenvolvimento coincidem em boa me-
dida com as de consultorias, como a do eco-
nomista José Roberto Mendonça de Bar-
ros, a MB Associados. A previsão da con-
sultoria é de que a política monetária do
Banco Central, que vem aumentando os
juros básicos, não afete de forma importan-
te as vendas deste fim de ano, mas o temor
é de que taxas mais elevadas possam inibir
os investimentos, restringindo o crescimen-
to econômico a 2005.

“A política monetária, aliada às ques-
tões microeconômicas como infra-estrutu-

Economista teme que
investimentos sejam
adiados por causa do

aumento dos juros
pelo Banco Central
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O Sebrae elaborou um estudo para ori-
entar os empresários a administrar seu negó-
cio e obter lucros. De acordo com a publica-
ção, o segredo pode estar até na mudança de
ramo. “Se o empresário administra um negó-
cio que está em queda, ele deve identificar
imediatamente outro negócio que está bem”,
aconselha o gerente de orientação empresa-
rial do Sebrae em São Paulo, Antonio Carlos
Matos. Num novo ramo ou no atual, a entida-
de diz que é preciso superar cinco desafios:

1. Vender - Para vender mais e melhor,
o empresário tem de responder a uma im-
portante questão: o que ele vai fazer para
atrair quem já compra aquele produto ou
serviço ou semelhantes ao que ele oferece,
o que vai fazer para que essas pessoas com-
prem também da empresa dele? Há várias
propostas de ação (marketing, promoção,
divulgação). O empresário tem de tomar
uma decisão ajustada ao formato da em-
presa, do ambiente em que está inserida.
São situações particulares, mas que resul-

tam em um ponto só: é fundamental vender.
2. Vender por um preço que compense -

Não vale negociar por qualquer preço. Para
compensar custo x receita, o empresário pre-
cisa saber com precisão por quanto sai o pro-
duto ou o serviço que oferece e qual o preço
que deve cobrar que compense essa opera-
ção. É preciso ter um preço que cubra os gastos
que ele tem.

3.Vender por um volume que valha a pena
- Mesmo que o empresário consiga vender por
um preço compensador, se negociar apenas
uma unidade, ele não consegue cobrir a des-
pesa. Para atingir esse volume de vendas, ele
precisa conhecer duas questões importantes:
primeiro, ponto de equilíbrio. Ele precisa al-
cançar um volume que no mínimo empate des-
pesas com receitas. Aí vem a questão número
dois: aumentar esse volume de vendas ao nível
mínimo, pelo menos mínimo, que compense o
investimento.

4. Montar um processo de gestão - O em-
presário precisa criar uma estrutura, um pro-

cesso de trabalho, uma forma de funcionar
da empresa que não dependa da presença
dele. O quarto desafio está na perspectiva
de continuar no azul. Não interessa fechar
no azul só no próximo mês, mas a vida toda.
Ele deve só dar orientação geral, a estraté-
gia. Até porque ele precisa montar mais um
negócio, uma segunda empresa, uma tercei-
ra, uma quarta, uma quinta. Ele não pode
transformar o primeiro negócio que monta
em um auto-emprego.

5. Desperdício zero - O conceito do que se
desperdiça é muito amplo. Envolve tempo, di-
nheiro, esforço dos funcionários, estoque para-
do (desperdício de capital de giro), peças com
defeito (desperdício de material em elabora-
ção e mão-de-obra agregada), tributação er-
rada, opção errada por um sistema tributário
(desperdício de lucro produzido). Não apenas
as sobras são desperdício. O empresário preci-
sa buscar eficiência e eficácia dos recursos,
isto é, alcançar os resultados. Desperdício é o
grande inimigo invisível do balanço no azul.

Gianni: lei geral da pequena empresa

ra, acaba produzindo mais fatores contrá-

rios que favoráveis aos investimentos”,

afirma o economista da Glauco Carvalho.

Ainda assim, ele acredita em números po-

sitivos em 2004 e 2005 no que se refere a

emprego, renda, produção e comércio in-

terno e externo. Para 2006, só o tempo e o

Banco Central dirão.

De acordo com a MB, “o arrefecimen-

to da indústria em setembro, com prová-

vel pequena retração em outubro, que-

brou o ritmo intenso de crescimento nos

meses anteriores”. Assim, “o aumento da

Selic em 0,5% na reunião do Copom de

15 de outubro pode ter sido precipitado,

já que um dos principais argumentos uti-

lizados na ata de inflação para aumentar

os juros foi o crescimento ‘exagerado’ do

nível de atividade”.

Já para o Sebrae, a hora é da virada.

Em trabalho desenvolvido pela entida-

de, a recomendação é de que os empresá-

rios estejam atentos “ao cenário anima-

dor que se vislumbra”, preparando-se para

fechar o ano com lucro e com boas pers-

pectivas para 2005. Em São Paulo, segun-

do o Sebrae, as pequenas e microempre-

sas criaram em julho 60 mil novas vagas.

Os números reforçam o clima favorável,

não abalado nem pela decisão do Banco

Central de aumentar os juros. “O consu-

mo das famílias, durante o primeiro se-

mestre de 2004, se expandiu em 3,11%,

quando comparado com os seis primei-

ros meses do ano passado”, informa

Carlos Thadeu de Freitas Gomes, chefe

da Divisão Econômica da Confederação

Nacional do Comércio.

Mas todo cuidado é pouco, recomen-

da Ermano Marchetti Moraes, da Câmara

de Desenvolvimento da Micro e Pequena

Indústria da Federação das Indústrias do

Estado de São Paulo. “Fuja dos bancos,

administre o seu estoque, porque ele é di-

nheiro, e tenha cuidado com as contas a

receber. Afinal, quando a economia é

aquecida, aquece também a inadimplên-

cia”, recomenda.

O presidente do Sebrae, Silvano

Gianni, destaca ainda como mais um ele-

mento que pode estimular os negócios a

nova lei da pequena empresa: “Para me-

lhorar o ambiente externo, de excesso de

impostos e burocracia e falta de acesso ao

crédito, está pronta, sob exame do gover-

no, a Lei Geral da Pequena Empresa. Tra-

ta-se da lei complementar prevista na re-

forma tributária, aprovada no final do ano

passado, que dá tratamento favorecido,

diferenciado e simplificado aos negócios

de menor tamanho.”

Gianni diz, porém, que pouco adianta

melhorar o ambiente de negócios se o em-

presário não fizer a sua parte. “Não vai adi-

antar muito atuar externa e internamente

se o empresário não tiver punch - ou seja,

se não souber aproveitar as oportunidades

que hoje são promissoras, pela retomada

da atividade econômica. A regra vale para

qualquer empresa, independentemente do

porte: para ser bem-sucedida, para compe-

tir, há que se ter qualidade, preço,

criatividade, ousadia”, afirma.

Veja como fechar o ano no azul
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Preços administrados e
juros ameaçam liquidez
Com baixa demanda e pressionadas pelos aumentos de custos,
pequenas empresas tendem a atrasar compromissos com fornecedoresRodrigues: volatilidade

expectativa para a evolução do

quadro de iliquidez continua

sombria. De um lado, porque a

correção dos preços controlados e admi-

nistrados pelo governo, após o segundo

turno das eleições municipais, passou a

ser mais acelerada, o que gera um duplo

ônus para os empresários: os preços de

insumos para a formação dos preços dos

bens e serviços – como gasolina, diesel,

energia elétrica, telefonia, gás, fretes – são

reajustados acima dos preços gerais da

economia, reduzindo as margens de lu-

cro, num ambiente já prejudicado pelas

restrições de demanda.

O outro aspecto negativo é que, por

causa da expectativa de aumento de pre-

ços, o Banco Central tende a elevar a taxa

de juros básica (Selic), o que além de au-

mentar os juros reais diminui a oferta de

crédito nos bancos notadamente para as

pequenas e microempresas, aumentando

a volatilidade das carteiras das empresas

de fomento mercantil. Isso porque mui-

tas empresas, para não atrasar seus com-

promissos com os bancos, correndo o ris-

co de serem negati-

vadas no sistema fi-

nanceiro, tendem a

rolar ou atrasar  com-

promissos com for-

necedores ou com

clientes finais que

se ancoram nos cré-

ditos de fomento

mercantil,  prevê

Saulo Krichanã Ro-

drigues, responsá-

vel pelo índice.

Com média diá-

ria estabilizada na casa dos 20 pedidos de

falência/dia – descontados os feriados, a

média sobe para 24 pedidos/dia –, os seg-

mentos que continuam a apresentar a maior

expansão na iliquidez são aqueles que de-

pendem mais diretamente da renda da po-

pulação, os chamados bens e serviços

de salário e os bens da construção civil.

O destaque foi o crescimento dos pedi-

dos de falência contra lojas de calçados e

confecções. Já as ligadas a alimentos (ba-

res e restaurantes), panificação, padarias e

drogarias, que “puxavam” os indicadores

de iliquidez, perderam a importância. As

construtoras continuaram a ser o segmen-

to que mais sofreu pedidos de falência, en-

quanto as empresas de materiais de cons-

trução e as de engenharia diminuíram sua

participação no segmento.

Até a 295ª semana do estudo do Indi-

cador Setorial de Liquidez, feito pela Vir-

tual Vendor Fomento Mercantil, continu-

am a predominar as empresas voltadas para

a população de menor nível de renda.

A



Papel do fomento
mercantil mobiliza
magistrados do País
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Em busca de melhor conhecimento de uma
atividade que envolve mais de 2 milhões de
empregos, ministros, desembargadores e juízes
intensificam estudos sobre o  setor

m duplo benefício. “Esse momen-

to é um ajuste perfeito entre a hu-

mildade e a inteligência dessas

entidades que se reúnem e trazem técni-

cos de muito conhecimento, que carido-

samente dividem conosco parte de seus

conhecimentos”, disse a ministra do Su-

perior Tribunal de Justiça (STJ) Fátima

Nancy Andrighi, ao final do Seminário de

Fomento Mercantil, realizado em outubro

em Florianópolis, para uma atenta platéia

que reuniu mais cinco de seus colegas de

tribunal e cerca de 90 desembargadores e

juízes de Santa Catarina, Rio Grande do

Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Es-

pírito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Promovido pela Associação Nacional

das Sociedades de Fomento Mercantil -

Factoring (Anfac), Tribunal de Justiça do

Estado de Santa Catarina, Associação dos

Magistrados Catarinenses e Academia Ju-

dicial, o evento simboliza um ano pleno

de atividades do fomento mercantil, que

se mobilizou intensamente por todo o

País, em especial no esclarecimento ao

Poder Judiciário, que busca tirar algumas

dúvidas sobre a função do factoring.

O fato de mobilizar R$ 60 bilhões por

ano, alcançar um universo próximo das

100 mil empresas, garantidoras de 2 mi-

lhões de empregos, despertou o interesse

da Justiça. O próprio ministro Marco Au-

rélio Mello, do Supremo Tribunal Fede-

ral, destacou esse papel, ao afirmar no

VII Congresso Brasileiro, realizado em

maio no Rio, que a atividade é grande

responsável pela circulação da riqueza

nacional.

E foi no Congresso que surgiu a idéia

de realizar eventos destinados de forma

mais especial ao Judiciário, o que resul-

tou, entre outros, no seminário Contrato

de Factoring – Aspectos Jurídicos e

Operacionais, em Itaipava, no Rio, que

contou com a participação de 200 pesso-

as entre advogados, empresários e ma-

gistrados do Rio, Santa Catarina e Mato

Grosso do Sul.

Ao longo de 2004 foram realizados

vários encontros direcionados à magis-

tratura pelos sindicatos afiliados à Anfac,

e neste mês a entidade recebeu dois con-

vites para participar de eventos ligados

às associações de magistratura de Santa

Catarina e do Recife (veja na página 16).

No evento de Florianópolis o minis-

tro do Superior Tribunal de Justiça João

Otávio Noronha iniciou a sua apresenta-

ção citando Pontes de Miranda sobre o

papel dos magistrados quando entra em

vigor um novo texto legal. “Temos de ter

no mínimo a consciência de saber que

deveremos saber interpretá-lo com toda a

crítica que possa assaltar, mas com a dose

mínima de simpatia”, disse, referindo-se

ao novo Código Civil Brasileiro. Ele co-

mentou, ainda, os contratos atípicos, caso

do fomento mercantil (leia na página 14).

O consultor jurídico da Anfac, Alcedo

Ferreira Mendes, mostrou em sua palestra

a importância do fomento mercantil para

Trindade dos Santos: caso a caso
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as pequenas, médias e microempresas que
têm dificuldades em obter capital de giro.
“Os fornecedores não vendem a prazo às
pequenas empresas”, comentou o advo-
gado que lembrou ainda que sem a presta-
ção de serviço não há fomento mercantil.

Já o palestrante José Luis Dias da Sil-
va, membro do Instituto Brasileiro de Fo-
mento Mercantil e advogado do escritó-
rio Savóia Advogados Associados mostrou
a evolução do factoring, que se originou
como uma operação de aquisição de cré-
ditos sem o direito de regresso e, ao longo
dos anos, garantiu o regresso, já que o ris-
co está ligado à informação. “O continen-
te europeu, quando se uniu e passou a não
ter mais informações, admitiu a possibili-
dade de regresso. O Brasil é um país con-
tinental. Nós temos empresas no Rio Gran-
de do Sul que vendem para empresas no
Acre. Se eu não tenho informação dessa
empresa, eu não compro esse título ou
compro condicionado, pela ausência de
informações.”

Para Dias da Silva, a relação do fomen-
to mercantil, quando bem definida, é uma
prestação contínua de serviços, não se en-
cerra em uma única negociação. “Às ve-
zes me perguntam: se a factoring presta
serviço, analisa os créditos, como vai que-
rer o regresso? Eu respondo: a empresa de

fomento não gerencia a empresa que ven-
de e para quem ela quer vender. Caso ven-
da contra as orientações e análise da em-
presa de fomento, não há como não
condicionar a compra do crédito.”

Ele afirma que o fomento mercantil,
seja com ou sem regresso, sempre conterá
hipótese de risco. “Ainda que a empresa
tenha direito de regresso, se o sacado não
for solvente e o endossante não for
solvente ela corre o risco. O risco diminui,
mas sempre vai existir.”

O desembargador do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Santa Catarina José Trin-
dade dos Santos apresentou várias senten-
ças sobre o fomento mercantil, mostrando
as dúvidas do Judiciário. “O direito tem
de ser igual para todos. Essa é uma área em

que existe pouca jurisprudência, pouquís-
sima doutrina sobre contrato, é uma maté-
ria recente. Entendo que a análise é de caso
a caso. Se há uma operação ilícita no meio
ela tem de ser tratada como tal, mas se não,
temos de julgar como tal”, afirmou.

Economia - Além das informações so-
bre o setor, ocorreram palestras sobre a eco-
nomia brasileira. O desembargador do Tri-
bunal de Justiça de Santa Catarina Nelson
Schaefer, que participou do evento reali-
zado em Itaipava e incentivou a realiza-
ção deste em Santa Catarina, destacou as
novidades do encontro. “Estamos ampli-
ando o debate. Tivemos oportunidade de
conhecer diversos temas relevantes não
apenas para a atividade de fomento, mas
também para uma melhor compreensão do
momento econômico, das perspectivas da
economia do nosso País. O evento foi mui-
to rico.”

As palestras não se limitaram aos as-
pectos legais, mas abrangeram também
questões conjunturais. Entre elas, a do pre-
sidente da Austin Asis Rating e adminis-
trador de empresas, Erivelto Rodrigues,
que fez uma análise da economia brasilei-
ra. “O Plano Real, em julho de 94, trouxe a
estabilização econômica. Após a crise no
México (1995), tivemos aumento de com-
pulsórios – depósitos à vista de 40% para
100%; depósitos de poupança de 15% para
30%; depósitos a prazo de 0% para 20%”,
disse.

Rodrigues mostrou os problemas dos
bancos para se adaptar ao novo cenário.
Para demonstrar a ineficiência dos bancos
brasileiros, comparou: “O custo adminis-
trativo dos bancos no País era de 11%, en-
quanto nos EUA era de 2,5% e no Japão,
de 2,2%.”

A estrutura dos bancos estava muito
carregada, com custo administrativo mui-
to elevado. O Banco Central teve de pro-
mover ajustes para que não ocorresse uma
quebradeira geral de bancos. Foram gas-
tos R$ 60 bilhões para sanear os bancos

Ministro fala do

duplo benefício

de encontros

com o segmento

Seminário em Santa
Catarina: presença de 6
ministros do STJ e de cerca
de 90 desembargadores e
juízes de vários Estados
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Ministro do STJ destaca
função social dos contratos

No evento de Florianó-
polis o ministro do Superi-
or Tribunal de Justiça João
Otávio Noronha apresen-
tou o tema contratos
atípicos, recorrendo à
evolução histórica do con-
trato. “Isso é necessário
para entender porque
estamos em uma nova fase
do contrato e até para re-
parar algumas injustiças.
Porque parece que a fun-
ção social do contrato só
foi descoberta na inserção
do texto do artigo 421 no
Código, quando na verda-
de já existia isso no passa-
do.”

Noronha disse que todo
dia se compra e se vende,
“Todo dia estamos a con-
tratar”, portanto nenhum
agente é tão influente no desenvolvimento
social como o contrato, “ele se encontra
imantado na vida de cada um de nós”.

Os romanos exigiam que o contrato ti-
vesse formas sacramentais. O poder cria-
dor decorrente do contrato, ou seja, o vín-
culo, só nascia se atendia aquelas formali-
dades previstas no direito romano. Eram
de quatro tipos: Obligationes, quae sunt ex
contractu, aut consensu contrahuntur, aut
re, aut verbis, aut litteris, ou seja, contratos
consensuais (acordo mútuo de vontade, por
exemplo, compra e venda), reais (tinham
como pressuposto a tradição, como o
comodato), verbais (caracterizavam-se
pela observância de formas orais solenes,
por exemplo, promessa de dote) e, por fim,
os literais (convencionados por escrito,
como o mútuo).

Dizer que a função social só foi
introduzida no novo Código Civil é um des-
respeito com os civilistas, observou o mi-
nistro. “Todos já pregavam desde há muito
a função social. Aquilo que parece ser uma
novidade, não era em termo doutrinário. A
inserção no novo Código só trouxe à baila
esses princípios da função social e da boa-
fé”, lembrou .

Sem o contrato, afirmou o ministro do
STJ, a civilização não se desenvolveria.
“Mas, paralelamente à função econômica,

a função social desempenha um papel
civilizador e também educativo, porque
aproxima os homens e propicia o abate ou
supressão de dividendos.”

Portanto, a função social do contrato,
na realidade, segundo ele, serve para li-
mitar a autonomia da vontade, se ela con-
fronta com o interesse social que deve sem-
pre prevalecer.

O Código Civil estabelece que a liber-
dade de contratar não se pode divorciar
da função social. “A rescisão do contrato
lesivo combate o enriquecimento sem cau-
sa, admite a resolução por onerosidade ex-
cessiva e disciplina a redução de cláusula
penal quando excessiva. Essa função soci-
al desafia a concepção clássica de que os
contratantes tudo podem fazer. Mas o con-
trato não perdeu a sua força, ele há de ser
executado atendendo sempre ao interesse
coletivo, social. Por isso não se deve e não
se pode ver no princípio da função social
do contrato um incentivo ao calote, ao
inadimplemento, à postergação, à deso-
bediência das regras consensuais.”

Ao falar sobre contratos atípicos, que
podem resultar de outros contratos já exis-
tentes, Noronha mostrou como exemplo o
contrato de factoring. O contrato atípico
não tem uma previsão e pode decorrer de
uma miscigenação de outros contratos.

estaduais. “Banco, diferentemente de ou-

tras atividades, quando tem problema de

solvência gera um problema em cadeia.”

O especialista ressaltou a importância

do crédito para que o País cresça de forma

sustentada, sem inflação e com taxa de ju-

ros razoável. “O crédito no Brasil repre-

senta somente 25% do Produto Interno

Bruto (PIB), é caro e, por outro lado, falta

dinheiro aqui.”

Já o chefe do Departamento de Orga-

nização do Sistema Financeiro do Banco

Central, Luiz Edson Feltrim, apresentou o

funcionamento do sistema financeiro na-

cional. “O Banco Central, no desempenho

de seu papel de supervisão do sistema fi-

nanceiro nacional, disciplina o sistema por

intermédio de normas comerciais, de tal

maneira que o aplicador, aquele que tem

recursos disponíveis, sabe que, se ele apli-

car em uma instituição financeira, ela cum-

pre normas contábeis, auditorias e regras

de controle internos estabelecidas pelo ór-

gão regulador”, comentou.

O BC, afirmou, tem de criar condições

para que o investidor tenha confiança na

instituição que ele está aplicando e seja

mínimo o risco de quebra generalizada de

bancos. “Nós temos de proteger realmente

os clientes da instituição, dando condi-

ções para que eles tenham serviços efici-

entes por parte das instituições e o BC tem

de se preocupar para que haja uma concor-

rência saudável entre os vários agentes fi-

nanceiros que operam no sistema finan-

ceiro nacional.”

Feltrim afirmou que o BC está preocu-

pado com o segmento de pequenas e mi-

croempresas e, com isso, no final de 2002,

apresentou proposta, aprovada pelo Con-

selho Monetário Nacional, permitindo a

criação de cooperativas de pequenos e

microempresários. “Nós temos vários ca-

sos que já estão surgindo.”

O Banco Central apóia as atividades

desenvolvidas pela Anfac e defende a

aprovação do Projeto de Lei nº 230, em

tramitação no Congresso Nacional, que

consolida num único texto todo o

balizamento jurídico do fomento mer-

cantil.

Coaf - Francisco Carlos de Matos

Félix, assessor jurídico do Conselho de

Controle de Atividades Financeiras

(Coaf), comentou a ratificação, em 1991,

da Convenção de Viena pelo Brasil. Por

Otávio Noronha: “Todo dia estamos a contratar”
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Desembargador quer agência reguladora
O desembargador do Tribunal de Justiça

do Estado de Santa Catarina e professor Sér-

gio Roberto Baasch Luz afirmou no Seminá-

rio de Fomento Mercantil que, desde o

surgimento do estado constitucional, os ob-

jetivos fundamentais da Justiça têm sido a

regulamentação do poder político e a garan-

tia de liberdade dos cidadãos frente a esse

poder. “Deve-se anotar que regulação ou in-

tervenção são categorias distintas. A interven-

ção do poder público como agente econômi-

co, produzindo ou comercializando direta-

mente insumos ou bens, ou prestando servi-

ços típicos da iniciativa privada é que carac-

teriza a intervenção do Estado na economia.

Regular é outra coisa.”

As políticas fiscal, tributária e monetária

permitem aos poderes públicos estabelecer

políticas econômicas reguladoras. E em al-

gumas ocasiões são criados órgãos constitu-

cionais para desenvolver e assessorar o go-

verno nessas tarefas, como acontece no Bra-

sil com as agências reguladoras.

Ele afirmou que as empresas de factoring

devem compartilhar competências e atribui-

ções entre si e com o poder público e outros

segmentos econômicos dentro da livre inici-

ativa. E cita como objetivar isso:

1 - Firmar as atividades de fomento mer-

cantil por uma agência reguladora, pleiteando

a Anfac como órgão de representação política

acento obrigatório na referida agência.

2 - Estabelecer limites de atuação com o

sistema bancário nacional, compartilhando

competências e atribuições

3 - Revisar a carga tributária imposta às

factorings para que recebam benefícios e in-

centivos do sistema bancário.

4 - Participar do incremento das exporta-

ções das médias e pequenas empresas, inclu-

sive operacional.

Baasch defende “implementar uma po-

lítica transparente e democrática para se-

parar o joio do trigo”.

ela, o País assumiu o compromisso de

impedir a legalização de dinheiro obtido

por meio de condutas ilícitas. “Naquele

momento inicial nós tínhamos um escu-

do protetor contra a lavagem de dinhei-

ro. O Brasil não era atraente para o aporte

de capitais de natureza ilícita porque tí-

nhamos como escudo a inflação galopan-

te.” Com o ambiente de estabilidade da

moeda, desde a adoção do Plano Real,

essa situação não é mais a mesma.

Félix explicou a atuação do Coaf. “O

nosso conselho é a unidade de inteligên-

cia financeira brasileira, nós identificamos

os sinais e encaminhamos às autoridades

competentes.” Destacou a obrigatoriedade

de empresas como as sociedades de fomen-

to mercantil de identificar com perfeição

os seus clientes, de registrar e cadastrar

toda a operação e todas as propostas de

operação.

Baasch: compartilhar competências

Ministra Andrighi, ao lado de
Schaefer, Roesler: “Humildade e
inteligência”. Acima, Dias da Silva,
que mostrou a evolução do factoring
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Fomento
interessa a
diversos
segmentos

fomento mercantil saiu do casu-

lo, afirmou o presidente da Anfac,

Luiz Lemos Leite, em referência à

linha adotada pela entidade de maior ex-

posição do trabalho das sociedades do se-

tor. A mensagem foi apreendida por diver-

sos segmentos, que passaram a convidar

agentes do fomento para explicar os fun-

damentos da atividade, de conceito

milenar, mas recente no Brasil. O Poder

Judiciário foi um dos que mais se mobili-

zaram. Magistrados passaram a convidar a

Anfac para participar de seus eventos, con-

tribuindo para a divulgação do factoring

entre juízes, desembargadores, ministros.

Em novembro, o consultor jurídico da

Anfac, Alcedo Ferreira Mendes, falou no

Congresso Estadual de Magistrados de

Santa Catarina, em Blumenau. O tema do

encontro foi a efetividade e a racionaliza-

ção da Justiça. “Foi muito importante para

o segmento de fomento mercantil partici-

par desse evento”, comentou Alcedo, que

destacou, entre outros pontos, a apresenta-

ção do desembargador Sidnei Agostinho

Beneti sobre sistemas processuais interna-

cionais quanto à efetividade da Justiça.

“Esse é um tema altamente relevante por-

que o congresso busca isso, tornar a justi-

ça cada vez mais efetiva. Conferir aos ci-

dadãos, da maneira mais racional e efeti-

va, a prestação jurisdicional.”

O consultor da Anfac apresentou os

aspectos jurídicos do fomento mercantil,

mostrando a necessidade de decisões rápi-

das e efetivas às questões do setor subme-

tidas ao Poder Judiciário, “dada a máxima

relevância socioeconômica dos recursos

que o fomento mercantil aporta às peque-

nas, médias e microempresas”.

Também foi destacada a importância

da Anfac como entidade reguladora da ati-

vidade e a contribuição que a associação

dá à Justiça, fornecendo informações, sem-

pre que consultada, para a formação do

convencimento jurídico.

O desembargador do Tribunal de Jus-

tiça de Santa Catarina Fernando Carione

questionou “a impropriedade do exercí-

cio do direito de regresso pelas empresas

de fomento mercantil nos casos em que os

títulos cobrados são emitidos diretamente

em favor das empresas de factoring por

entender que tais práticas se constituem

em operação de mútuo”. “Respondi apon-

tando a inexistência de norma jurídica ex-

pressa vedando esse exercício ou limitan-

do-o sempre que haja endosso com respon-

sabilidade”, disse Alcedo.

A entidade também foi convidada a par-

ticipar de eventos de outros segmentos. Em

novembro, Lemos Leite, participou da reu-

nião da Câmara de Contadores do Ibracon.

Em outubro, esteve presente no II Fórum

Internacional de Renovação de Empresas.

Para o desembargador do Tribunal de

Justiça de São Paulo Oldemar Azevedo, a

troca de informações entre o Judiciário e o

fomento mercantil é muito produtiva. “Sou

favorável ao instituto do factoring regido

por uma lei especial que deve ser breve-

mente aprovada e levada à sua vigência.”

Ele afirma que o factoring produz o capi-

tal de giro que está faltando no País.

O vice-presidente do Tribunal de Jus-

tiça de Goiás, Jamil Pereira de Macedo,

falou da importância desses eventos. “Nós,

preconceituosamente costumamos ver a

atividade quase como clandestina. Mas o

fomento é uma atividade que devidamen-

te controlada e regulamentada serve de ala-

vanca para o crescimento e capital de giro

das pequenas e médias empresas.”

O ministro Arnaldo Esteves Lima, do

Superior Tribunal de Justiça, ressaltou a

importância de encontros como o de

Florianópolis. “Trouxe muitas idéias no-

vas a respeito dessa atividade que deve ser

estimulada”, disse. O vice-presidente do

1o Tribunal de Alçada Cível de São Paulo,

Oscarlino Moeller, e o juiz da 8a Vara Cível

de Vitória e vice-presidente da Associação

dos Magistrados do Espírito Santo,

Robson Luiz Albanez, querem realizar

eventos semelhantes em seus Estados.

O Mais juízes querem
encontros com o

fomento mercantil
em seus Estados

Anfac é convidada a
participar de eventos
para explicar os
princípios da atividade Alcedo fala a magistrados em Blumenau: decisões rápidas e efetivas
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A

Oferta de

crédito é

importante

avanço

Thomas Benes Felsberg

A nova Lei de Falências
nova Lei de Falências, em vias de

ser aprovada pelo Congresso, tra-

rá profundas alterações ao siste-

ma falimentar brasileiro, a começar pela

mudança de seu foco, que se desloca da

falência para as possibilidades de recu-

peração da empresa em dificuldades. A

exemplo do que ocorre nas mais moder-

nas legislações do mundo, o projeto, com

a redação alterada pelo Senado, introduz

no sistema ferramentas de reestruturação

que, ao menos em tese, serão muito mais

eficientes do que a atual concordata.

Sob a égide da nova lei, o devedor

em dificuldades financeiras poderá con-

vocar seus credores para negociar os dé-

bitos, o que é vedado sob a legislação

atual por caracterizar o que se convenci-

onou chamar “ato de falência”. Esta de-

ficiência da atual legislação será supera-

da pelo instituto da recuperação extraju-

dicial, mediante o qual um acordo cele-

brado entre o devedor e seus credores, no

âmbito privado, poderá ser homologado

judicialmente. A possibilidade de acor-

do privado com vistas à recuperação da

empresa, vinculando inclusive os credo-

res dissidentes, representa  grande avan-

ço, já que credores e devedor passam a

ter a liberdade de negociar sem a imposi-

ção de  solução predefinida em lei, como

era o caso da concordata.

Outra alternativa para a recuperação

de empresas, prevista no projeto da nova

lei, é o instituto da recuperação judicial.

O devedor poderá apresentar diretamen-

te ao Judiciário um plano de recupera-

ção, no qual deverão constar as condi-

ções e os meios que serão utilizados para

pagamento de credores, bem como do-

cumentos que comprovem sua viabilida-

de econômica, dentre outros. Mecanis-

mos tais como a concessão de prazos, a

possibilidade de cisão, incorporação e

fusão de empresas, bem como o arrenda-

mento mercantil e até mesmo redução

salarial, compensação de horários e re-

dução da jornada, mediante acordo ou

convenção coletiva, poderão ser incor-

porados ao plano. Se não hou-

ver oposição por parte dos

credores, o juiz deferirá o pe-

dido de recuperação judicial

e o plano passará a constituir

título executivo judicial. Em

caso de objeção, uma assem-

bléia-geral de credores será

convocada para deliberar so-

bre o plano. Conquanto os

créditos tributários não pos-

sam ser incluídos no plano de

recuperação, a nova lei trará

previsão expressa acerca da

possibilidade de concessão

de parcelamento pelas Fazen-

das Públicas e o INSS em caso

de recuperação judicial.

Um importante avanço da

nova legislação em relação ao

antigo instituto da concordata envolve a

questão da disponibilidade de crédito para

as empresas em recuperação. Atualmente,

pode-se dizer que a concessão de crédito a

empresas em concordata  inexiste, em razão

do receio da superveniência de falência, por

parte de bancos e fornecedores. Para estimu-

lar a concessão de crédito a empresas em

processo de recuperação, a nova lei estabe-

lece que os créditos decorrentes de obriga-

ções contraídas pelo devedor, no curso da

recuperação judicial, serão considerados

extraconcursais, ou seja, serão pagos antes

dos demais, no caso da convolação da recu-

peração judicial em falência.

A falência em si ganhará novos contor-

nos sob a égide da nova lei, de modo que a

antiga filosofia da lacração dos estabeleci-

mentos dará lugar à filosofia da manuten-

ção da empresa em funcionamento, da pre-

servação do seu valor intangível mediante a

venda dos estabelecimentos como going

concerns. Para que isso seja possível, o pro-

jeto de lei prevê a eliminação da sucessão

trabalhista e tributária nas vendas judiciais

de estabelecimentos. Viabiliza-se a venda das

empresas  em funcionamento, na medida em

que o comprador ou adquirente não será

considerado responsável pelo passivo tribu-

tário e trabalhista do antigo proprietário.

Outra alteração fundamental se dará na

ordem de prioridade dos pagamentos, no

caso de falência. Os créditos

tributários, hoje dotados de

preferência em relação aos cré-

ditos com garantia real, pas-

sarão a ser pagos apenas de-

pois de satisfeitos estes últi-

mos, vale dizer, será invertida

a ordem de preferência hoje

em vigor. Tal inversão só será

possível em razão de mudan-

ça no Código Tributário Na-

cional, cujo projeto tramita em

conjunto com o projeto da

nova Lei de Falências. A mu-

dança vem aumentar as

chances de recuperação de

crédito pelos credores com

garantia real, principalmente

os bancos, o que tende a gerar

efeitos positivos sobre a ofer-

ta de crédito e uma possível redução das ta-

xas de juros. O projeto aprovado no Senado

prevê que a prioridade absoluta do paga-

mento das dívidas trabalhistas sobre os de-

mais créditos será limitada ao corresponden-

te a 150 salários mínimos. Com isto, o legis-

lador visa a coibir  fraudes, que freqüente-

mente simulam créditos trabalhistas para es-

vaziar a massa falida.

Essas são algumas das principais altera-

ções a serem introduzidas pela nova Lei de

Falências, se sancionada nos termos do pro-

jeto aprovado pelo Senado. Alguns pontos

sensíveis e de extrema importância para a

efetividade e coesão do sistema, como a li-

mitação da preferência do crédito trabalhis-

ta a 150 salários mínimos, visando a redu-

ção da margem para fraudes, correm o risco

de ser alterados ou excluídos, em votação

na Câmara. Convém observar, contudo, que

de forma geral estamos diante de uma con-

siderável melhoria do sistema de insolvên-

cia no Brasil, o que tende a inspirar maior

confiança por parte de investidores estran-

geiros e representa um estímulo à conces-

são de créditos no âmbito nacional.

* Thomas Benes Felsberg é sócio
fundador do escritório Felsberg, Pedretti,
Mannrich e Aidar Advogados e Consultores
Legais. Único membro brasileiro do American
College of Bankrupcty, coordena a área de
Insolvência e Reestruturação do escritório.
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Como definir os
custos da empresa A obra de Tim

O’Hanlon,
traduzida por
Gilberto Ferreira
de Sampaio, Auditoria da Qualidade, mostra
que o sucesso de uma empresa é a soma de
fatores que culminam com a satisfação de
todos os que dela se beneficiam. O autor
mostra que, quando se pensa em uma
empresa prestadora de serviços - de um
chaveiro até um banco, passando por
restaurantes e hospitais -, a exigência pela
qualidade é ainda maior. Com larga
experiência profissional na área de consulto-
ria, Tim O’Hanlon apresenta uma obra
completa sobre como deve ser a  auditoria
de qualidade na organização, com base na
ISO 9001:2000. Um auditor preparado, com
espírito de liderança, que entenda a
organização como um sistema, e a condição
para que a auditoria atinja o objetivo.
Auditoria da qualidade agrega valor aos
relatórios e gera credibilidade.

Obra: Auditoria da Qualidade
Preço: R$ 45,00
Editora: Saraiva

Informações: (11) 3933-3366

O custo da operação de factoring é de-
finido por dois componentes: comissão
pelos serviços prestados, cobrada ad

valorem, e o preço de compra dos crédi-
tos, que é livremente negociado entre o
cliente e a empresa de fomento mercantil.

A Anfac orienta as empresas de fo-
mento a levar em conta os mesmos itens
de custeio usados por qualquer empresa
comercial: custo de oportunidade do ca-
pital próprio, custo do financiamento (na
hipótese de suprir-se com crédito bancá-
rio), custos fixos, custos variáveis, impos-
tos, despesas de cobrança e expectativa
de lucro e de risco.

Para efeito da determinação do custo
de oportunidade a associação adota como
sinalizador do cálculo do Fator o CDB,
que é o título emitido por instituições
financeiras com taxas de juros prefixa-
das por 30 dias e pós-fixadas para prazos
superiores a 90 dias.

Como as empresas de fomento mer-
cantil não realizam empréstimos, finan-
ciamentos ou operações de crédito, não
há cobrança de juro. É utilizado, portan-
to, o fator de compra, ou seja, o preço

O livro Gestão de
Negócios, escrito
com base na
experiência dos
três autores - Jayr Figueiredo de Oliveira,
Jonas Prado e Edison Aurélio da Silva – em
empresas de médio e grande portes, traça
um perfil de como deve-se comportar o
administrador moderno, atento a todos os
movimentos do mercado e de sua empresa.
A obra traz alguns fatores essenciais ao
crescimento e à liderança das grandes
companhias: agir sempre como uma
pequena empresa, que depende do mais
simples cliente para a sobrevivência no
mercado; criar um senso permanente de
urgência para inovação, nunca se acomo-
dando com os sucessos anteriores, tanto em
produtos como em serviços; manter um estilo
administrativo enxuto, descentralizado e
sem excesso de níveis hierárquicos; e ter
uma cultura de novas idéias e aprendizado
com os erros.

Obra: Gestão de Negócios
Preço: R$ 55,00
Editora: Saraiva
Informações: (11) 3933-3366

pelo qual são negociados os créditos gera-
dos pelas vendas mercantis.

O fator é o preço da compra dos crédi-

tos, computando-se todos os itens de cus-
teio de uma sociedade de fomento mer-
cantil.

Estímulo à produção
O fomento mercantil é um mecanismo de
estímulo às atividades produtivas usado em
mais de cinqüenta países. Tem por objetivo
propiciar condições de produção,
principalmente à pequena e média empresa,
e gerar riquezas, agregando valores
socioeconômicos. O contrato de fomento
mercantil é celebrado entre duas pessoas
jurídicas e o custo da operação é formado
por uma comissão de prestação de serviços
e pelo fator de compra que representa o
diferencial entre o valor de face e o valor
efetivamente disponibilizado pela aquisição
dos direitos creditórios negociados.

Período

Fonte: ANFAC

1993

28,07

25,64

24,73

27,00

26,64

27,09

27,42

28,22

28,83

28,55

29,47

31,26

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

1994

30,67

32,96

34,56

36,80

35,30

35,40

9,85

10,40

8,58

8,46

8,71

8,36

1995

8,36

8,32

8,90

9,29

9,07

9,00

9,02

8,49

8,11

7,85

7,72

7,28

1996

6,64

6,73

6,61

6,51

6,23

5,89

5,60

5,44

5,25

5,02

4,78

4,70

1997

4,55

4,43

4,28

4,25

4,24

4,20

4,20

4,15

4,13

4,10

4,96

4,80

1998

4,79

4,75

4,64

4,55

4,50

4,42

4,33

4,20

4,50

4,55

4,50

4,49

1999

4,52

4,85

5,10

4,92

4,82

4,79

4,75

4,70

4,56

4,40

4,39

4,35

2000

4,20

4,16

4,12

4,01

3,99

3,97

3,92

3,88

3,88

3,86

3,88

3,83

2001

3,80

3,77

3,83

3,89

3,89

3,93

4,10

4,04

4,03

3,97

3,95

3,90

2002

3,89

3,88

3,82

3,83

3,81

4,10

4,04

4,04

4,01

4,25

4,37

4,38

2003

4,42

4,40

4,40

4,40

4,43

4,39

4,36

4,34

4,33

4,28

4,25

4,24

2004

4,24

4,40

4,40

4,39

4,41

4,40

4,42

4,43

4,45

4,46

4,49

O fator de compra é um dos ítens que compõe o custo de uma operação de factoring



Balanço de fim de ano no Espírito Santo

Sindicato de Alagoas
retoma atividades

As empresas de fomento mercantil se-
guem firme na trilha do fortalecimento e
da federalização do setor. Nessa direção,
mais um importante passou foi dado no
dia 8 de novembro, com a revitalização do
Sindicato das Sociedades de Fomento
Mercantil – Factoring do Estado de
Alagoas (Sinfac-AL), com sede em Maceió.
Por meio de assembléia geral extraordiná-
ria, foi eleito para a presidência da entida-
de o proprietário da Vector Fomento Mer-
cantil, Luis Alberto Vilar de Carvalho.

O presidente da Anfac, Luiz Lemos
Leite, que participou da cerimônia de
posse, destacou a importância do sindi-
cato de Alagoas na estrutura do Sistema
Anfac. “O sindicato ficou sete anos sem
atividade. É fundamental esse resgate
para a promoção do aumento da base sin-
dical e para atender às necessidades da
economia da região.”

O novo presidente, que tomou posse
com mais oito membros (vice-presidente,
diretores e conselheiros), afirma que a re-
tomada do sindicato no Estado tem como
missão difundir e mostrar o verdadeiro
significado da atividade do fomento mer-
cantil. “Queremos municiar a população
de informações sobre o nosso segmento.
Nós apoiamos de forma direta 15 mil em-
pregos em Alagoas. Esse setor movimen-
tou em todo o País R$ 42 bilhões.”

O fomento mercantil em Alagoas, cres-
ceu muito depois do Plano Real, quando
foi criado o sindicato do Estado, mas dos
oito empresários que fundaram a entidade
apenas dois continuam na ativa. “O sindi-
cato caiu no esquecimento, mas agora que-
remos retomar as atividades”, disse.

Com o fortalecimento do setor, no-
vas empresas estão chegando, segundo
Villar. Ele está convicto do acerto da
revitalização do sindicato e da realiza-
ção de ações que mostrem às empresas
do Estado o que realmente faz o fomen-
to mercantil. “Vamos separar o joio do
trigo e o sindicato é uma boa ferramen-
ta para isso”, comentou.

Atualmente, o sindicato possui 10 em-
presas afiliadas, mas a Junta Comercial
de Maceió possui o registro de 60 empre-

sas de factoring. “A nossa meta, até o fim do
ano, é concluir a documentação necessária
do sindicato e aumentar o número de afilia-
dos, que acreditamos pode chegar a 25 nes-
te primeiro ano”, analisou Carvalho.

Em 2005, a diretoria vai montar uma
agenda positiva, para discutir as melhores
idéias de eventos, cursos e palestras e for-
mular a agenda de todo o ano. “Com certe-
za, o ponto alto será o 1o Encontro Jurídico
do Fomento Mercantil de Alagoas, que faço
questão de realizar no próximo ano, mas que
ainda vamos fechar com o Judiciário a me-
lhor data para todos”, afirmou.

Além desse evento, o sindicato fará uma
reunião e convênio com a Federação da In-
dústria de Alagoas. “Primeiro, de coopera-
ção e, depois, para esclarecer o segmento
para os industriais locais.”

Carvalho afirmou que as carteiras das
empresas de fomento mercantil têm cresci-
do nos últimos meses e ocorreu um aumen-
to do reconhecimento das autoridades, dos
usuários do sistema e das empresas sacadas
sobre a importância do segmento. “Eles es-
tão mais esclarecidos e por conseqüência
respeitando mais a nossa atividade, enxer-
gando o benefício social que temos feito,
seja através de um aconselhamento, ou da
recuperação de uma empresa.”

Para ele, as empresas de factoring possu-
em um nicho muito grande a ocupar, mas é
necessário que os empresários do fomento
se reciclem, sejam mais competentes na hora
de dar o suporte operacional e assessorar os
seus clientes. “O mercado precisa de empre-
sários competentes.”

Serviço

Sinfac-AL - Telefone: (0xx82) 325-8160
Avenida Dr. Antônio Gomes de Barros,
322 – 2o andar - Jatiúca - Maceió -
Alagoas
Presidente: Luiz Alberto Mafra Villar de Car-

valho – Vector Factoring

Vice-presidente: Arione Candido de Lima

– ACL Factoring

Diretor financeiro: Nelber Jatobá de

Almeida – Mega Factoring

Diretor técnico:  Alexandre José de Moura

Lima - Master Factoring

Diretor administrativo: Luiz Antonio Car-

neiro Lopes – Credline Factoring

Conselho fiscal: Telmo Barros Calheiros

Junior – Cifra Factoring

Rodrigo Lopes de Farias – Soma Factoring

Efigênio de Almeida Neto - Manguaba Fac-

toring

O Sinfac do Espírito Santo fará na primeira quinzena
de dezembro o Jantar de Fomento Mercantil, para
apresentar um balanço das atividades durante o ano
de 2004. Devem participar do evento cerca de cem
pessoas, entre empresários e funcionários de
empresas do setor. O presidente do Sinfac-ES, João
Carlos Ribeiro Vargas, afirmou que este ano foram
realizados eventos nas áreas contábil, tributária e
legal, além de encontros com o setor Judiciário.
“Pela primeira vez, realizamos no Estado o curso de

Agente de Fomento Mercantil, em abril, que contou
inclusive com a participação do senador Gerson
Camata, na abertura do evento”, comentou Vargas.
Além da participação e realização de eventos, o
sindicato lançou o Sentinela, central de cadastro
negativo e positivo para os seus afiliados. Para
participar do evento, as inscrições deverão ser feitas
via e-mail. Mais informações podem ser obtidas no
telefone (0xx27) 3225-2834, todos os dias a partir
das 13 horas.

Carvalho: aposta na revitalização
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Pará realiza nova
ação de valorização
O Sinfac-PA realiza nova campanha de valorização do
fomento mercantil. De acordo com o sindicato
estão previstas publicidade, palestras em universida-
des e participações em congressos e seminários ao
longo do ano. “Temos como objetivo o maior
esclarecimento do segmento de factoring em todos
os setores. O intuito é alcançar o respeito, o
reconhecimento e a seriedade dos empresários de
fomento mercantil, assim como dar visibilidade à
nossa atividade, captando novos clientes que até
então não conheciam o setor”, diz o presidente do
Sinfac – PA, Luiz Magno Pires.

Recuperação de
créditos no Paraná
Empresários e funcionários de empresas de fomento
mercantil participaram da palestra Recuperação de
Créditos para Empresas de Fomento Mercantil no dia
8 de novembro. O especialista e diretor da WayBack
Soluções em Cobrança Jefferson Frauches Viana
orientou os participantes do evento sobre como
uniformizar seus procedimentos de cobrança,
principalmente quanto a créditos difíceis de serem
recebidos. A orientação incluiu como uniformizar os
procedimentos de cobrança quanto à créditos
difíceis de serem recebidos.

Em seminário realizado em Belo

Horizonte, em outubro, pelo escritório

Mauro Marcos Advogados, empresários e

advogados debateram aspectos do fomen-

to mercantil, em evento com apoio da

Anfac e do Sindicato das Empresas de

Factoring de Minas Gerais (Sindisfac-MG).

Os  participantes assistiram à palestra do

Minas Gerais debate o fomento mercantil
presidente da associação, Luiz Lemos

Leite, sobre regulamentação da ativida-

de. Aspectos polêmicos do contrato de

factoring foram abordados pelos advoga-

dos Mauro Marcos de Ca stro e Patrícia

de Almeida Henriques. O advogado

Guilherme de Almeida Henriques falou

do impacto da nova lei do PIS/Cofins.

O Sindicato das Empresas de Fomento

Mercantil – Factorings do Ceará, Piauí e

Maranhão arrecadou 109 brinquedos, 63

cestas básicas e 410 quilos de leite para a

III Campanha Faça uma Criança Sorrir

durante os meses de setembro e outubro.

Sinfac CE/PI/MA arrecada brinquedos e alimentos
As doações foram entregues à Fundação

da Tia Betinha, que funciona na comuni-

dade da Igreja de Nossa Senhora da

Glória, em Fortaleza (CE). Participaram

da campanha 22 empresas de factoring de

todo o Estado.
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Evento em M T fortalece
imagem do setor

O fomento mercantil no Mato Grosso
inicia um novo período de atividades em
várias frentes para mostrar a relevância do
segmento. “A mais importante delas é a
que está trabalhando a auto-estima dos
empresários, de valorização do setor. Em
três meses, colhemos alguns frutos, com
novos afiliados”, disse o presidente do
Sindicato das Sociedades de Fomento
Mercantil – Factoring do Mato Grosso
(Sinfac-MT), Odair Busíquia.

Com a intenção de fortalecer e unir os
empresários, o sindicato realizou no dia
11 de novembro o 2o Encontro de Facto-
ring do Mato Grosso. “É um recomeço.
Queremos mostrar a importância do
associativismo, fortalecer a imagem do
segmento e no evento pudemos apresen-
tar essas novas diretrizes, entre as quais
incluímos maior proximidade da socieda-
de e do Judiciário, além da maior
profissionalização das empresas de
fomento mercantil com treinamento e
cursos para os funcionários”, disse.

Os 200 participantes do encontro
promovido pelo Sinfac-MT doaram 99
cestas básicas e assistiram a palestras do
presidente da Anfac, Luiz Lemos Leite,
de Busíquia, do presidente do Sinfac do
Mato Grosso do Sul, Rubens Filinto, do
procurador da República no Mato
Grosso José Pedro Gonçalves Taques e
do juiz federal da 1ª Vara Federal do
Estado Julier Sebastião da Silva.  As
doações foram distribuídas para a
Associação Síndrome Down e o Projeto
Social de Educação Infantil.

O procurador e o juiz destacaram a
importância do fomento mercantil para a

economia do Estado, ao estimular a
atividade, especialmente, das empresas de
menor porte.

O presidente do Sinfac-MT observou
que as sociedades de fomento mercantil
vêm trabalhando arduamente com as
pequenas e médias empresas, dando
condições de se firmarem no mercado e
tornando-as competitivas, gerando
empregos e renda.

Ele comentou ainda que o crescimento
econômico do setor no Estado foi instável,
como ocorreu com diversas outras
atividades. “Mas são boas as perspectivas
do fomento mercantil para o fim de ano,
pois há sinais de recuperação do mercado.
E para o próximo ano, as expectativas são
ainda mais positivas.”

Para ele, o segmento tem um futuro
muito promissor também porque deu um
salto de qualidade, com um grande
mercado a ser conquistado. “Nosso
trabalho era voltado especialmente para
empresas de pequeno e médio portes. Isso
nos credenciou para patamares maiores.

Hoje, estamos habilitados a trabalhar em
empresas de grande porte.”

Busiquia destacou ainda a importân-
cia socioeconômico do segmento que
dirige. Para ele, “é gratificante ver os
empregos que são mantidos e os novos
que são gerados devido a atuação do
setor”, ressaltando o papel fundamental
das factorings no apoio ao crescimento
das empresas.

Com a recuperação da imagem das
sociedades de fomento bem encaminhada,
o presidente do Sinfac-MT se volta agora
para um dos principais pontos de preocu-
pação do setor: a alta carga de impostos.
“Há anos, a carga tributária está na contra-
mão do desenvolvimento e da consolida-
ção de uma economia promissora. A carga
é desumana para todos os segmentos e não
seria diferente com o nosso.”

Os afiliados ao sindicato do Mato
Grosso têm como benefício, convênios
com Equifax e Unimed, além de desconto
entre 20% a 50% em escolas. “Estamos
negociando ainda com o Sebrae e algumas
universidades do Estado”, disse.

Em sua participação no 2º Encontro,
o presidente da Anfac citou números
do fomento mercantil em todo o País,
com destaque para a manutenção de
cerca de 2 milhões de empregos pelas
empresas atendidas pelas factorings.
Lemos Leite observou que a campanha
de filiação de empresas aos sindicatos,
como a promovida no Mato Grosso,
contribui diretamente para o fortaleci-
mento do setor no Brasil.

O I Simpósio de Atualização em Direito Penal e
Processo Penal de Pernambuco, realizado nos dias 24
e 25 de novembro, pela Escola Superior da Magistratu-
ra do Estado (Esmape) e Escola Superior do Ministério
Público de Pernambuco (ESMP) no auditório do Fórum
do Recife, contou com o apoio da Anfac e do Sinfac-
PE. A palestra de abertura teve como tema Legitimidade

Judiciário de Pernambuco recebe apoio do Sinfac
do Ministério Público para Investigar, apresentada pelo
procurador de Justiça, ex-procurador-geral de Justiça do
Estado de São Paulo e professor da Universidade de
São Paulo (USP) Luiz Antônio Guimarães Marrey.
Participaram do evento magistrados, membros do
Ministério Público, delegados de polícia, advogados,
servidores do Judiciário e do MP e estudantes.

Busíquia fala no 2º Encontro do Factoring: estímulo a novas filiações
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Sugestões e cartas à redação - Rua Tabapuã,
422 - 5º andar - CEP 04533-001

São Paulo – SP - Fax: (11) 3077-2762

e-mail: fomento@tptcomunicacao.com.br

A difícil missão de
calibrar os juros

Jayme Alves

A
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Jayme Alves
é economista e

consultor do

DiárioNet.

Evento
“Gostaríamos dar os sinceros parabéns

quanto ao Seminário Gestão de Risco,
pelo nível das palestras. Salientamos a
importância desses eventos que fortale-
cem cada vez mais o segmento de fomen-
to mercantil no Brasil bem como ampli-
am a visão dos profissionais da área. Acre-
ditamos e ansiamos por uma votação fa-
vorável do projeto de lei. Desejamos cada
vez mais sucesso nas ações da Anfac.”

Patricia Maciel

Arlanda Assessoria Empresarial
São Paulo - SP

Fomento Mercantil
“Tive a satisfação de receber a re-

vista Fomento Mercantil (edição 49).
Tenha a certeza de que vários artigos
deste número são de interesse para a ati-
vidade que desenvolvo junto à Comis-

são de Assuntos Econômicos do Senado.”
Patrícia Saboya Gomes

Senadora PPS-CE

“Muito boa a matéria da seção de negóci-
os da revista (Crescimento confuso acende
sinal de alerta – edição 49). Ela alerta para os
possíveis riscos do novo quadro de aumento
da taxa de juros sobre o atual momento eco-
nômico favorável no Brasil e sobre os indica-
dores de inadimplência. Indicações desse tipo
são importantes para que possamos nos pre-
venir de sustos e para reduzir as possibilida-
des de problemas no futuro.”

Marcos Martins de Oliveira

Estudante
Faculdade São Luís

São Paulo - SP

“Recebi a publicação Fomento Mercan-
til (edição 49) com destaque para o tema:
função socioeconômica desempenhada
pelas sociedades de fomento mercantil

filiadas. Agradeço a gentileza da remessa, e
meus cumprimentos.”

Jorge Bornhausen

Senador PFL-SC

“Muito interessante a matéria sobre
operações sem lastro (Quando o que está
em jogo é o próprio negócio - edição 50)
da revista Fomento Mercantil. Parabenizo
a equipe da revista, que acesso pelo site da
Anfac, pela qualidade do material desen-
volvido todos os meses e pela forma clara
com que aborda os assuntos sobre o setor
que é pouco divulgado nos veículos de
comunicação.”

José A. Souza Junior

Economista
São Paulo - SP

previsão sobre a inflação de 2005
continua elevada, mesmo com os
aumentos de juros do Banco Cen-

tral (BC) e as advertências contidas em seus
relatórios. A convergência para os 5,1%
pretendidos pelo governo exigirá muito
otimismo dos agentes econômicos. O IPCA
ficará em cerca de 7,2% em 2004, segundo
a pesquisa Focus, do Banco Central. Para
a inflação oficial alcançar os 5,1% em 2005,
a redução deve ser de 2,1 pontos  em rela-
ção a 2004. É uma queda agressiva, se le-
vado em conta o período de crescimento.
Isso sem contar as razões para o pessimis-
mo nas projeções.

Existe inércia dos preços administra-
dos, com reajustes de tarifas indexadas
aos IGPs. As tarifas de ônibus estão defa-
sadas. A taxa de câmbio não contribuirá,
em 2005, para a queda da inflação, como
ocorreu neste semestre. As diversas me-

didas de núcleos dos ín-
dices que medem o cus-
to de vida permanecem
elevadas e incompatí-
veis com as metas. A re-
cente queda na inflação
é pontual, não represen-
tando tendência e o pre-
ço do petróleo preocu-
pa: o adiamento da sua correção influenci-
ará os preços em 2005. Além desses fatores,
a elevada ocupação da capacidade instala-
da da indústria assombra o governo. O ní-
vel de utilização supera o dos melhores anos
do Plano Real, por conta do crescimento
extraordinário das exportações e início da
retomada do consumo interno.

O aumento da taxa básica de juros
(Selic), porém, tem muito pouca influência
sobre as exportações. Juros mais elevados
no Brasil não vão reduzir o consumo exter-
no de artigos brasileiros. Apenas poderiam
ajudar na valorização do real, atraindo ca-
pital financeiro de curto prazo. Com o câm-
bio valorizado, os exportadores perderiam
competitividade e reduziriam o volume de
vendas. Mas a valorização excessiva do real
não parece ser a intenção do BC. Por isso, é
de se esperar que o aumento da Selic so-

mente afetará a parcela voltada ao mercado
interno, com recuperação tímida e concen-
trada em setores dependentes de crédito.

A maioria dos setores industriais liga-
dos ao consumo está com capacidade ocio-
sa elevada e longe de criar inflação de de-
manda. Sendo assim, o BC deve ter dificul-
dade para calibrar o nível ideal da taxa de
juros e pode prejudicar setores com desem-
penho insuficiente. Caso não obtenha su-

cesso, em 2005, verá
a inflação ameaçar,
novamente, a meta
oficial.
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