


densado em um texto de uma 
disciplina legislativa específi ca, 
que estamos empenhados em 
obter no Congresso Nacional.

 O fomento mercantil, por 
ação decisiva da Anfac, acaba 
de concretizar sua inclusão num 
mecanismo que se tornará uma 
das mais importantes alavancas 
do desenvolvimento: o fundo 
de investimento em direitos 
creditórios. A participação do 
segmento nos chamados fundos 
de recebíveis (FIDC – regula-
dos pela CVM) representará 
muito mais do que um aporte 
para ampliar o atendimento às 
médias e pequenas empresas. 
Signifi cará a consolidação das 
melhores práticas de gestão do 
nosso setor, porque será prece-

dida da concessão do selo Anfac de qualida-
de, que certifi cará a excelência dos processos 
adotados pelas empresas. O mecanismo do 
fundo de direitos creditórios desenvolvido 
para as empresas de fomento se reveste de 
ineditismo operacional graças aos esforços 
empreendidos por nossos parceiros. Terá agi-
lidade para atender as empresas de fomento e 
aquelas que demandam seus serviços. 

 A linha está traçada e implica inserção 
cada vez maior do fomento mercantil no de-
senvolvimento sustentado do País e na mo-
dernização de nossas empresas, com adoção 
das melhores práticas para a administração 
dos negócios. Apoiados nestes programas de 
vanguarda, que se inspiraram em moderna 
tecnologia e em laboriosa criatividade, não 
resta dúvida de que teremos agilidade e con-
sistência para nos antecipar aos movimentos 
sociais e econômicos. E estaremos atentos às 
boas ações às quais devemos nos associar, 
para que o fomento siga cumprindo seus ob-
jetivos. É necessário e importante enfatizar 
por que o fomento mercantil é, por excelên-
cia, operação ou técnica de multisserviços de 
apoio que se destina a otimizar a capacidade 
gerencial do pequeno e médio empresário 
brasileiro, um empreendedor nato.
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do seus conceitos se 

disseminam por toda a socie-
dade. Se assim não for, idéias e 
propósitos, por mais consisten-
tes e louváveis, correm sempre 
o risco de se tornar letra morta. 
Compomos as fi leiras dos que 
buscam a construção do me-
lhor. Ora, com ações inovado-
ras, ora nos associando a teses 
que visam a modernizar pro-
cedimentos. Nos últimos anos 
– ressalvados desvios pontuais 
–, o País vem dando passos lar-
gos na adoção de normas que 
podem desaguar na criação da 
sociedade moderna que alme-
jamos. A lei de recuperação de 
empresas, que substituiu a su-
perada lei de falências, é apenas um exem-
plo de preocupação com a preservação dos 
atuais bons fundamentos da vida econômica 
nacional e se refl ete na conservação do pa-
trimônio produtivo, na manutenção de em-
pregos, na qualidade de vida.

 A nova lei é típico exemplo de vanguar-
da do fomento mercantil. Por sua agilidade, 
conhecimento dos clientes e atuação no for-
necimento de serviços e liquidez a 100 mil 
empresas em todo o Brasil, o fomento mer-
cantil já caminhava à frente das instituições 
na preservação e sustentação de negócios 
que o novo texto legal busca normatizar. 

 A longa convivência com uma diversi-
dade de empresas num ambiente de parce-
ria e complementaridade – como deve ser 
a relação entre as organizações agora com 
o instituto da recuperação e não mais a sim-
ples falência – consolida a posição do nosso 
setor como agente de destaque, favorecendo 
a ampliação de seu leque de ações em nosso 
processo. A experiência em tantas empresas 
concordatárias recuperadas antes do prazo 
da moratória decretada pelo juiz ratifi ca uma 
prática já utilizada e conhecida no mercado 
de fomento com resultados de alto alcance 
social e econômico. Fomento mercantil está 
perfeitamente aclimatado no Brasil, com sua 
tipicidade jurídica reconhecida e amparada 
num difuso balizamento legal que vai con-

om a vinda da corte portuguesa 
ao Brasil, em 29 de novembro de 
1807, a situação política da colô-

nia toma novos rumos. Para arcar com as 
despesas do reino, fontes de receita tive-
ram de ser criadas, em especial, por meio 
dos tributos. Desejando obter fundos para 
a cobertura das obrigações do Real Erário,  
d. João expediu o alvará de 20 de outubro 
de 1812, instituindo um tributo extraordi-
nário sobre as “lojas ou armazéns” e sobre 
os “navios ou embarcações”.

O ISS surge como imposto somente em 
1965, por meio do art. 15 da Emenda Cons-
titucional nº 18. Embora alguns afi rmem que 
ele constituísse o extinto imposto de indús-
tria e profi ssões, antes na competência dos 
Estados e, em seguida, dos municípios,  teve 
o condão de substituí-lo, incidindo sobre 
uma área nitidamente específi ca, não abran-
gida por qualquer outro imposto, qual seja, a 
dos “serviços de qualquer natureza”.

Em 1967, a Constituição conservou a 
competência municipal para o tributo, porém  
deveria estar defi nido em lei complementar, 
conforme previa o art. 25 da Magna Carta.

Então, com a publicação do Decreto-
Lei nº. 406, de 31 de dezembro de 1968, 
surge a primeira lista de serviços, revo-
gando as disposições do Código Tributário 
Nacional acerca do ICM e do ISS. A lista 
veio com 29 itens e com muitas dúvidas.

Após muitas incertezas, foi editado o De-
creto-Lei nº. 834, de 8 de setembro de 1969, 
elevando para 66 a quantidade de itens. Sur-
giu, assim, a segunda lista de serviços.

Em 1987 veio uma nova reformulação 
para o ISS e, em 15 de dezembro, foi editada 
a LC nº 56, aumentando para 99 o número de 
itens da lista. Com esta nova lista tentou-se 
afastar discussões travadas pelos prestado-
res de serviços não perfeitamente descritos 
na lista anterior, sob a alegação da falta de 
previsão legal e taxatividade da lista.

Mais um item veio agregar-se à lista, 
com o advento da Lei Complementar nº 
100, de 22 de dezembro de 1999. Tratava-
se do serviço de exploração de rodovias 
que foi numerado como item 101 da lista, 

agora, com 100 itens. Esta terceira lista 
perdurou até 2003 sem alterações.

Pelos mesmos motivos da terceira edição 
foi apresentado, em 2002, substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei Complementar do 
Senado nº 161, de 1989. Surgiu a quarta lista 
de serviços, introduzida pela Lei Comple-
mentar nº 116, de 31 de julho de 2003.

Com mais de 200 serviços descritos, a 
lista, disposta em 40 itens e diversos subi-
tens, conseguiu ampliar a base de serviços 
sujeitos ao ISS, afastando assim, discussões 
sobre a falta de previsão do serviço na lista.

Em oposição a correntes doutrinárias 
em sentido contrário, manteve-se como 
local de pagamento do ISS o município do 
prestador de serviços, independentemente 
do local da efetiva prestação.

Pode-se pensar que há identidade entre 
a regra de local de pagamento do ISS (mu-
nicípio da prestação) e a referente ao sujeito 
passivo (tomador), de modo que, nas hipó-
teses em que o imposto fosse devido para o 
local da prestação, caberia ao tomador, ge-
ralmente estabelecido no mesmo município 
onde ocorre a prestação, reter e recolher o 
ISS devido pelo prestador do serviço.

Verifi ca-se que há casos onde o ISS de-
verá ser pago para o município onde ocorre 
a prestação, porém, pelo próprio prestador 
de serviços e não pelo tomador, como por 
exemplo, nos serviços de jardinagem e de-
coração. Não há que se confundir realização 
do serviço com a sua execução. O legislador 
deixou claro que mesmo que o serviço seja 
feito fora do Brasil, mas em sendo aqui exe-

cutado, haverá a incidência do tributo.
A LC nº 116/03 também deixa claro 

que a isenção é um instituto de política fi s-
cal e necessita de norma específi ca para ser 
concedida. Deixando isso expresso em seu 
corpo, a nova lei sepulta de vez discussões 
a esse respeito. Ressalte-se entre os pontos 
negativos a falta de menção sobre sua ime-
diata aplicação; a não revogação do art. 9º 
do DL nº 406/68; a falta de menção sobre a 
alíquota mínima; a constitucionalidade da 
EC nº 37/02.

Quanto aos aspectos mencionados, te-
mos que a LC nº 116/03 não é auto-aplicá-
vel, pois, de acordo com disposição consti-
tucional, compete ao município instituir e 
cobrar o ISS e fi xar suas alíquotas. Embora 
a lei complementar tenha fi xado a alíquota 
máxima, a mesma só tem efi cácia após lei 
municipal que disponha sobre a matéria, 
sob pena de inconstitucionalidade.

Se a lei complementar, ainda que pos-
terior à emenda constitucional, não dispôs 
expressamente sobre a questão, deve perma-
necer a previsão constitucional, ou seja, a alí-
quota mínima igual a 2%. Assim, percebe-se 
que a Lei Complementar nº 116/03 não sanou 
confl itos já existentes, muito pelo contrário, 
além de permanecerem as discussões, novas 
foram trazidas, cabendo aos profi ssionais se 
preparar para dirimir as contradições.
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nais só se fazem quan-
do seus conceitos se 

disseminam por toda a socie-
dade. Se assim não for, idéias e 
propósitos, por mais consisten-
tes e louváveis, correm sempre 
o risco de se tornar letra morta. 
Compomos as fi leiras dos que 
buscam a construção do me-
lhor. Ora, com ações inovado-
ras, ora nos associando a teses 
que visam a modernizar pro-
cedimentos. Nos últimos anos 
– ressalvados desvios pontuais 
–, o País vem dando passos lar-
gos na adoção de normas que 
podem desaguar na criação da 
sociedade moderna que alme-
jamos. A lei de recuperação de 
empresas, que substituiu a su-
perada lei de falências, é apenas um exem-
plo de preocupação com a preservação dos 
atuais bons fundamentos da vida econômica 
nacional e se refl ete na conservação do pa-
trimônio produtivo, na manutenção de em-
pregos, na qualidade de vida.

 A nova lei é típico exemplo de vanguar-
da do fomento mercantil. Por sua agilidade, 
conhecimento dos clientes e atuação no for-
necimento de serviços e liquidez a 100 mil 
empresas em todo o Brasil, o fomento mer-
cantil já caminhava à frente das instituições 
na preservação e sustentação de negócios 
que o novo texto legal busca normatizar. 

 A longa convivência com uma diversi-
dade de empresas num ambiente de parce-
ria e complementaridade – como deve ser 
a relação entre as organizações agora com 
o instituto da recuperação e não mais a sim-
ples falência – consolida a posição do nosso 
setor como agente de destaque, favorecendo 
a ampliação de seu leque de ações em nosso 
processo. A experiência em tantas empresas 
concordatárias recuperadas antes do prazo 
da moratória decretada pelo juiz ratifi ca uma 
prática já utilizada e conhecida no mercado 
de fomento com resultados de alto alcance 
social e econômico. Fomento mercantil está 
perfeitamente aclimatado no Brasil, com sua 
tipicidade jurídica reconhecida e amparada 
num difuso balizamento legal que vai con-

om a vinda da corte portuguesa 
ao Brasil, em 29 de novembro de 
1807, a situação política da colô-

nia toma novos rumos. Para arcar com as 
despesas do reino, fontes de receita tive-
ram de ser criadas, em especial, por meio 
dos tributos. Desejando obter fundos para 
a cobertura das obrigações do Real Erário,  
d. João expediu o alvará de 20 de outubro 
de 1812, instituindo um tributo extraordi-
nário sobre as “lojas ou armazéns” e sobre 
os “navios ou embarcações”.

O ISS surge como imposto somente em 
1965, por meio do art. 15 da Emenda Cons-
titucional nº 18. Embora alguns afi rmem que 
ele constituísse o extinto imposto de indús-
tria e profi ssões, antes na competência dos 
Estados e, em seguida, dos municípios,  teve 
o condão de substituí-lo, incidindo sobre 
uma área nitidamente específi ca, não abran-
gida por qualquer outro imposto, qual seja, a 
dos “serviços de qualquer natureza”.

Em 1967, a Constituição conservou a 
competência municipal para o tributo, porém  
deveria estar defi nido em lei complementar, 
conforme previa o art. 25 da Magna Carta.

Então, com a publicação do Decreto-
Lei nº. 406, de 31 de dezembro de 1968, 
surge a primeira lista de serviços, revo-
gando as disposições do Código Tributário 
Nacional acerca do ICM e do ISS. A lista 
veio com 29 itens e com muitas dúvidas.

Após muitas incertezas, foi editado o De-
creto-Lei nº. 834, de 8 de setembro de 1969, 
elevando para 66 a quantidade de itens. Sur-
giu, assim, a segunda lista de serviços.

Em 1987 veio uma nova reformulação 
para o ISS e, em 15 de dezembro, foi editada 
a LC nº 56, aumentando para 99 o número de 
itens da lista. Com esta nova lista tentou-se 
afastar discussões travadas pelos prestado-
res de serviços não perfeitamente descritos 
na lista anterior, sob a alegação da falta de 
previsão legal e taxatividade da lista.

Mais um item veio agregar-se à lista, 
com o advento da Lei Complementar nº 
100, de 22 de dezembro de 1999. Tratava-
se do serviço de exploração de rodovias 
que foi numerado como item 101 da lista, 
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sujeitos ao ISS, afastando assim, discussões 
sobre a falta de previsão do serviço na lista.

Em oposição a correntes doutrinárias 
em sentido contrário, manteve-se como 
local de pagamento do ISS o município do 
prestador de serviços, independentemente 
do local da efetiva prestação.

Pode-se pensar que há identidade entre 
a regra de local de pagamento do ISS (mu-
nicípio da prestação) e a referente ao sujeito 
passivo (tomador), de modo que, nas hipó-
teses em que o imposto fosse devido para o 
local da prestação, caberia ao tomador, ge-
ralmente estabelecido no mesmo município 
onde ocorre a prestação, reter e recolher o 
ISS devido pelo prestador do serviço.

Verifi ca-se que há casos onde o ISS de-
verá ser pago para o município onde ocorre 
a prestação, porém, pelo próprio prestador 
de serviços e não pelo tomador, como por 
exemplo, nos serviços de jardinagem e de-
coração. Não há que se confundir realização 
do serviço com a sua execução. O legislador 
deixou claro que mesmo que o serviço seja 
feito fora do Brasil, mas em sendo aqui exe-

cutado, haverá a incidência do tributo.
A LC nº 116/03 também deixa claro 

que a isenção é um instituto de política fi s-
cal e necessita de norma específi ca para ser 
concedida. Deixando isso expresso em seu 
corpo, a nova lei sepulta de vez discussões 
a esse respeito. Ressalte-se entre os pontos 
negativos a falta de menção sobre sua ime-
diata aplicação; a não revogação do art. 9º 
do DL nº 406/68; a falta de menção sobre a 
alíquota mínima; a constitucionalidade da 
EC nº 37/02.

Quanto aos aspectos mencionados, te-
mos que a LC nº 116/03 não é auto-aplicá-
vel, pois, de acordo com disposição consti-
tucional, compete ao município instituir e 
cobrar o ISS e fi xar suas alíquotas. Embora 
a lei complementar tenha fi xado a alíquota 
máxima, a mesma só tem efi cácia após lei 
municipal que disponha sobre a matéria, 
sob pena de inconstitucionalidade.

Se a lei complementar, ainda que pos-
terior à emenda constitucional, não dispôs 
expressamente sobre a questão, deve perma-
necer a previsão constitucional, ou seja, a alí-
quota mínima igual a 2%. Assim, percebe-se 
que a Lei Complementar nº 116/03 não sanou 
confl itos já existentes, muito pelo contrário, 
além de permanecerem as discussões, novas 
foram trazidas, cabendo aos profi ssionais se 
preparar para dirimir as contradições.

C
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Erros de administração podem
agravar a carga tributária
Especialista alerta para  falhas de interpretação na lei ou lançamento de operações 
de forma indevida, que acabam elevando a já excessiva carga de impostos e contribuições

Pagamento 
espontâneo não 

se aplica 
àquilo que já 
foi declarado

pesada carga tributária inciden-
te sobre as empresas de fomento 
mercantil – que alguns especia-

listas chamam de confi scatória – pode ser 
ainda mais agravada pela não-observância 
ou a incorreta interpretação de algumas 
operações por parte da área contábil. Para 
alertar os especialistas da área, o vice-pre-
sidente-executivo, coordenador do comitê 
de Assuntos Tributários e Contábeis da 
Anfac e presidente da SM International, 

no diploma legal, mas pagando o mínimo 
necessário é importante para o empresário. 
E isso serve para qualquer atividade, não só 
para o fomento mercantil”, analisa Melo. 

Para o presidente da SM, um exemplo 
simples de lançamento contábil indevido é o 
de uma empresa de fomento mercantil que, 
em contrato, se responsabiliza por buscar 
um banco para fazer a cobrança do título do 
cliente. “O banco cobra, por exemplo, R$ 
1, a empresa de fomento tem de repassar 
esse valor para o cliente, caracterizando o 
ressarcimento. Nesse caso não há receita a 
tributar. Caso a empresa de fomento cobre, 
neste exemplo, mais de R$ 1, haverá tribu-
tação sobre o total cobrado.”

Muitos empresários e profi ssionais da 
área também fazem uma interpretação er-
rônea da lei e depois se queixam, sem razão, 
ao sofrer ação da Receita, explica Melo. 
Ele cita o caso da Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais (DCTF). Há 
quem acredite, e não são poucos, que, ao 
fazer a declaração, tem direito ao benefí-
cio da espontaneidade, pelo qual o débito 
pode ser pago sem acréscimo mesmo fora 
do prazo porque, afi nal, a dívida já foi reco-
nhecida e está sendo quitada por iniciativa 
própria, mesmo que com atraso.

De acordo com o especialista, a regra 
da espontaneidade só vale, por exemplo, 
quando, por um erro, a empresa usa como 
base de cálculo um valor diferente do que 
deveria, mas depois percebe a incorreção 
e recolhe a diferença. “A espontaneidade 
se dá no momento em que eu descobri um 
débito que o Fisco não sabe que existe e 
espontaneamente será pago”, explica.

O empresário e professor enumerou os 
principais registros no ativo da contabilida-
de - caixa e bancos, contas a receber, bens 
para revenda, partes relacionadas e imobi-
lizado – para depois observar que o grande 
problema da área é prestar contas ao Fisco, 
mas sem comprometer os controles da em-
presa. Segundo ele, as empresas não devem 
ter balanços estruturados apenas para aten-
der à Receita Federal. “Não é o secretário 
da Receita Federal quem vai me dizer o que 
colocar na minha contabilidade, é a ciência 
contábil quem determina”, comenta.

Por fi m, durante a palestra, Melo deu 
aos contadores e auditores presentes, que 
militam em diferentes áreas, alguns deta-
lhes das normas contábeis próprias do fo-

mento mercantil, como a “obrigatoriedade 
de declarar os impostos com base no lucro 
real, desde 1997”.  Segundo ele, as empre-
sas do setor “estão sujeitas aos seguintes 
impostos: Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica (IRPJ), PIS, Cofi ns, CSLL e ISS 
somente sobre o que corresponder efeti-
vamente à prestação de serviços, além do 
IOF, que é pago pelo cliente, mesmo não 
sendo a factoring uma empresa fi nanceira, 
matéria objeto de Adin no STF”.

No Imposto de Renda, informa Melo, a 
alíquota é a mesma de qualquer outra ati-
vidade, ou seja, de 15%. “Há um adicional 
de 10% para lucro acima de R$ 20 mil no 
mês”, completa.

A retenção é de 1,5% sobre o “ad va-

lorem”, mas isso só ocorre se o valor a ser 
recolhido for igual ou superior a R$ 10 por 
operação. “Considerando o ‘ad valorem’ 
de 0,5%, por exemplo, haverá retenção so-
mente se o valor de face da operação for 
superior a R$ 133.333,33”, explica o exe-
cutivo.

A Contribuição Social segue os mes-
mos parâmetros. Também é calculada 
sobre o lucro real e a base de cálculo é 
semelhante à das outras empresas, com 
alíquota de 9%. Já o PIS não é cumulativo, 
a partir da Lei 10.637/02. “A Lei 10.865/04 
excluiu as despesas fi nanceiras do direito 
ao crédito e o Decreto 5.164/04 excluiu a 
tributação sobre as receitas fi nanceiras. 
Atualmente, os principais créditos dedu-
tíveis são: aluguel, energia elétrica, ativo 
imobilizado e insumo na prestação de ser-
viço”, diz Melo.

Para o tributarista, uma criteriosa análi-
se dos procedimentos contábeis pode iden-
tifi car eventuais falhas dentro da empresa, 
responsáveis pela perda de recursos.

O especialista recomenda ainda às 
empresas de fomento mercantil para que 
façam um cuidadoso estudo de sua estru-
tura, de forma a defi nir as atividades que 
efetivamente devem ser desempenhadas 
internamente e aquelas que podem ser ter-
ceirizadas. 

A
Sérgio Melo, explicou os cuidados que de-
vem ser tomados.

Ao falar aos associados do Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil 
(Ibracon), em São Paulo, sobre os aspec-
tos contábeis e tributários do fomento 
mercantil, Melo procurou orientar sobre 
os procedimentos a serem adotados para 
evitar que a carga tributária se torne mais 
elevada.

Exemplo de erro que onera as empresas 

é o lançamento da entrada de um recurso  
como se fora receita. Ao fazer isso, afi r-
ma Melo, o profi ssional responsável estará 
oferecendo à tributação, indevidamente, 
um valor que não deveria pagar imposto. 

O PIS e a Cofi ns incidem sobre qual-
quer receita e “não sobre qualquer ingresso 
de recurso”, observa Melo. Portanto, uma 
operação que não resulta em receita não é 
base de cálculo. “Sem ferir a lei, sem ul-
trapassar as barreiras que estão defi nidas 

impostos

Melo fala a contadores e auditores: „Sem romper a barreira definida no diploma legal, é possível pagar menos‰

Base legal
Principais normas dos tributos incidentes sobre o fomento mercantil

Aumento do 
PIS de 0,65% 
para 1,65% 
com créditos 
reduzindo a 

base de cálculo

 Aumento da 
Cofins de 3% 
para 7,6% 

com créditos 
reduzindo 
a base de 

cálculo

 Despesas 
financeiras 

decorrentes de 
empréstimos 
deixam de 

gerar crédito 
para cálculo 
do PIS e da 

Cofins

 Reduz a zero 
as alíquotas do 
PIS e da Cofins 
não-cumulativas 
sobre receitas 

financeiras 
(*exceto juros 
sobre capital 

próprio e 
receitas de 

hedge)

 Reduz a zero 
as alíquotas 
do PIS e da 

Cofins incidentes 
sobre receitas 
financeiras de 
operações de 

hedge (continua 
juros sobre sobre 
capital próprio)

 Retenção na 
fonte: IRPJ, 
CSLL, PIS e 

Cofins

 Depreciação 
do ativo 

mobilizado 
somente das 
aquisições 

posteriores a 
maio de 2004

Fonte: Sérgio Melo

Lei 10.637/02 Lei 10.833/03 Lei 10.865/04 Dec. 5.164/04 Dec. 5.442/05
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Nova lei deve livrar da 
quebra empresas viáveis

País perde uma empresa por minuto. 
No ano, quase meio milhão, peque-
nas, médias, grandes. Muitas delas, 

viáveis. Nesse turbilhão, somente entre as 78 
mil microempresas fechadas em São Paulo, 
R$ 15,6 bilhões em faturamento e poupança 
pessoal se perderam em um ano, arrastando  
335 mil empregos. O quadro nacional é ain-
da mais grave: 685 mil empregos perdidos 
com o encerramento de 220 mil pequenas e 
microempresas, informa o Sebrae – dados de 
2002, última pesquisa realizada. 

A Lei 11.101/2005, que regula recupera-
ção judicial, extrajudicial e falência, em vigor 
desde 9 de junho, vem para tentar mudar esse 
quadro. Não para proteger negócios inviáveis, 
mas para preservar aqueles que podem ser re-
cuperados, evitando ou reduzindo perdas. “O 
objetivo (da lei) é a manutenção do emprego, 
da atividade empresarial, da arrecadação de 
tributos e manutenção dos créditos. Temos 
de nos adaptar a essa mudança de fi losofi a, 
porque como credores e advogados de credo-
res utilizávamos a lei que se encerrou para a 
recuperação de créditos, já que o Decreto-Lei 
7.661 tinha objetivo liquidatório. Isso não 
será mais possível”, informa o advogado 
José Luís Dias da Silva, do escritório Savóia 
Advogados Associados.

Para Dias da Silva, o fomento mer-
cantil terá participação nesse processo 
por meio da prestação de serviço, que já 
faz parte da atuação do setor. “Como uma 
atividade dicotômica, o fomento terá um 
novo campo a explorar, que é o mercado 
das empresas que organizam a reestrutura-
ção das empresas.” Opinião compartilhada 
por Lúcio Abrahão Monteiro Bastos, da 
Trevisan Consultores. “O fomento mercan-
til sempre fez um trabalho de recuperação 
com os seus clientes”, afi rma.

A falta de capital de giro é a principal 
razão para o fechamento das empresas 
brasileiras, mostra estudo do Sebrae. “Em 
geral, as empresas, têm algumas causas 
básicas para não sobreviver. Desde o foco 
de mercado incorreto até a inexperiência 
do empreendedor. Mas o fator fundamental 
é a questão fi nanceira. Por isso, a nova lei 
prevê um plano de recuperação econômica 
e isso é imprescindível para os problemas 
de insolvência”, diz o economista e vice-
presidente do Sindicato dos Economistas 
no Estado de São Paulo (Sindecon), José 
Roberto Araújo Cunha Junior.

A antiga Lei de Falências, de 1945, 
tinha como objetivo principal a proteção 
dos credores, não havendo a preocupação 

com a continuidade da empresa. O advoga-
do, consultor e sócio do escritório Felsberg 
e Associados Carlos Miguel Castex Aidar 
explica que com a lacração da empresa, 
havia uma depreciação significativa do 
ativo e uma perda do valor intangível da 
companhia. “Agora, na lei atual, se preserva 
o valor intangível, portanto não há depre-
ciação do ativo.”

O ponto mais positivo da lei, para Aidar, 
é o da continuidade da atividade. “Na medida 
em que a atividade lucrativa não se encerra,  
continua vivendo, ainda que seja uma sobre-
vida, e na tentativa de se recuperar, recebe 
apoio e é possível a injeção de novos recursos. 
Não há perda de empregos, continua havendo 
geração de impostos e a fi gura de um adminis-
trador judicial, que vai compartilhar a gestão 
nesse período de recuperação.”

O consultor comenta que a maior di-
fi culdade da lei se dá pela falta de cultura 
do empresariado brasileiro no trabalho de 
co-gestão, já que no novo processo existe a 
fi gura de um gestor profi ssional no trabalho 
de recuperação. “Isso será apenas uma di-
fi culdade de adaptação, mas não um ponto 
negativo.”

O foco das decisões passa do juiz para 
os  credores, que vão determinar a recupe-

ração ou quebra da empresa. O papel do 
Judiciário passa a ser o de coordenador 
do processo e fiscalizador da aplicação 
da lei. Até o conceito de falência perde o 
lado “pejorativo e preocupante”. O ativo 
poderá ser vendido como um todo, não 
havendo fração, diferentemente do sistema 
anterior, no qual se arrecadava tudo o que a 
empresa tinha e se vendia aos poucos. “Os 
processos falimentares se arrastavam por 
dezenas de anos. No sistema novo, a coisa 
muda completamente, a empresa é colocada 
como um todo à venda e há a possibilidade 
de recuperação”, diz Aidar.

Outra característica da lei atual é a pos-
sibilidade da escolha do plano de recupera-
ção: extrajudicial ou judicial (veja quadro). 
A negociação do plano de recuperação 
extrajudicial ocorre diretamente com os cre-
dores, o que era vedado pela legislação de 
1945, e poderá abranger a totalidade de uma 
ou mais espécies de créditos. São excluídos 
os créditos tributários, trabalhistas, o do 
arrendador mercantil e de outros titulares da 
posição de proprietário, crédito decorrente 
do adiantamento a contrato de câmbio para 
exportação. “O plano aprovado pelos credo-
res é apresentado ao Judiciário, que somente 
depois vai homologar”, informa Aidar. Ele 
afi rma que o pedido de homologação não 
acarreta suspensão de ações ou execuções, 
nem determina a impossibilidade de pedido 
de decretação de falência pelos credores não 
sujeitos ao plano.

No caso de o plano extrajudicial falhar, 
são permitidas novas tentativas ou até mes-
mo o pedido de recuperação judicial. 

Alternativa - As ações e execuções con-
tra o devedor fi cam suspensas por 180 dias e 
os mecanismos de recuperação no plano ju-
dicial incluem a concessão de prazos, cisão, 
incorporação, fusão, alteração do controle 
societário e redução salarial, “desde que 
haja uma convenção coletiva”. 

Em caso de falência, que ocorre quando 
a tentativa de recuperação não dá certo,  Ai-
dar explica que os créditos de fornecedores 
que continuarem o fornecimento no período 
da recuperação terão privilégio no recebi-
mento e as despesas para a continuidade das 
atividades serão extraconcursais.

Diferentemente da recuperação extra-
judicial, na judicial o pedido do plano é 
dirigido ao Poder Judiciário, que convoca 
os credores. Além disso, abrange todos os 

créditos existentes na data do pedido, “mes-
mo os não vencidos. As exceções são os 
credores titulares da posição do proprietário 
e o arrendador mercantil”. 

No caso de algum credor se opor ao pla-
no de recuperação apresentado, o juiz con-
voca a assembléia-geral para decidir, com a 
concordância do devedor, a modifi cação. Se 
houver rejeição, será decretada a falência. 
“É possível alterar o valor do crédito e as 
condições originais do pagamento. Caso 
não haja alteração do valor ou condições 
originais de pagamento, o credor não terá 
direito ao voto”, informa o consultor. 

Para ele, a grande conquista da lei é o 
fi m da sucessão nas obrigações comerciais, 
tributárias e trabalhistas do devedor em 

qualquer modalidade de alienação judicial 
nos processos de falência. O mesmo vale 
para as obrigações comerciais e tributárias 
no processo de recuperação judicial.

Falência – O devedor que não paga no 
vencimento, sem razão relevante, obriga-
ção líquida expressa em título ou títulos 
executivos protestados de soma superior a  
40 salários mínimos poderá ter a falência 
da sua empresa pleiteada, afi rma Dias da 
Silva. “Outra hipótese é quando o devedor 
executado por qualquer quantia não paga, 
não deposita e não nomeia bens à penhora 
sufi cientes. Existem também situações sub-
jetivas que deverão ser apuradas mediante 
prova”, acrescenta o advogado.

Para tentar a recuperação do crédito 
utilizando a nova lei é necessário o protesto 
especial. Na lei de 1945 o protesto cambial 
era sufi ciente. “Hoje, se eu pretendo pedir 
a falência de determinado devedor, essa 
pretensão antecede a lavratura do protesto, 
porque é obrigatório que seja solicitada a 
lavratura de um protesto para fi ns falimen-
tares. O que não ocorria anteriormente.”

De acordo com Dias da Silva, as empre-
sas de fomento mercantil são parceiras de 
seus  clientes e poderão exercer um papel 
primordial nos processos de recuperação. 
“Embora como credores lamentemos  per-
der um instrumento que outrora nos ajudava 
a recuperar um crédito, hoje temos um novo 
horizonte muito mais amplo”, avalia.

Crimes – A lei, segundo o desembar-
gador do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo Oldemar Azevedo, não expressa 
diretamente o crime falimentar.  Mas ele 
recomenda cuidado aos empresários de 

Seminário discute os reflexos da nova lei nas atividades do fomento mercantil
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fomento mercantil. “Procurem se embasar 
em critérios objetivos relacionados à de-
fesa de seus negócios, da sua atuação no 
fomento mercantil, porque a mudança na 
lei trouxe enfoques diversos e diferentes, 
estabelecendo uma função social”, comenta 
o desembargador.

De acordo com a lei, praticar fraude que 
resulte ou possa resultar em prejuízos aos 
credores – antes ou depois de decretada a 
falência ou concedida a recuperação judicial 
ou ainda da homologação da recuperação 
extrajudicial – sujeita o autor a  pena que 
varia de três a seis anos de reclusão e multa. 
“A pena pode ainda ser aumentada, se o 
agente, por exemplo, elaborar escrituração 
contábil ou balanço com dados inexatos”, 
afi rma o desembargador.

Em linhas gerais também é crime manter 
contabilidade paralela, violar o sigilo em-
presarial sem justa causa, divulgar informa-
ções falsas, induzir a erro, habilitação ilegal 
de crédito e exercício ilegal da atividade. É 
crime ainda desvio, ocultação, aquisição, 
recebimento ou uso ilegal de bens que per-
tencem ao devedor ou à massa falida. As 
penas variam de dois a seis anos e multa.

No caso de favorecimento de credores, 
tanto o devedor quanto o credor incorrem no 
mesmo crime. “O credor que, em conluio, 
possa se benefi ciar em prejuízo dos demais 
receberá pena de dois a cinco anos de reclu-
são e multa”, informa Azevedo.

Bastos: setor mais próximo dos clientes Desembargador Azevedo: empresas devem usar critérios objetivos

specialistas vêem no fomento 
mercantil um dos principais se-
tores para que a nova lei de re-

cuperação  cumpra o seu propósito de 
preservar patrimônio e empregos de em-
presas em difi culdade, permitindo a qui-
tação de débitos com os diversos tipos de 
credores. Isso porque o segmento presta 
serviços que possibilitam conhecer em 
profundidade as empresas-clientes, in-
cluindo as que enfrentam difi culdades. 
Exemplos não faltam de grandes empre-
sas que contaram com essa especializa-
ção: Teka, Buettner, Palitos Gina, Bom-
bril, Estrela, entre outras. 

E o setor não perdeu tempo. No exa-
to momento em que entrava em vigor a 
nova lei de recuperação de empresas, em 
substituição à antiga Lei de Falências, 
empresas de fomento colocavam em prá-
tica projetos que visam a facilitar a volta 
à normalidade de empreendimentos de 
diversos portes. A Santa Cruz Fomento 
Comercial apoiou desde o início (2000) 
os trabalhos de recuperação de uma tra-
dicional empresa paulista, a Persico Pi-
zzamiglio.

A Persico faliu, sob a antiga lei, em 
junho de 1997, mas no primeiro dia de vi-
gência da Lei de Recuperação, 8 de junho 
deste ano, teve deferido o seu plano de 
reerguimento. O projeto foi apresentado 
pela Pluricorp S/A, consultoria que está 
à frente da Pérsico desde 1998, e aceito 
pela maioria dos credores e pelo Judiciá-
rio. “Foi revertido o processo de falência. 
Implantamos o plano judicial e trabalhare-
mos na empresa até o pagamento do últi-
mo credor”, informa o diretor da Pluricorp 
Elie Michel Nasrallah. Ele está à frente da 
Persico, ao lado do superintendente da em-
presa, Paulo Sérgio Pereira, e do diretor-
presidente da Pluricorp, Vladimir Rioli.

Além do apoio decisivo da Santa 
Cruz, a terceirização de parte da empresa 
auxiliou na formação de capital de giro, 

para que a Persico voltasse a trabalhar. 
“Muitas empresas, como a Gerdau, vie-
ram aqui com a própria matéria-prima 
para produzir.”

Para os profi ssionais da Santa Cruz, a 
confi abilidade é fundamental. Eles anali-
sam a credibilidade das pessoas e organi-
zações envolvidas no processo, antes de 
oferecer seus serviços. 

A Persico existe há 53 anos e teve 
forte crescimento no período do milagre 
econômico brasileiro, no anos 1970, com 
a grande demanda de tubos de aço para 
o mercado interno, especialmente com a 
substituição das importações.

Com capacidade instalada para pro-
dução de 300 mil toneladas de tubos de 
aço por ano, atingiu essa marca em 1984, 
quando empregava 4 mil pessoas. “Boa 
parte dessa produção era destinada à ex-
portação. A Persico é pioneira em proces-
sos técnicos e tecnológicos na fabricação 
de tubos de aço com costura, reconhecida 
no mercado nacional e internacional”, diz 

Nasrallah. No ano seguinte, 1985, os Esta-
dos Unidos, principal mercado de exporta-
ção do Brasil, acusaram o País de prática 
de dumping na venda de aço. “Com essa 
freada, a empresa viu o seu mercado inter-
rompido bruscamente.”

A empresa passou a ter problemas 
de capital de giro e acabou recorrendo 
a uma concordata preventiva em 1990, 
já no  Plano Collor, processo que durou 
sete anos. “Ela tentou todas as possibi-
lidades de sobrevivência, mas acabou 
sucumbindo em junho de 1997 quando 
teve a concordata convolada em falência 
por não ter cumprido totalmente as suas 
obrigações assumidas na concordata”, 
informa Nasrallah.

Em 1998, a Pluricorp, já contratada pela 
Persico, requereu em juízo os benefícios do 
artigo 74 da Lei 7.661 de 1945 que determi-
na ser prerrogativa do acionista controlador 
requerer a continuação do negócio, porém 
ele perde a gestão. “O pedido foi deferido 
pelo Tribunal de Justiça e a empresa rea-
briu as portas em janeiro de 2000.” 

A Persico, como outras grandes, mé-
dias e pequenas empresas que passam 
ou passaram por difi culdades, já segue a 
rota do reerguimento e previsto na nova 
lei. Antigos funcionários estão sendo 
convidados a trabalhar na empresa, que 
já conta com 500 pessoas. “A expectati-
va é de dobrar o número de empregos, de 
maneira racional, nos próximos anos”, 
afi rma Nasrallah.

Fomento mercantil 
participa de 
recuperação

E

Pereira, Gastão Fráguas, Rioli, Lemos Leite e Nasrallah: parceria para recuperação

Plano da Persico
 é dobrar 

o número de 
funcionários
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O que é
O fator Anfac é uma referência para obtenção 
do preço de compra de créditos originados 
no faturamento de vendas mercantis de 
bens ou serviços. É usado pelas empresas de 
fomento mercantil, que dão apoio e suporte 
operacional principalmente à cadeia produtiva 
das pequenas e médias empresas do setor 
industrial.
A operação é formalizada por contrato que 
prevê a prestação de serviços e o fornecimento 
de recursos pela aquisição de seus créditos 
originados no faturamento de vendas 
mercantis.
Em junho, o fator sofreu novo ajuste para cima, 
influenciado principalmente pela alta da taxa 
básica de juros da economia, a Selic, definida 
pelo Copom do Banco Central.

Período

Fonte: ANFAC

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

4,51

 

Anfac oferece convênios 
com empresas de informática Comércio 

Internacional 
e Desenvolvi-
mento: uma 
Perspectiva 
Brasileira de-
bate de forma crítica e objetiva os inúme-
ros estudos produzidos em defesa de uma 
maior integração do Brasil à economia 
mundial, o potencial da economia brasi-
leira, a limitada participação dos produtos 
nacionais nas exportações mundiais, as 
barreiras tarifárias e não-tarifárias, como 
também as teorias ligadas ao assunto. 
Escrito por importantes estudiosos, no Brasil 
e exterior, diplomatas, membros ou consul-
tores da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), do Ministério de Relações Exteriores 
(MRE), do Mercosul e do governo, o livro é 
organizado por Mônica Teresa Costa Sousa 
Cherem, doutoranda em Direito e Relações 
Internacionais pela UFSC, e Roberto Di 
Sena Júnior, mestre em Direito e Relações 
Internacionais pela mesma universidade.

Obra: Comércio Internacional e Desen-
volvimento: uma Perspectiva Brasileira
Preço: R$ 49,00
Editora: Saraiva
Informações: (11) 3933-3366 

O livro Pre-
sentations and 
Meetings in 
English – a prac-
tical aproach, de 
Roberto Ewald 
Witte, é voltado para quem necessita se 
preparar para apresentações ou reuniões de 
negócios em inglês. 
Combina textos que tratam de assuntos atu-
ais, com uma série de exercícios práticos.
Além disso, a publicação traz uma série de 
curiosidades sobre diversos países, dando ao 
leitor noções sobre a cultura do país visitado 
e facilitando a comunicação em reuniões de 
trabalho.
Witte é economista pela Faculdade de Eco-
nomia, Administração e Ciências Contábeis 
da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e 
certificado pela Brigham Young University. 
Com experiência de mais de 20 anos lecio-
nando inglês em empresas para executivos, 
professores e pesquisadores, é reconhecido 
por seu material didático e original.

Obra: Presentatios and Meetings in English 
– a pratical approach
Preço: R$ 45,00
Editora: Saraiva
Informações: (11) 3933-3366 

*Obs: O fator de compra é um dos itens que compõe o custo de uma operação de factoring.

2005

4,55

4,57

4,60

4,62

4,63

4,64

4,63*

* Até dia 11 de julho

serviços

A Anfac oferece aos associados convênios com 
nove empresas prestadoras de serviços em con-
sultoria e sistemas de informática. São destina-
dos ao gerenciamento das operações realizadas 
pelas sociedades de fomento mercantil.

ACS – Assessoria e Consultoria de Sistemas
Fone: (0 xx 31) 3371 5440
www.acs.rg3.net 

Cuper Informática e Assessoria Ltda.
Fone: (0xx82) 327 2463
www.cuper.com.br
 
Decisão Informática
Fone: (0 xx 62) 280 9300
www.decisaoinformatica.com.br 

EJS Informática
Fone: (0 xx 41) 342 9098
www.factor.com.br

Office System
Fone: (0 xx 11) 4437 3984
www.offi cesys.com.br

Order By - ACDL Informática
Fone: (0 xx 51) 3223 3770 
www.orderby.com.br

RGB SYS Consultoria de Informática S/C
Fone: (0 xx 21) 2222 0203
www.rgbsys.com.br

Venture Training e Informática
Fone: (0 xx 11) 3873 3898
www.ventureservice.com.br

WBA Informática
Fone: (0 xx 11) 6914 5067
www.wba.com.br



Especialistas 
refazem as contas 
do crescimento
Há números para todos os gostos, mas, por enquanto, a 
dúvida é de quanto será o crescimento do PIB. Há sinais 
contraditórios no comércio exterior, no crédito e na renda, 
que exigem cuidadosa análise de cada setor econômico
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era da estabilidade ainda não criou 
padrões que permitam aos eco-
nomistas antever de uma forma 

mais precisa ações e reações da economia 
brasileira. Basta comparar os tradicionais 
vaticínios de início de ano e a imensa 
distância ao fi nal de cada período. “Esses 
primeiros dez anos de vida civilizada ainda 
não têm parâmetro”, afi rma o economista 
Roberto Padovani, sócio da consultoria 
Tendências. “Qualitativamente, há um 
consenso sobre o crescimento, o difícil é 
saber de quanto será.”  

Números há, de todos os matizes. Dos  
4% desejados pelo governo, com os quais 
Padovani ainda faz coro, passando pelos 
2,8% previstos por um organismo governa-
mental, o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), até, por enquanto, os mo-
destos 2% com que trabalha o economista 
Yoshiaki Nakano. Entre esses dois extre-
mos há uma distância de R$ 35 bilhões em 
produção ou dois pontos porcentuais do 
PIB. Apesar dessas disparidades, não se 
tem notícia de alguém que esteja revendo 
para cima as previsões de expansão. 

Se não há consenso nos números, as 

deveria se ter esgotado há meses.” 
Mas Padovani acredita que somente 

um choque (não previsto) tiraria o País 
de um longo período de crescimento. O 
Brasil nunca teve fundamentos tão sólidos 
e cenário tão favorável quanto hoje, diz.

Mesmo assim, entende que ainda não 
há uma leitura clara dos impactos que 
algumas variáveis exercem sobre a eco-
nomia. “Os juros caíram dez pontos em 
2004 e a economia mundial estava em ex-
pansão, mas ninguém sabia como o Brasil 
reagiria. O saldo comercial foi exemplo de 
surpresa. Prevíamos US$ 18 bilhões e deu 

US$ 34 bilhões, quase o dobro.”
Pilar em risco - Como ninguém es-

perava que o resultado de 2004 pudesse 
ser tão positivo, é improvável que os 
prognósticos para este ano tenham confi a-
bilidade diferente. Ou seja, nada impede 
que os erros de previsão venham com sinal 
trocado agora. 

Um dos principais arrimos da surpresa 
positiva, a balança comercial, agora dá 
sinais de cansaço. O economista Garofalo 
Filho faz algumas comparações para mos-
trar que a tendência hoje é completamente 
diversa. “Em abril, observávamos que as 
exportações cresciam 28,4% em relação 
a igual período do ano passado e as im-
portações, 19,2%, ou seja, uma diferença 
de 9,2 pontos porcentuais em favor das 
exportações.”

Em junho, tudo mudou. “De janeiro a 
junho as exportações cresceram 26,3%, 
ante 21,9% das importações. Mas, vale 
lembrar, junho contra junho (2005/2004) 
a conta já inverteu, sendo observado 
aumento de 11,5% nas importações ante 
5,5% nas exportações.” 

A diferença, que era favorável às 

razões para a mudança de um cenário 
bastante otimista para outro, no mínimo, 
preocupante não deixam dúvida: política 
monetária e taxa cambial. 

Em seu boletim trimestral, o Ipea 
sugere que a desaceleração só não será 
longa e haverá alguma recuperação já a 
partir de julho, se ocorrer pelo menos 
uma reversão na política de juros do 
Banco Central, que elevou a taxa básica, 
Selic, por nove meses seguidos, para 
19,75% ao ano, e só na reunião de junho 
decidiu mantê-la. Mesmo assim, para o 
instituto, o crescimento médio anual do 
PIB será relativamente baixo, em torno 
de 1% nos dois últimos trimestres, fe-
chando 2005 em 2,8%.

O Ipea ainda vê com alguma surpresa o 
desempenho do comércio exterior. O eco-
nomista Emilio Garofalo Filho, especialis-
ta em câmbio, não. Para ele, já se percebe 
desaceleração no avanço das exportações, 
“seja confi rmando as  expectativas de um 
crescimento pífi o do PIB, seja já (ou fi nal-
mente) começando a refl etir a excessiva 
valorização do real”.

E a opinião de Garofalo se expressa 

no sentimento dos empresários da in-
dústria, cujo índice de confi ança caiu na 
pesquisa de abril, relativamente à de ja-
neiro. Uma das causas é a queda no nível 
de utilização da capacidade instalada da 
indústria de transformação, para 84,4%, 
com redução de 1,2 ponto porcentual, 
de acordo com pesquisa da Fundação 
Getúlio Vargas.

As visões vão do copo meio cheio ao 
copo meio vazio. Do lado preocupante, 
até mesmo Padovani, da Tendências, 
que mantém números otimistas sobre o 
crescimento, diz que um aspecto pon-
tual o incomoda: o mercado de crédito, 
que vem evoluindo a taxas elevadas. “O 
crédito cresceu 20% em 2004 e estamos 
revisando o aumento este ano para 12%. 
Pelas nossas previsões, já deveria estar 
em queda ou crescendo a taxas mais ci-
vilizadas e isso é preocupante”, diz. 

“A renda não vem acompanhando 
e o resultado é mais inadimplência. Os 
próprios agentes fi nanceiros já estão mais 
seletivos na concessão do crédito. De 
qualquer forma, surpreende a sustentação 
desse processo, que, na nossa visão, já 

exportações em 9,2 pontos nos primeiros 
meses do ano, caiu para apenas 4,4 pontos 
porcentuais, menos da metade. Para o 
especialista em câmbio, o pequeno cresci-
mento das importações e as vendas exter-
nas ainda aceleradas, apesar da contínua 
queda na taxa de câmbio, representavam 
o sinal amarelo em relação à expansão 
do PIB. “Já prenunciavam um PIB muito 
menor do que o esperado pelo governo e, 
de certa forma, pelo mercado em geral.”

Agora, diz Garofalo, “como o pró-
prio crescimento da exportação parece 
´cansado´, mesmo em mês de pico de 
safra, a ação perversa, doravante, refl ete 
fi nalmente o efeito do câmbio frouxo”. 
O recorde de junho, para ele, merece um 
estudo mais detalhado.

A visão do Ipea, nesse caso, é bem di-
ferente: “O desempenho do setor externo 
vem surpreendendo positivamente, e, a 
exemplo do observado nos últimos dois 
anos e meio, mês após mês as projeções 
de superávit da balança comercial foram 
revistas para cima ao longo dos primeiros 
meses de 2005. Mesmo que a perspectiva 
seja de que esse processo de aumento 

Ipea analisa 
impacto

 econômico dos  
investimentos no 

médio prazo

A

Comércio exterior pode trocar os 
sinais.  Mas Padovani, da 
Tendências, mantém expectativa de 
crescimento de 4% do PIB este ano

economia
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contínuo do saldo da balança comercial 
esteja próximo do ponto de reversão, tudo 
indica que não será do resultado em conta 
corrente que virão surpresas negativas, 
capazes de ameaçar o crescimento eco-
nômico a curto e médio prazos”. 

Para os economistas do instituto, “exis-
te, até mesmo, algum espaço de manobra, 
uma vez que não há nenhuma necessidade 
de o Brasil continuar a gerar superávits 
nessa rubrica indefi nidamente”.

Mas o principal responsável pelos 
superávits excepcionais do País, o agro-
negócio, tende a indicar mais o cenário 
traçado por Garofalo do que pelo Ipea. O 
Produto Interno Bruto (PIB) do agronegó-
cio em 2005 apresentará uma retração de 
R$ 10 bilhões em relação ao ano passado, 
prevê a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA). Em trabalho 
com o Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz da Universi-
dade de São Paulo (Cepea/Esalq-USP), a 
entidade mostra que essa perda se poten-
cializa, gerando uma redução adicional de 
outros R$ 25,6 bilhões no PIB de outros 
segmentos econômicos.

De acordo com estudos econômicos 
citados pela CNA, para cada R$ 1,00 na 
produção primária no campo R$ 2,56 são 
gerados em outros segmentos, como bene-
fi ciamento, transporte e comercialização. A 
crise no campo, dessa forma, traduz-se em 
uma queda de R$ 35,6 bilhões no PIB total 

do Brasil em 2005. Dados de  janeiro a mar-
ço “comprovam a desaceleração da ativida-
de no campo, principalmente nas lavouras”, 
diz o chefe do Departamento Econômico da 
CNA, Getúlio Pernambuco.

Os dados acumulados no primeiro 
trimestre permitem projetar que o PIB da 
agropecuária será de R$ 150,69 bilhões 
em 2005, 6,6% menor que os R$ 160,65 
bilhões do ano passado. Isoladamente, o 
PIB da pecuária deverá manter-se prati-
camente estável - R$ 65,29 bilhões este 
ano ante US$ 65,22 bilhões em 2004. O 
PIB projetado para a agricultura é de R$ 
84,4 bilhões, 11,7% a menos que os R$ 

95,43 bilhões do ano passado. O conjun-
to do PIB do agronegócio, que envolve 
não apenas a produção primária, mas os 
segmentos de insumos, indústria e dis-
tribuição, tem estimativa de um pequeno 
avanço, devendo atingir R$ 536,71 bi-
lhões em 2005, frente R$ 533,98 bilhões 
no ano passado.

Emprego e renda - Outro ponto ain-
da mal resolvido é o da distribuição de 
renda. A Pesquisa Mensal de Emprego 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) de maio confi rma uma 
das preocupações do Ipea em seu último 
boletim trimestral. Embora o desemprego 
tenha recuado de 10,8% para 10,2%, a 
renda vem encolhendo. Só em maio, os 
trabalhadores perderam 1,5%. 

O rendimento médio real dos tra-
balhadores cresceu em todo o primeiro 
trimestre, criando a expectativa de que em 
2005 essa variável iria consolidar a sua 
recuperação. Mas os resultados de abril 
modifi caram esse quadro, observa o Ipea. 
O rendimento médio real foi o único dos 
principais agregados a ter uma variação 
significativa, mas negativa: queda de 
1,8% em abril na comparação com março, 
situação agravada em maio.

 A economia tem, assim, evoluído com 
crédito, mas sem renda. Diferentemente da 
consultoria Tendências, que deve revisar 
para cima a concessão de crédito para o 
consumo, a Partner Consultoria identifi ca 
sinais de desaceleração. A trajetória ainda 

é de alta, mas em ritmo cada vez menor. 
Os R$ 133,3 bilhões em crédito nas mãos 
dos consumidores em maio representam 
um crescimento de 1,1% em relação ao 
mês anterior. 

Investimentos - Mais do que o curto 
prazo, embora tenha reduzido fortemente 
a expectativa de expansão do PIB para 
este ano, o que preocupa o Ipea é o médio 
prazo. De acordo com o instituto, a taxa 
de crescimento real da formação bruta 
de capital fixo (FBCF) em relação ao 
mesmo período de 2004 foi de 2,3%, o 
que representa uma forte desaceleração 
ante as taxas registradas em 2004. Com-
parado o primeiro trimestre deste ano com 
o último de 2004, a variação foi de -3% 
em termos dessazonalizados. É a segunda 
queda consecutiva após cinco trimestres 
de crescimento.

O Ipea chama a atenção para o con-
sumo aparente de bens de capital, que 
esconde um comportamento bastante 
desigual em termos de seus componentes. 
“Embora a produção de bens de capital 
tenha crescido apenas 2,5% em relação 
a igual período de 2004, este resultado 
está muito infl uenciado pelo desempe-
nho negativo da produção de máquinas 
e de peças e implementos agrícolas, com 
quedas de 29% e 69%, respectivamente. 
Excluindo-se esse segmento, a produção 
de bens de capital teria crescido 7,2% no 
trimestre.”

Outro ponto: os dados da construção 
civil também indicam forte desaceleração, 
quando se olha o desempenho do setor 

pela ótica dos insumos por ele utilizados. 
No entanto, o crescimento modesto do pri-
meiro trimestre (0,7%) também encobre 
uma forte disparidade em termos dos com-
ponentes dos insumos da construção civil, 
sendo infl uenciado, aparentemente, pela 
queda na produção de aço para o setor em 
decorrência da formação de estoques do 
produto ocorrida no fi nal do ano passado 
em antecipação a um possível aumento de 
preços. Assim, informa o Ipea, a produção 
de aços longos registrava estabilidade na 
comparação anual até março - em abril, 
passou a crescimento de 1,4%, segundo o 
Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) -, 

enquanto a produção de cimento aumen-
tava 8,1% na mesma comparação.

Com base nisso, o Ipea prevê que, se 
a desaceleração do crescimento em 2005 
não afetar muito o investimento, a proje-
ção é de expansão de 4,8% no ano, menor 
que em 2004, mas ainda compatível com 
o aumento da taxa em relação ao PIB. As-
sim,  poderá voltar a acelerar-se a partir do 
segundo semestre, convergindo para um 
crescimento mais expressivo em 2006. 

As taxas de variação do produto 
potencial e do PIB estariam alinhadas, 
não havendo, em princípio, razões para 
temer uma reaceleração da infl ação. Por 
isso, o instituto define o quadro atual 
como uma “freada de arrumação”, após 
a qual o crescimento será retomado, já 
sem maiores solavancos e com a taxa de 
investimento a caminho de 21% a 22% do 
PIB em 2006. Para isso, porém, o inves-
timento teria de se recuperar no segundo 
semestre do ano.

Resumindo: depois de errar por muito 
em 2004 e ainda sem padrões que pos-
sam embasar projeções mais confi áveis, 
os economistas tateiam. Uns valorizam 
mais o que chamam de bons fundamentos  
econômicos - o País vive a conjunção de 
ajuste fi scal, cambial e monetário. 

Mas há os que vêem o mais recente 
pilar do crescimento, o comércio exterior, 
sob forte impacto do câmbio e das perdas 
agrícolas. Já o mercado interno segue 
indefi nido, movido a crédito sob risco de 
esgotamento, por falta de capacidade dos 
tomadores, que têm a renda comprimida. 

Garofalo: leitura deve ser cuidadosa  

economia



Fundo inédito deve alcançar 
a marca de R$ 200 milhões
Programa avançado permitirá que fundo de recebíveis de empresas de fomento mercantil
mantenha uma das principais características do setor: a agilidade no atendimento 

s fundos de investimentos em 
direitos creditórios (FIDCs) serão 
em pouco tempo a maior fonte de 

recursos do mercado de capitais de renda 
fi xa, superando as debêntures. A afi rmação 
é de Chuck Spragins, sócio da Uqbar, em-
presa especializada do setor. As debêntures 
apresentam forte crescimento este ano, mas 
seu acesso ainda está restrito a grandes em-
presas, especialmente as de capital aberto 
com ações negociadas em bolsa.

A julgar pelo explosivo crescimento 
dos fundos de recebíveis, superior a 100% 
ao ano, e pela adesão a esse mecanismo 
de pesos pesados da economia - como os 
Grupos Votorantim e Pão de Açúcar -, a 
expectativa é de que  passem a ocupar um 
lugar de destaque no desenvolvimento das 

empresas, que têm recorrido a essa forma 
de captação para outras fi nalidades, como 
administração do caixa, por exemplo. 

E não apenas o volume de recursos deve 
conferir status aos FIDCs. As tecnologias 
empregadas poderão dar às empresas parti-
cipantes importante ganho de produtividade 
e melhorar a qualidade da gestão. 

Assinatura eletrônica - Exemplo 
dessa evolução é o fundo estruturado 
pela Petra Corretora de Valores para as 
empresas de fomento mercantil e o fun-
do de investimentos em cotas de fundos 
de recebíveis (FICFIDC) para a Anfac. 
Fernando de Marsillac Fontes, diretor da 
corretora, destaca, por exemplo, o ineditis-
mo da assinatura eletrônica, que permitirá 
a conclusão de operações em apenas uma 

hora, ante 24 a 48 horas necessárias nos 
fundos existentes.

“A velocidade no processamento permi-
tirá que todas as instruções sobre cobrança, 
abatimentos, prorrogações dos títulos em 
carteira e o aceite de novos títulos sejam 
feitas em tempo recorde, com um mínimo 
de impacto no dia-a-dia das empresas”, 
afi rma Marsillac Fontes. 

Responsável pela controladoria, custó-
dia e cobrança dos títulos dos fundos das 
empresas de fomento mercantil, o Bank-
Boston desenvolveu programas de ponta, 
que permitirão a total gestão de sua carteira 
de recebíveis, informa o superintendente 
de vendas de cash management do banco, 
Edwin Costa. 

Por meio da controladoria, o Boston 

certifi cará o cumprimento do regulamento 
do fundo, por exemplo, quanto à concen-
tração. Um dos diferenciais do banco está 
na prestação dos serviços de cobrança, que 
permitirá às empresas de fomento a gestão 
de suas carteiras, ampliando a sua atuação 
socioeconômica no cenário nacional. 

Costa afi rma que não há nenhum pro-
blema de dimensionamento por parte do 
Boston, quarto banco do País em volume 
de compensações. Para ele, as factorings e 
o BankBoston “são complementares, são 
grandes parceiros na prestação de serviços 
e na concessão da liquidez necessária às 
empresas-clientes”.

A vice-presidente de produtos do 
BankBoston, Sandra Boteguim, afirma 
que a instituição “sempre busca entender 
as necessidades de seus clientes para po-
der oferecer soluções que efetivamente 
estejam de acordo com as expectativas 
dos clientes”. Esse trabalho é precedido de 
uma ampla análise. “Primeiro, estudamos o 
segmento: suas relações com clientes, tipo 
de informações necessárias, prazos, canais 
de relacionamento  e,  à medida que vamos 
adquirindo conhecimento do mercado, aí é 
que desenhamos o projeto, desenvolvemos 
e implementamos”, afi rma Sandra.

A parceria com a Anfac, segundo a 
vice-presidente, demonstra correção da 
estratégia do BankBoston: “Com o anúncio 
pela Anfac de que ganhamos a concorrência 
realizada entre seis  bancos,  devido à nossa 
proposta de qualidade e fl exibilidade única 
na prestação de serviços de custódia, mais 
uma vez nos certifi camos de que esta é mes-
mo a melhor forma de nos posicionarmos, 
como um banco de soluções”. E ela prevê 
uma aproximação ainda maior. “Acredita-
mos que muitas outras oportunidades estão 
por vir por conta dessa parceria.”

No Brasil, o BankBoston faz a custódia 
de R$ 45 bilhões entre fundos nacionais e 
internacionais. E o objetivo é estender os 
serviços que serão prestados às empresas de 
fomento mercantil a outros mercados.

Para Marsillac Fontes, da Petra, o 
FIDC deve provocar verdadeira revolução 
na atividade de fomento mercantil. Os pri-
meiros fundos, segundo ele, serão lança-
dos já em agosto. Até lá, serão realizadas 
apresentações por todo o País mostrando 
as vantagens desse meio de captação, que 
não se restringe aos recursos que ele é 
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capaz de gerar. A simplifi cação das roti-
nas de trabalho, os serviços  de custódia 
de documentos e o acesso a avançados 
programas estão entre os fatores de atra-
tividade dos fundos.  

O assessor jurídico da Petra, João Bap-
tista Peixoto Neto, reforça a importância de 
um fundo que conserve uma das principais 
características do fomento: a agilidade.

“Ninguém melhor do que uma empre-
sa de fomento para analisar os papéis de 
curto prazo que vão compor a carteira do 
fundo. Isso as coloca à frente das demais 
empresas. Assim, essas sociedades podem 
até ser contratadas exatamente para prestar 
esse tipo de serviço.”

Selo de qualidade - O consultor Erivel-
to Rodrigues, da Austin Rating, 
que analisará as empresas 
participantes do fundo dando 
a elas uma classificação de 
risco, vê além das vantagens 
enumeradas pelo BankBoston 
e pela Petra, um importante 
salto de qualidade do setor. A 
Austin será a responsável pela 
certifi cação dos processos de 
administração, de gestão e da 
carteira de crédito das facto-
rings.  As empresas aprovadas 
receberão o selo de qualidade 
Austin-Anfac. Completa o 
projeto a Trevisan Auditores 
Independentes. 

Desde sua criação, os fun-
dos de recebíveis saltaram de 

R$ 1,53 bilhão em papéis colocados no 
mercado em 2003 para mais de R$ 3,4 
bilhões no ano passado. A previsão da Uq-
bar - empresa especializada em fi nanças, 
é de que neste ano esses fundos voltem a 
crescer mais de 100%, captando acima de 
R$ 7 bilhões.

 “Os fundos são muito importantes para 
a economia e vão permitir às empresas se 
voltar mais para a sua atividade. E para 
o investidor é um bom negócio. A CVM 
está se estruturando para acompanhar a 
performance desses fundos”, informa Car-
los Alberto Rebello Sobrinho, superinten-
dente da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), responsável pelo acompanhamento 
e fi scalização dos FIDCs.

Chuck Spragins, da Uqbar, afi rma que 
os fundos de recebíveis vão democratizar 
o acesso a recursos para pequenas e médias 
empresas. O especialista - que dá cursos 
sobre securitização de ativos fi nanceiros 
e estará na Bolsa de Valores de São Paulo 
em setembro e dezembro - prevê este ano 
o registro na CVM de R$ 20 bilhões em 
fundos de recebíveis. As emissões efetivas 
já somam R$ 5,83 bilhões. 

No primeiro trimestre, a CVM registrou 
dez novas operações de fundos de recebí-
veis. O crédito consignado liderou, com 
quatro casos, seguido de crédito imobili-
ário, com três, de fi nanciamento de verí-
culos, com duas, de recebíveis comerciais, 
com uma operação registrada, informa a 
Uqbar, que mantém um levantamento per-
manente das informações do setor.

Importantes parceiros integram o projeto do FIDC da Anfac, que deve ampliar a liquidez das sociedades de fomento 
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Como funciona - Os fundos de recebí-
veis são diferenciados dos demais, porque 
permitem a existência de dois tipos de 
cotas: subordinada e sênior, com direitos 
e obrigações diferentes. As cotas seniores 
podem ter como limite de rentabilidade, por 
exemplo, uma porcentagem dos certifi cados 
de depósito interbancários (CDIs), além de 
preferência na amortização e resgate. 

Já as cotas subordinadas teriam como 
principal obrigação arcar, em primeiro 
lugar, com eventuais perdas por inadim-
plência dos papéis do fundo. As perdas só 
atingem as cotas seniores se o recursos das 
subordinadas não forem sufi cientes para 
cobrir o prejuízo. Em contrapartida, em 
caso de rentabilidade acima da referência 
defi nida pelo fundo (benchmarck), o ganho 
é distribuído entre as cotas subordinadas.

Os fundos podem ser viáveis tanto para 
empresas que precisam de mais recursos 
para atender a seus clientes quanto para 
aquelas que não estão com a totalidade do 
capital aplicada em recebíveis.

A constituição do fundo é feita por meio 
de cessão de créditos, que passam a com-
por seu ativo. O rendimento das carteiras 
decorre da diferença entre o valor pago 
pelos títulos e o que será pago pelo devedor 
no vencimento da obrigação. Os FIDCs 
são destinados aos chamados investidores 
qualifi cados: abrangem as instituições fi -
nanceiras, as companhias seguradoras, as 
sociedades de capitalização, as entidades 

abertas e fechadas de previdência priva-
da, as pessoas jurídicas não-fi nanceiras 
com patrimônio líquido superior a R$ 5 
milhões, os fundos de investimento em 
cotas destinados exclusivamente a inves-
tidores qualificados, as pessoas físicas 
com patrimônio superior a R$ 5 milhões 
e os investidores individuais que possuam 
carteira de valores mobiliários de valor 
superior a R$ 300 mil.

A tributarista Tiziane Machado afi rma 
que os fundos podem receber papéis, por 
exemplo, de diferentes empresas de um 

mesmo grupo: “Podemos citar um grupo 
empresarial que tenha uma construtora, 
uma empresa de factoring e uma consulto-
ria. Os recebíveis dessas empresas podem 
ser ‘empacotados’ e transferidos para o 
fundo e então vendidos a investidores”.

A partir deste ano, a tributação dos 
resgates de fundos com aplicação inferior 
a seis meses sobe de 20% para 22,5% so-
bre os rendimentos, compensáveis no mês 
seguinte ao da operação.

Um pequeno glossário pode ajudar a 
entender melhor a estrutura dos fundos:

Nome - fundo de investimento em 
direitos creditórios.

Originador - empresa que gera os 
recebíveis.

Administrador - banco ou corretora, 
gestor da carteira.

Custodiante - banco que analisa e 
liquida os recebíveis.

Rating - é obrigatória a contratação 
de agência de classifi cação de risco de 
crédito.

Cotas - são de dois tipos: sênior (têm 
preferência no resgate e pagamento de 
rendimentos) e subordinada.

Carteira - deve ter no mínimo 50% 
investidos em direitos creditórios e o saldo 
em títulos do Tesouro, BCl, CDBs, valores 
mobiliários e ativos de renda fi xa.

Resgates - só podem ser antecipados em 
fundos abertos. Os fechados obedecem ao 
prazo estipulado ou ao seu término. 

Atividade deve mudar 
com nova estrutura

O vice-presidente do Comitê de 
Planejamento e Gestão da Anfac e 
proprietário da Plus Fomento Mercantil, 
Lívio Utech, acredita que a implantação 
da nova estrutura organizacional da 
associação deve proporcionar mudanças 
signifi cativas na atividade. Utech acredita 
que se caminha cada vez mais na direção 
da adoção de meios eletrônicos de 
negociação e as sociedades de fomento 
mercantil precisam estar preparadas.

“Deverá haver muita união entre todos 
os comitês criados, com grande empenho 
no sentido de elaborar planos de melhoria 
das práticas de mercado hoje aplicadas 
e principalmente à divulgação clara e 
uniforme da nossa atividade”, comentou.

Para atender às expectativas dessa 
nova estrutura será criado um sistema 
de comunicação entre todas as vice-
presidências e um intercâmbio com os 
associados por meio dos sindicatos, para 
que tenham conhecimento dessas ações.

O comitê que será comandado 
por Utech é “extremamente amplo e 
trabalhoso”, porque as mudanças de 
mercado ocorrem de forma constante. 
“Mas devemos defi nir como prioridade 
alguns temas e propor a defi nição de 
estratégias, ações a serem desenvolvidas, 
bem como defi nir claramente sua 
abrangência e prazo”, afi rma.

Utech comenta que um bom 
planejamento pode ser identifi cado como 
o desenvolvimento de processos, técnicas 
e atitudes, as quais proporcionam uma 
situação viável para que se possa avaliar 
as implicações de decisões em função dos 
objetivos, de modo mais rápido, coerente, 
efi ciente e efi caz. “Portanto, a atividade de 
planejamento é complexa em decorrência 
de sua própria natureza, qual seja, a de 
um processo contínuo de pensamento 
sobre o futuro, desenvolvido mediante 
a determinação de estados futuros 
desejados e a avaliação de cursos de ação 
alternativos a serem seguidos para que 
tais estados sejam alcançados.”

Pesquisa por região – Utech comenta 
que é importante levantar um plano 

de pesquisa por região para conhecer  
o número de empresas de factoring 
registradas nas juntas comerciais de cada 
Estado e quantas estão associadas ao 
Sistema Anfac. “O objetivo é conhecer 
a quantidade de empresas de fomento 
mercantil regularmente registradas por 
região e conhecer a participação efetiva 
de cada uma delas.”

Ele acredita que após defi nido 
“claramente” o número de empresas 
existentes, é importante desenvolver 
pesquisa para verifi car suas necessidades 
operacionais e traçar um plano de ação 
para buscar a fi liação das empresas e 
aumentar o número de associadas ao 
sistema. “E ainda orientá-las no tocante 
às práticas legais do fomento mercantil.” 
Ele entende que o ideal seria congregar 
as sociedades de fomento mercantil em 
torno de um conselho de auto-regulação 
em que o próprio mercado atuaria como 
supervisor de todas as suas atividades.

O empresário propõe a elaboração 
de estudos com as empresas do setor, 
bancos e empresas-clientes para sugerir 
alternativas para as cobranças, que no 
futuro deverão ser escrituradas via sistema 
eletrônico, sem a circulação de papéis.

“Deveremos passar por profundas 
mudanças em curto prazo, com a 
implantação total da certifi cação 
eletrônica no País. Esta revolução 
tecnológica implica redução gradual de 
emissão física de documentos, adaptação 
do Poder Judiciário, legislação, mas 
principalmente a maneira como as  
empresas de fomento devem buscar 
soluções para não perder negócios devido 
a essas mudanças de mercado”, avalia.
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O professor Luiz Marins lançou no último mês o 
livro “Homo habilis: Você como empreendedor”. 
Nele o leitor encontra informações para se tornar 
um empreendedor de sucesso.
O autor comenta que, para vencer, é preciso  ser 
um “novo homem”. Ele apresenta os requisitos 
desse perfil, por meio do resgate do Homo 
habilis (homem hábil), a mais adiantada dentre 
as espécies, que representou forte ponto de 
mudança na evolução humana. 
Marins analisa o empreendedor moderno e o 
compara ao Homo habilis. Como no passado, 
busca descobrir instrumentos simples e eficazes 
para transformar sonhos em ações e ações em 
resultados, tornando-se assim o profissional mais 
requisitado. É uma obra para ser apreciada de 
acordo com o interesse do leitor por temas como 
competitividade, relações com consumidor, 
economia do entretenimento, responsabilidade 
social, perfil do empreendedor, trabalho em 
equipe e disseminação de conhecimentos.

Sandra, do BankBoston: parceria Utech: integração entre comitês

fundos
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um “novo homem”. Ele apresenta os requisitos 
desse perfil, por meio do resgate do Homo 
habilis (homem hábil), a mais adiantada dentre 
as espécies, que representou forte ponto de 
mudança na evolução humana. 
Marins analisa o empreendedor moderno e o 
compara ao Homo habilis. Como no passado, 
busca descobrir instrumentos simples e eficazes 
para transformar sonhos em ações e ações em 
resultados, tornando-se assim o profissional mais 
requisitado. É uma obra para ser apreciada de 
acordo com o interesse do leitor por temas como 
competitividade, relações com consumidor, 
economia do entretenimento, responsabilidade 
social, perfil do empreendedor, trabalho em 
equipe e disseminação de conhecimentos.

Sandra, do BankBoston: parceria Utech: integração entre comitês

fundos
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Marins lança livro
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A Anfac, em parceria com os 
Sinfacs, deu continuidade ao ciclo 
de palestras sobre a “A nova Lei de 
Recuperação de Empresas e seus 
refl exos para a atividade de factoring”. 
O advogado José Luís Dias da Silva, do 
escritório Savóia Advogados Associados, 
e o assessor da Presidência da Anfac 
Dorival Maso falaram sobre o assunto 
em 2 de julho em Campo Grande. 
As palestras já foram realizadas em  
Blumenau, Criciuma, Porto Alegre, 
Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, 
Rio de Janeiro e São Paulo, devendo 
prosseguir por todo o País.

Os contadores das empresas de 
fomento mercantil do Mato Grosso do 
Sul vão se reunir no dia 30 de julho no 
Novotel de Campo Grande. O encontro 
é promovido pelo Sinfac/MS. Entre os 
temas a serem debatidos estão: receitas, 
nota fi scal, fator, impostos, despesas, 
lucro real e mútuo, entre outros. As 
inscrições podem ser feitas pelo telefone 
(0xx67) 383-2202 ou 8112-6678.

Em junho, foi realizado o curso de 
Planejamento Tributário no Factoring 
e Proteção Patrimonial, ministrado 
pelo presidente do Sinfac NCO-SC, 
Tarcísio Zonta. Ele abordou temas como 

O 105º Curso de Agente de Fomento 
Mercantil – Operador de Factoring foi 
realizado de 11 e 15 de julho, no Hotel 
Transamérica Flat 21st Century em São 
Paulo. Os participantes conheceram 
a história da entidade e do segmento, 
em aulas ministradas por Luiz Lemos 
Leite, presidente da Anfac. O professor 
Paulo Freire mostrou conceitos de 
matemática fi nanceira, taxa de juros 
compostos equivalentes, fator de compra, 
metodologia de cálculo e itens de custeio. 
O 106º curso já está programado para 
Belém (PA), em agosto. No mesmo 
período, à noite, será realizado o 3º Curso 
de Direito do Fomento Mercantil,  para 
advogados, magistrados operadores do 
direito. As inscrições: Instituto Brasileiro 
de Fomento Mercantil (IBFM): http://
www.ibfm.com.br ou fones: 
(0xx11) 3331-5847 ou 3333-2726.

Novos diretores 
no Distrito Federal
O Sindicato das Sociedades 

de Fomento Mercantil do Distrito 
Federal (Sinfac-DF) elegeu para 
o triênio 2005/2008 dois novos 
diretores. Na área fi nanceira, o 
cargo fi cará com a empresária 
Jane Pias de Oliveira Varanda, 
proprietária da Gestão Fomento 
Mercantil. Na área técnica assume 
Edson Figueira, sócio da Suporte 
Factoring Fomento Mercantil. Os 
demais dirigentes permanecem em 
seus postos.

Luiz Napoleão da Silva Brito 
(ALL Factoring) – presidente, 
Márcia Adriana Rodrigues da 
Cunha (Fator Brasília Fomento 
Mercantil) – vice-presidente, e 
José Ferreira Fernandes (Prisma 
Fomento Comercial) - diretor 
administrativo.

Uma das metas da nova 
diretoria, segundo o presidente, 
é “agregar novas empresas ao 
Sistema Anfac, sempre com 
o objetivo maior da união e 
fortalecimento do setor”, diz Brito.

Lei de recuperação 
de empresas em MS

nos sindicatos

Contabilista defende 
união entre setores 

“Toda a sociedade deve se unir e somar 
forças”, é o que acredita Annibal de Freitas, 
ex-presidente, atual conselheiro consultivo 
do Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis, de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas no Estado de São 
Paulo (Sescon/SP) e sócio da Organização 
Contábil Modelar.

Para Freitas, o contabilista é um 
“formador de opinião, já que lida com o 
comerciante e sempre é consultado para 
dar uma informação”.  Assim, por ser um 
elo nas relações econômicas, ele propõe 
sempre que os outros setores se unam aos 
contabilistas, em parcerias como a realizada 
com as entidades de fomento mercantil.

O Sescon/SP foi fundado em 12 de 
janeiro de 1949, com a denominação de 
Associação Profi ssional das Empresas de 
Serviços Contábeis de São Paulo. Freitas foi 
presidente da entidade por quatro gestões. 
“Para fazer um sindicato grande e forte, 
é necessário, acima de tudo, tratar o seu 
concorrente como um colega e não como 
um adversário, foi o que fi zemos”, disse.

Freitas destaca a atuação do presidente 
do Sindicado das Sociedades de Fomento 

Mercantil do Estado de São Paulo, 
Marcos Garutti, que também atua na 
área de contabilidade. “Quem administra 
bem o seu escritório tende a ser um 
bom administrador para o setor. O fato 
de fazer o sindicato crescer depende da 
classe”, afi rmou. 

É importante, diz Freitas, que o setor 
receba e compreenda a mensagem do 
sindicato. “Na maioria das vezes, as 
pessoas perguntam ‘o que o sindicato faz 
por mim’, e deveriam perguntar ‘o que 
podemos fazer em favor do sindicato’. 

São Paulo realiza curso de operador de fomento

Com a presença do presidente da 
Anfac, Luiz Lemos Leite, do vice-
presidente, Daniel Gonçalves, e do 
assessor da Presidência Dorival Maso, 
a Garutti Contabilidade & Assessoria 
recebeu em 14 de junho certificação do 
programa de qualidade do Sindicato 
das Empresas de Serviços Contábeis, 
de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas no Estado de 
São Paulo (Sescon). O certificado foi 
entregue pelo ex-presidente da entidade 
Annibal de Freitas a ˘lvaro Cardoso 
Neto Garutti, diretor da empresa 
fundada em 1964, que tem à frente o 

Sescon certifica 
Garutti Contabilidade

Freitas: fortalecimento das entidades

termo aditivo, nota fi scal, prestação de 
serviços, sociedade anônima, lucro real 
e tributável, PIS/Pasep, Cofi ns, alíquotas 
e outros. 

Gerentes terão curso de capacitação 
O Instituto Brasileiro de Fomento 

Mercantil (IBMF) promoverá nos dias 
11 e 12 de agosto o curso de capacitação 
de gerentes de factoring. Com amplo 
programa, será ministrado por Carlos 
Alexandre de Braga Almeida, consultor 
de administração estratégica e gerência 

empresarial e diretor da Carta Factoring 
Ltda. O curso abrangerá os conceitos de 
fomento mercantil, empresas-clientes, 
processo de prospecção, cadastro e análise 
de crédito, processos de negociação, 
operações e controles. Informações pelos 
telefones (0xx11) 3331-5847 e 3333-2726.

Porque, na medida em que o sindicato 
cresce e tem sucesso, o empresário do 
setor também terá  sucesso”, disse.

O respeito ao código de ética do setor 
também deve ser observado, afi rmou. 
“Em todo segmento da sociedade tem 
bons e maus empresários, mas temos 
de trabalhar em conjunto para crescer e 
melhorar cada vez mais.” 

Na visão de Freitas, é preciso 
divulgar a importância da entidade 
representativa do setor, para que ela seja 
capaz dar o máximo para o associado e 
merecer dele o devido conhecimento.

Convergência - Garutti concorda 
com as teses e propostas do dirigente do 
Sescon e diz que o Sinfac/SP trabalha 
para oferecer a melhor estrutura aos seus 
associados e para ampliar a sua base 
de atuação, atraindo novas empresas 
para a entidade. O fortalecimento do 
sindicato e a ampliação de seus meios de 
comunicação estão entre as prioridades 
do presidente do Sinfac.

A cooperação entre os setores 
também está na pauta dos projetos 
que Garutti planeja desenvolver e 
refl ete a própria política adotada pela 
Anfac, de consolidação de parcerias 
com os diversos segmentos que podem 
complementar e fortalecer a atividade do 
fomento mercantil.
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presidente do Sinfac/SP, Marcus Jair 
Garutti, terceira geração da família 
de contadores Cardoso & Garutti. 
Bonfilho Garutti, considerado o decano 
da classe, formado em 14 de dezembro 

de 1926 pela Escola de de Commercio 
de Campinas, completará em 29 de 
novembro 102 anos. O evento foi 
aberto pelo presidente do Sescon, 
Antonio Marangon. 

Campo Grande reúne 
contadores em julho
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fomento mercantil, como negócio 
jurídico, envolve multiplicidade de 
obrigações, desde prestações de 

serviços até transferências de direito de crédi-
to sobre títulos, aquelas obrigações de fazer, 
estas obrigações de dar. Com os títulos cedi-
dos recebe o empresário do fomento mercan-
til o direito de cobrança, estabelecendo uma 
relação jurídica onde se situa, no pólo ativo, 
o empresário, no passivo, o devedor originá-
rio, obrigatoriamente se inserindo aquele nas 
qualidades das obrigações cedidas, caracte-
rizadas por títulos de crédito subordinados à 
legislação especial.

A via jurídica da transferência dos direi-
tos creditórios, além do contrato lavrado de 
cessão que ao fomento se agrega, se consoli-
da por meio do endosso, forma especializada 
e típica dos títulos de crédito. As qualidades 
de tais títulos, autônomos, abstratos e literais, 
se aplicarão ou não na dependência de cada 
espécie. Assim se podem analisar as dupli-
catas, letras de câmbio, notas promissórias e 
cheques, principais títulos transferíveis.

O empresário credor, pois, ao receber 
cada título, se submete na cobrança às formas 
materiais e processuais para sua realização. 
Torna-se importante conhecer o entendimen-
to jurídico típico a cada espécie, como garan-

empresário credor, como endossatário pessoa 
que recebeu o direito autônomo de cobrança. 
Para qualquer oposição o devedor só poderá 
voltar-se ao credor originário. Observa-se, 
neste particular, o constante do julgado do 
S.T.J, “in” RT 661/188, “somente podem ser 
opostos a quem tenha participado do negó-
cio. Endossado o cheque a terceiro de boa-fé, 
questões ligadas à “causa debendi” originária 
não podem ser manifestadas contra terceiro 
legítimo portador do título”. É, aliás, a inter-
pretação autêntica do que está explicitamente 
previsto no art. 25 da lei nº 7.357, de 1985.

Não pago o cheque após a tentativa de 
recebimento, segue-se a possibilidade da exi-
gência judicial que, segundo a lei especial, se 
realiza sob três formas independentes e su-
cessivas.

Prioritarimente, descortina-se a ação de 
execução, nos termos do art. 585, I, do Códi-
go de Processo Civil (cheque como título ex-
trajudicial), a mais efetiva, eis que possibilita 
a imediata citação e oferta de bens que garan-
tam a efetividade da medida, tendo o devedor 
24 horas para pagar ou indicar tais bens para 
a penhora (art. 646 e seguintes do estatuto 
processual civil). Penhorados os bens, o de-
vedor remanesce como depositário dos mes-
mos, com a obrigação legal de conservá-los, 
incluindo-se a responsabilidade garantia por 
possível decreto de prisão civil (depositário 
infi el), uma das espécies de prisões admitidas 
pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal. O 
prazo de prescrição para essa ação de execu-
ção é de seis meses, nos termos do art. 59 da 
lei nº 7.357, de 1985, considerando-se antes 
um prazo de 30 a 60 dias para a apresenta-
ção do cheque ao banco sacado. Assim, em 
síntese, a partir da emissão, se o cheque for 
da mesma praça do pagamento, tem-se o pra-
zo de 30 dias para sua apresentação ao banco 
sacado, a que se segue, sem solução de con-
tinuidade, o prazo de seis meses para a pro-
positura da ação; sendo de praça diversa à do 
pagamento, ter-se-á prazo de 60 dias para a 
apresentação, seguindo-se o mesmo período 
prescricional de seis meses. Em resumo, sete 
meses ou oito meses, respectivamente, da 
emissão do cheque, poderá o mesmo ser exe-

Oscarlino Moeller
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, mestre em Direito Civil pela Universi-
dade de São Paulo, professor titular de Direito Civil 
da UNI FMU ‡ Centro Universitário das Faculdades 
Metropolitanas Unidas

Oscarlino Moeller

O

opinião legal
cutado por esta via. O cheque, nesta hipótese, 
vale exclusivamente como título de crédito, 
absolutamente desligado do negócio jurídico 
que lhe deu causa. Autonomia plena. 

Deixando de promover a ação de execu-
ção na forma acima, terá o empresário ain-
da o período sequencial de mais dois anos, 
contados a partir do término daqueles pra-
zos iniciais, para promover ação de conhe-
cimento para cobrar o cheque, consideran-
do-se esse título ainda com essa qualidade, 
como título autônomo, sem necessidade de 
se vincular ao negócio que lhe deu origem. 
É a regra do art. 61 da lei 7.357 citada (“a 
ação de enriquecimento contra o emitente 
ou outros obrigados, que se locupletaram 
injustamente com o não-pagamento do che-
que, prescreve em dois anos contados do dia 
em que se consumar a prescrição do art. 59 e 
seu parágrafo desta lei”).

O Código de Processo Civil apresenta, 
para esta forma de cobrança, ação e proce-
dimento especiais, a ação monitória, nos 
termos do art. 1.102-A, para dar maior cele-
ridade na cobrança. A ação monitória admite, 
como espécie de processo de conhecimento, 
desde que haja começo de prova por escrito 
de débito (o cheque emitido e já prescrito na 
forma de execução), a oportunidade de cha-
mar o devedor para ofertar defesa breve em 
forma de embargos, estes se apresentando de 
julgamento rápido, e, se não apresentados no 
prazo de dez dias, seguir-se-á sentença que 
será o título judicial para pagamento. Não 
pago, abre-se a execução desse titulo judicial, 
novamente pela forma acima exposta (citação 
para pagar em 24 horas, sob pena de penho-
ra). Por entendimento pacífi co na jurispru-
dência, se efetua a cobrança, por essa forma, 
ainda usando o cheque como título autônomo, 
desnecessária a menção ou prova do negócio 
jurídico que lhe deu causa. 

Conclusivamente, neste particular, ainda 
que haja a prescrição do cheque, como título 
executivo (seis meses de prescrição, após o 
prazo de apresentação), ainda resta sua co-
brança com o cheque considerado como título 
de crédito, em sua plena autonomia e abstra-
ção. Cite-se a respeito o entendimento do STJ 
no sentido de que a “pretensão ao recebimen-
to de valores constantes de cheques prescritos 
pode ser processada pela via especial da ação 
monitória, exatamente na forma do art. 1.102ª 
e seguintes do CPC” (Resp. nº 166.594/MG 
– 4ª Turma – Rel. Min. Aldir Passarinho Ju-
nior – j. 17.08.00, DJU. 09.10.00, p. 51, “in” 
LexSTJ, vol. 137, p. 177).

Finalmente, ainda que se omita o empre-
sário portador do cheque na propositura das 
duas formas expostas, restar-lhe-á a utiliza-
ção da ação ordinária de cobrança. Agora, 

utilizado o cheque apenas como começo de 
prova, deverá haver descrição e prova da exis-
tência do negócio originário que determinou  
a emissão do cheque. Essa ação ordinária 
tem um prazo de dez anos para ser ajuizada, 
a contar da data de emissão do título, prazo 
esse fi xado pelo art. 205 do Código Civil vi-
gente. Aplica-se o prazo do Código Civil à 
falta de sua previsão temporal na lei especial. 
Esta última ação, como possibilidade fi nal de 
cobrança, está prevista no art. 62 da lei espe-
cial do cheque.

Conclui-se ser ampla a possibilidade de 
realização dos créditos cedidos na forma de 
cheques, mas exigindo que o empresário, 
no momento da cessão de crédito realizada, 
observe a qualidade do título, garantindo a 
ampla oportunidade de exercício de ações, 
tudo dependendo também da forma com que 
foi lavrado o contrato de realização do fo-
mento mercantil.

mente subscritores do cheque. Esta orienta-
ção se tornou realidade a partir da Súmula n. 
600 do STF, “in verbis”: “cabe ação executiva 
contra o emitente e seus avalistas, ainda que 
não apresentado o cheque ao sacado no prazo 
legal, desde que não prescrita a ação cambi-
ária”. Há de se considerar, neste particular, o 
benefício do cheque, se em comparação com 
outros títulos, posto que representa confi ssão 
de débito, bastando, assim, que o empresário 
efetive o depósito e a compensação. Resul-
tando negativa essa operação, deverá o em-
presário imediatamente proceder à cobrança 
judicial, mas tendo, nesse mister, o prazo da 
ação de execução.

Finalmente, como observação de caráter 
particular, não se há de esquecer que, sendo 
a entrega do cheque o resultado do contrato 
de fomento lavrado, impõe-se o cuidado na 
identifi cação da origem, inobstante as garan-
tias de cobrança acima especifi cadas. Assim 
é porque existe a possibilidade de sua origem 
ilícita, oriundo de negócios jurídicos viciados 
que, por certo, nulifi cam o título para todos 
que interferirem na sua execução, incluindo-
se o empresário do fomento, como terceiro. 
Cite-se a respeito: “ Cheques atrelados a con-
trato de factoring – Ausência de atributos da 
autonomia e da abstração – Inexistência da 
prestação de serviço que motivou o saque – 
Inexigibilidade dos títulos – Extinção da exe-
cução decretada – Recurso provido para este 
fi m” (Apel. 858.452-7 – 7ª Cam. Do 1º TACSP 
– Rel. Des. Waldir de Souza José).  Nesse 
sentido também o constante do acórdão pu-
blicado na RT 758, pág. 284, cuja ementa as-
sim se apresenta: “Na execução fundada em 
cheques pós-datados, é possível a discussão 
da causa debendi se existem provas que con-
duzem a negócio ilícito ou a vícios de vontade 
que anulam o negócio jurídico, pois a presun-
ção de autonomia e independência do título 
de crédito é relativa”.

Nesta última ressalva se há de lembrar 
a regra fundamento do art. 295 do Código 
Civil, vigente para os efeitos da cessão de 
crédito operada com a lavratura do contra-
to de fomento mercantil, no sentido de que 
“na cessão por título oneroso, o cedente 
( faturizado – grifo nosso), ainda que não 
se responsabilize, fi ca responsável ao ces-
sionário ( faturizador ou empresário – gri-
fo nosso) pela existência do crédito ao tem-
po em que lhe cedeu...”

tia mesmo das cessões de crédito recebidas.
Enfoca-se, aqui, especifi camente, o che-

que, título amplamente utilizado nos negó-
cios, inclusive pelos pequenos e microempre-
sários em seu giro comercial, e, pois, o mais 
comum dentre aqueles que na cobrança se 
atolham para a realização pelo empresário do 
fomento. Sua ampla utilização nos negócios 
jurídicos assim o recomenda para análise.

Rege-se por lei especial, nº 7.357, de 
02.09.85, em pleno vigor, inobstante a vigên-
cia do novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 
10.01.02, com entrada em vigor em 11.01.03), 
assim que o parágrafo segundo do art. 2º da 
Lei de Introdução ao Código Civil – Decre-
to-lei nº 4.657, de 4.9.42 - ( ) ressalva a con-
tinuidade da aplicação das regras incorpora-
das em leis especiais, não derrogadas pelas 
disposições gerais do Código Civil. As regras 
estabelecidas como forma de sua cobrança, 
triplamente construída, ainda permanecem 
válidas.

O cheque recebido, como título de crédi-
to, mantém a qualidade de título antônomo 
(valendo por si, valendo ao credor que o porta 
de forma absoluta e independente, sem estar 
vinculado aos direitos anteriores), literal (vale 
pelos dizeres e algarismos nele incluídos) e 
abstrato (independente do negócio jurídico 
que lhe deu origem), não podendo o devedor 
ou emitente invocar defesas pessoais contra o 

Os recebíveis e o
fomento mercantil

O prazo de prescrição, signifi cando a 
perda do direito de ação, por inércia de seu 
titular, no caso, o empresário do fomento, 
exige celeridade nos atos de sua realização 
de pagamento, inobstante possuir tríplice for-
ma de consubstanciação. Ressalta-se, neste 
particular, o cuidado que deve ser relegado 
para a apresentação, momento inicial de con-
tagem temporal para a incidência daquele da 
prescrição. Se o cheque não for apresentado 
no prazo de 30 ou 60 dias, após os mesmos 
se inicia a contagem daquele de prescrição. 
Contudo, apresentado o cheque ao banco sa-
cado e não efetivado seu pagamento, será o 
dia da apresentação que determinará o início 
da contagem (Recurso Especial n. 130.791/
CE – 3ª Turma do STJ).  

Ainda sobre a apresentação, há de se res-
saltar que a mesma não é necessária em rela-
ção aos que se vinculam na emissão do título, 
ou seja, emitente e seus avalistas. O empresá-
rio poderá, pois, ingressar diretamente com a 
ação de execução contra o devedor ou emiten-
te, ou mesmo seus garantes, avalistas, igual-

Impõe-se o 
cuidado na 

identificação 
da origem
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Evento
“Não poderia deixar de registrar o alto ní-
vel do seminário realizado no Plenário do 
TJ - ES. A organização impecável e o alto 
nível dos palestrantes, com destaque espe-
cial para a palestra proferida pelo Dr. José 
Luiz Dias da Silva, que foi uma das mais 
belas aulas de direito que já tive.”

Laci Carvalho
Diretor 

CenterCred Fomento Mercantil - Vitória

Vice-presidência
“Agradeço o convite para participar de 
uma das vice-presidências criadas pela 
reforma estatutária aprovada em AGE 
de 14/12/04. É uma honra para mim fa-
zer parte de sua equipe e poder servir à 
Anfac. Espero poder desempenhar à al-

tura e corresponder à confi ança em mim 
depositada”. 

Alexandre Dumont Prado
Vice-presidente Anfac

Lei de Recuperação
O Sinfac – Centro Sul de Santa Catarina, 
por meio da diretoria e presidência, agrade-
ce a atenção dispensada ao sindicato e seus 
associados em Criciúma. Também gostaria 
de parabenizar a brilhante explanação du-
rante o simpósio sobre nova lei de recupe-
ração de empresas, realizado no dia 27”.

Sérgio Dagostim
Presidente do Sinfac-CS/SC

Santa Catarina

Casa nova
“Os diretores da Strutura sentem-se orgu-
lhosos de assistir, desde nosso ingresso na 

Anfac, a uma constante melhoria da nossa 
associação. Parabéns pela nova instalação, 
e em especial ao Luiz Lemos Leite”.

Jorge Luiz Chiodi
diretor 

Strutura 

Revista
“Tomei contato, por meio da Revista 

Fomento Mercantil, dos serviços prestados 
pelo setor à rede de confecções do Estado 
de Goiás. Acho que esse tipo de atuação de-
veria ser mais divulgado, principalmente em 
Estados como  São Paulo,  que  concentra 
a maior parte dos 4 milhões de pequenas e 
microempresas do País.

Selma Rossini
Saex Ltda.

em dúvida, foi um alívio a decisão 
do Comitê de Política Monetária 
(Copom) de manter a Selic inalte-

rada, após nove meses consecutivos de alta. 
A acomodação da atividade econômica, a 
defl ação no atacado, a desaceleração dos 
índices ao consumidor eram elementos que 
faltavam para o BC interromper os aumen-
tos de juros. As projeções para o IPCA de 
2005 também cederam, refl etindo a desace-
leração dos reajustes no varejo. Após chegar 
a quase 6,5%, as projeções que constam da 
pesquisa semanal Focus do BC, com cerca 
de cem bancos, recuaram para 6,16%. 

Assim, cresce a perspectiva de que a Se-
lic será reduzida no fi nal do terceiro trimes-
tre, mais cedo do que o previsto. O BC pre-
cisa aproveitar esse cenário favorável para 
tentar salvar o resto do ano. As estatísticas 
sobre o crescimento econômico do primei-

ro trimestre mostram a 
dimensão dos estragos 
provocados pela política 
de juros do BC.

Estrago - Os núme-
ros do PIB do primeiro 
trimestre apontam para 
um crescimento da eco-
nomia de 3% ou menos este ano - destes, de 
1,5 ponto é efeito estatístico. Assim, a ex-
pansão efetiva será muito menor.

O destaque negativo foram os dados de 
investimentos nos últimos seis meses. De-
pois de crescer 3,5% no segundo trimestre 
de 2004 e 6,2% no terceiro, caíram 3,9% 
no quarto trimestre. Agora, houve queda de 
mais 3%. Como efeito da política monetária 
apertada, as empresas adiam projetos de ex-
pansão e aplicam seu caixa em renda fi xa. 

A expansão do PIB no período deveu-se 
apenas aos resultados do comércio exterior. 
Mas esse segmento também sente os efeitos 
dos juros do BC. A elevada Selic provoca o 
ingresso de recursos estrangeiros para apli-
cações no Brasil e pressiona o dólar, que está 
no menor patamar em três anos. O governo 
também vem atuando contra o principal 
motor da recuperação econômica de 2004 

e responsável pelo desempenho positivo no 
início deste ano. 

Outros dados importantes mostram a 
intensidade da desaceleração da economia. 
O consumo das famílias cresceu 1,6% no se-
gundo trimestre de 2004, 1,3% no terceiro, e 
0,8%, no quarto trimestre. De janeiro a mar-
ço de 2005, o consumo caiu 0,6%. Isso mes-
mo diante da expansão agressiva do crédito. 
Podemos, assim, ter 2005 com a economia 
crescendo a taxas ainda mais baixas. Tudo 

dependerá de quan-
do e com qual inten-
sidade o BC reduzirá 
os juros.

S

investimentos

cartas
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