




da sociedade, levando aos de-
mais segmentos as informa-
ções que facilitam o entendi-
mento sobre a nossa atividade 
- como os encontros com juí-
zes e desembargadores - e, na 
direção inversa, trazem para o 
setor importantes análises de 
especialistas, a exemplo do 
seminário promovido com a 
presença do ex-ministro Del-
fi m Netto. Podemos listar nes-
se processo os encontros por 
todo o País para discussão dos 
impactos sobre as sociedades 
de fomento mercantil e seus 
clientes da importante Lei de 
Recuperação de Empresas.

As questões microeco-
nômicas também têm sido 
contempladas. Ainda agora 

anunciamos o lançamento dos primei-
ros fundos de investimentos em direitos 
creditórios (FIDCs), que conferem mais 
qualidade e visibilidade às empresas e 
certamente se tornarão uma das principais 
fontes de liquidez e expansão do setor. 
Os fundos, sob criteriosa fi scalização da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
reforçam a credibilidade do fomento mer-
cantil como indutor de desenvolvimento 
de dezenas de milhares de pequenas e mé-
dias empresas que se socorrem dos servi-
ços de nossas associadas em todo o País.

Relevantes são ainda os verdadeiros 
termômetros representados pelas empresas 
que captam os números e informações re-
lativos à saúde das empresas-clientes, per-
mitindo importante redução nos riscos das 
operações, sem falar dos convênios com as 
organizações que desenvolvem tecnologias 
específi cas para aumentar a confi abilidade 
da gestão e dos processos adotados pelas 
associadas da Anfac. Assim, procuramos 
oferecer instrumentos capazes de possi-
bilitar gestão segura e efi ciente, mesmo 
em momentos de turbulência, e estamos 
sempre em busca de produtos e serviços 
que agreguem qualidade para garantir o 
crescimento do nosso setor. 

Oferecemos 
aos associados 
instrumentos 
indutores do 
crescimento

Luiz Lemos Leite 
Presidente da Anfac
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O

editorial

O Brasil é um País 
privilegiado. Convi-
vemos anos com um 

processo infl acionário endêmi-
co que escandalizava analistas e 
economistas de todo o mundo. 
Em que pese tantos desacertos, 
o Brasil cresceu, sobreviveu e 
continua superando as difi cul-
dades. De 1994 a esta parte, são 
decorridos 11 anos. Malgrado 
as crises geradas por variáveis 
endógenas e exógenas, são 11 
anos de relativa estabilidade 
econômica pautada por provi-
dências do governo, medidas 
e antevistas pelos especialistas 
que analisam nosso passado 
e muitas vezes prognosticam 
nosso futuro com matizes pan-
glossianos. Seja como for, a 
economia brasileira segue seu rumo: os in-
vestidores não se retraíram; o dólar em par-
manente queda não responde nem aos efei-
tos dos problemas que cercam atualmente o 
governo; sensíveis são as vendas e compras 
externas do País às idas e vindas da moe-
da brasileira em relação à norte-americana; 
os recordes de saldo comercial continuam 
elevados mesmo ante a forte valorização do 
real; o emprego se mantém em níveis razoá-
veis e a produção sinaliza crescimento. 

Estamos diante de uma economia que 
cresce, mas com novo perfi l, concentra-
do em setores sujeitos a eventos além dos 
nossos controles. Assim se dá com com-
modities e com produtos demandados por 
novos atores do comércio internacional. 
Esses fatores, entre tantos, são sufi cientes 
para justifi car o constante aprimoramento 
e o acesso a instrumentos que auxiliem na 
gestão estratégica das empresas. Antecipar 
cenários, buscar alternativas, entender os 
movimentos econômicos e sociais e tomar 
as medidas que mantenham a solidez e a 
rentabilidade das empresas são ações pre-
sentes na boa administração.

Nesse sentido, a Anfac tem-se coloca-
do ao lado de suas associadas, oferecendo 
convênios e serviços que auxiliam as em-
presas de fomento mercantil na tomada 
de decisão. Promove ainda eventos que 
ampliam a inserção do setor no conjunto 
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A função do Conselho de Ética da Anfac

Medidas reforçam 
princípios e 

procedimentos 
éticos defendidos 

pela entidade

miguel josé ribeiro de oliveira

artigo

uito se tem falado e escrito so-
bre a atividade das empresas de 
fomento mercantil no País. Al-

gumas análises e comentários são depre-
ciativos, listando tais empresas como apro-
veitadoras, desonestas e envolvidas em 
atos não éticos. Outras análises as compa-
ram a operações de agiotagem. É fato que, 
como em todos os setores da economia, 
existem as boas e as más empresas e aqui 
não seria diferente. Algumas, muitas vezes 
travestidas de sociedade de fomento, mas 
agindo como verdadeiros agiotas, acabam 
denegrindo a imagem deste que considero 
ser um setor importante e estratégico para 
a  sobrevivência de milhares de pequenas 
e médias empresas no País.

O fato é que, em um País onde a oferta 
de crédito é extremamente baixa, repre-
sentando cerca de 27% do PIB - uma das 
piores relações do mundo, ante a média 
internacional de 100% do PIB -, em que 
o sistema financeiro é extremamente res-
tritivo e criterioso na concessão, princi-
palmente para as empresas menores (pe-
quenas e médias), que muitas vezes não 
podem apresentar boas garantias, bom 
cadastro, aval, as empresas de fomento ab-
sorvem e atendem esse público que muito 
depende de liquidez, seja para compra de 
matéria-prima, capital de giro ou até in-
vestimentos.

Outro dado importante a citar, igual-
mente desconhecido por muitos, é que este  
setor é extremamente organizado, antigo 
e respeitado, possui estatutos e Código de 
Ética. Como referência e para demonstrar 
a sua importância do setor cito alguns da-
dos que entendo serem importantes.

O factoring é universalmente utilizado 
em mais de 50 países e foi introduzido no 
Brasil na década de 80 pelo que entendo 
ser hoje o maior especialista e defensor 
deste setor, o professor e doutor Luiz Le-
mos Leita, ex-dirigente do Banco Central.

Em fevereiro de 1982, fundou a An-
fac, entidade que congrega empresas de 
fomento mercantil, com o objetivo de re-

gulamentar o setor, estabelecendo uma 
disciplina legislativa, normas e diretrizes 
comuns para uma padronização de suas  
associadas. Os números demonstram, por 
si, a importância socioeconômica deste 
segmento no País: atende a cerca de 100 
mil empresas, que empregam 2 milhões de 
trabalhadores. E, em 2004, movimentou 
R$ 42,5 bilhões.

Apesar dessa meteórica evolução do 
fomento mercantil do País, muito ainda 
precisa ser feito para termos um setor mais 
justo, transparente e ético. Como citado 
inicialmente, o primeiro e grande desafio 
consiste em separar as boas das más em-
presas de fomento mercantil e isso tem tido 
uma constante discussão na entidade, para 
que ações isoladas não ponham a perder 
uma tão brilhante conquista de anos.

No sentido de resolver esse que en-
tendo ser o grande desafio da Anfac, a 
assembléia-geral de abril elegeu os novos 
membros do Conselho de Ética, com man-
dato até 2008, que, segundo o estatuto,  é 
composto por dois representantes do qua-
dro social da associação e três não asso-
ciados de reconhecida competência, para 
que possam ter mais independência em 
suas análises, sugestões e julgamentos. O 
objetivo é aplicar o Código de Ética da en-
tidade, definido por princípios e deveres 
do agente de fomento mercantil na relação 
com a comunidade, com as autoridades, 
com clientes, com a própria Anfac e com 
as demais empresas do setor.

O Conselho de Ética tem ainda como 
tarefa julgar e punir eventuais desvios de 
conduta, que podem levar à exclusão da 
empresa do quadro associativo com a fina-
lidade de proteger, moralizar e disciplinar 
o setor. As empresas-clientes que recorrem 
aos serviços do fomento mercantil pode-
rão identificar aquelas que são associadas 
à Anfac por meio de um selo. Esse selo 
é a garantia de que essas empresas estão 
sujeitas a todas as avaliações e normas, o 
que garante um atendimento ético e profis-
sional, regido pelos elevados conceitos de 
cidadania e profissionalismo. 

 Essa segurança se dará tanto na forma 
de atuação quanto na certeza de que qual-
quer desvio dos padrões, devidamente co-
municado ao conselho, será criteriosamen-
te analisado, podendo levar a punições. 

Por fim, é importante destacar que 
existe um grande mercado a ser explorado 
e só será efetivamente conquistado com o 
empenho de todas as empresas que reali-
zam o verdadeiro fomento mercantil.

Miguel José Ribeiro de Oliveira é membro 
do Conselho de Ética da Anfac, vice-presidente 

e membro do Conselho Administrativo da 
Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade 
(Anefac) e mebro do Conselho Consultivo 

da Associação Nacional das Instituições de 
Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi).

M
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Mercado do fomento cresce 43%
Número de clientes 
passou de 70 mil para 101 
mil e gerou R$ 42 bilhões 
em negócios em 2004

s sociedades de fomento mer-
cantil tiveram expressivo cres-
cimento em 2004 em volume 

negociado (23,45%) e na conquista de em-
presas-clientes (44,3%). Como indutor do 
desenvolvimento econômico, o setor foi, 
a um só tempo, alavanca e benefi ciário 
da expansão de 4,9% do Produto Interno 
Bruto (PIB), porque fornece liquidez e 
serviços para pequenas, médias e micro-
empresas que, ao evoluir, demandam mais 
liquidez e mais serviços, criando um cír-
culo virtuoso. 

O ano de 2004 foi marcado pela recu-
peração acentuada da economia. A taxa 
de juros Selic caiu para 16,2%, ante 23,3% 
de 2003, o dólar recuou para a média de 
R$ 2,92,  bem inferior aos R$ 3,2 do ano 
anterior, o PIB saiu da estagnação e o de-
semprego recuou para 11,5% ante 12,3% 
de dezembro do ano anterior.

A conjuntura favorável foi, mais uma 
vez liderada pelos setores voltados a ex-
portações, como metalurgia e siderurgia 
- cujos lucros dobraram no ano, segundo 
os dados da Economática -, assim como 
de mineração, químico e têxtil. Os seg-
mentos dependentes do crédito foram fa-
vorecidos pela forte queda dos juros e pela 
expansão das operações de fi nanciamento, 
sobretudo os bens duráveis e automóveis, 
que também dobraram seus resultados lí-
quidos em 2004.

Avanço -  As sociedades de fomento 
mercantil tiveram forte participação no 
processo de desenvolvimento econômico 
brasileiro, com importantes avanços no  
desempenho patrimonial e operacional. O 
destaque foi o crescimento de 44,3% no 
número de pequenas, médias e microem-

presas que formalizaram contratos com as 
sociedades de fomento mercantil em 2004, 
superando o patamar de 100 mil compa-
nhias. Em 2003, ano de retração econômi-
ca, a expansão havia sido de apenas 4,9%.

O volume total da carteira de rece-
bíveis  lastreados em vendas mercantis 
cresceu 23,45% no ano passado, bem aci-
ma dos 15% do ano anterior. O resultado 
superou com folga a infl ação de 7,6% me-
dida pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Ampliado (IPCA) e poderia ser ainda mais 
expressivo, não fosse a quebra da safra no 
Rio Grande do Sul, provocada pela longa 
estiagem. O fenômeno resultou na redução 
na participação do item Outras indústrias 
(que inclui o agronegócio) nas carteiras 
das sociedades de fomento, de 22,38% 
para 19,50%. 

Como fator de alerta, o aumento das 
operações teve como contrapartida a ma-
nutenção do elevado nível de inadimplên-
cia: atingiu 3,4% em 2004, o mais alto dos 
últimos anos, ante 3,32% em 2003. 

Perspectivas - Para 2005, apesar do 
ainda vigoroso desempenho de alguns 
setores voltados à exportação e da manu-
tenção do elevado patamar de vendas dos 
bens duráveis, o desempenho da econo-
mia brasileira será prejudicado pela po-
lítica econômica adotada pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). Para conter 
a infl ação, o Banco Central elevou os ju-
ros para  19,75% ao ano e deixou o dólar 
despencar para próximo de R$ 2,40, pre-
judicando muitos setores dependentes do 
câmbio, como têxteis e calçados. 

A cautela do BC deverá reduzir o 
ritmo de crescimento do PIB para cerca 
de 3% este ano. Felizmente, essa políti-
ca ainda não se traduziu em recessão ou 
queda da produção, exportações e vendas 
do comércio, o que é um sinal positivo, 
diante do elevado patamar atingido pe-
los indicadores de atividade em 2004. É 
possível esperar para 2005, portanto, a 
continuidade da expansão do volume das 
carteiras de recebíveis.
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balanço

A

Agronegócio: quebra da safra gaúcha reduziu participação do setor 

Indústria metalurgia mantém liderança com 26% dos negócios realizados
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Do fundo do quintal 
para a Disney

o início eram apenas os dois. 
Maria Regina idealizava e costu-
rava os bonecos e Luís Fernando 

traçava a estratégia de venda. O que nas-
ceu como empreendimento de fundo de 
quintal conta hoje com o trabalho de 114 
funcionários, contratos com empresas de 
brinquedos de grande porte e licencia-
mento para a produção de brindes para 
a gigante Disney. Nessa longa trajetória, 
sérios obstáculos quase puseram tudo a 
perder, não fosse a decisiva participação 
do fomento mercantil. A história de em-
preendedorismo do casal traça um dos 
tantos perfi s entre as dezenas de milhares 
de empresas atendidas pelo fomento.

Maria Regina Ribeiro Sutton sem-
pre quis ser “dona do próprio negócio”. 
Sua obstinação encontrou apoio em Luís 
Fernando Martins Sutton. Dessa parceria 
nasceu a Agarradinho Fábrica Indústria 
de Brindes Ltda. Ela ainda trabalhava em 
uma empresa em Santo André, na Gran-
de São Paulo, que fabricava bonecos com 
plástico e náilon, quando conheceu o 
marido. “A indústria era pequena e fazia 
um elefantinho de tecido.” Luís Fernan-
do teve uma dupla paixão, por ela e pelo 
brinquedo. A empresa não deu certo, mas 
foi a semente para a criação da Agarradi-
nho. “Resolvemos montar a nossa empre-
sa, só nós dois”, diz Maria Regina.

Em 1991, o casal passou a fabricar 
bonecos de plástico e náilon. A produ-
ção era pequena em torno de mil bonecos 
semanais, em grande parte terceirizada. 
“Ela era a artesã, quem cuidava da pro-
dução, afi nal é ela quem tem habilidade 
para isso. Eu buscava a clientela, oferecia 
os produtos”, diz Luís Fernando.

A perseverança foi compensada e em 

1997 o casal já produzia 100 mil peças 
mensais, com a colaboração de 20 fun-
cionários. A pequena empresa partiu, 
então,  para a linha de trabalho exclusi-
va com PVC, abandonando o tecido. O 
carro-chefe da produção já era o agarra-
dinho, um bonequinho que tem os braci-
nhos como se fossem um prendedor de 
roupas, patenteado pela família Sutton. 
“A marca agarradinho é nossa, só falta 
a conclusão do processo de patente que 
está em andamento no Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (Inpi) e deve 
ser concluído no próximo ano”, informa 
Maria Regina.

Perda - No auge do crescimento, com 
contratos com grandes empresas como a 
rede de lojas C&A, a fabricante de ali-
mentos Danone e a empresa de cosméti-
cos Natura, dois contratos foram cancela-
dos. “Do dia para a noite, todo o dinheiro 
investido foi perdido. Os pedidos já es-
tavam na linha de produção”, conta a 
proprietária. Um calvário ainda maior do 
que o do começo da atividade se iniciava. 
“Passamos a não conseguir cumprir com 
os nossos compromissos em 99.”

Mesmo com o cancelamento dos 
contratos, a fábrica procurou manter os 
funcionários (70 na época). O brinquedo 
agarradinho teve importante papel nes-

sa retomada. O boneco do personagem 
Tarzan (licenciado pela Disney) foi enco-
mendado pela Multibrink e um pedido da 
Estrela, em 2001, para a linha de brindes 
do fi lme Monsters S.A., também da Dis-
ney, ajudaram a manter a fábrica em ope-
ração. “No caso do Tarzan, a Multibrink 
queria fazer o agarradinho e, como a pa-
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indústria
tente é minha no Brasil, então só podia 
fazer comigo. No caso do Monsters S.A., 
o Cinemark dá esses brindes enquanto o 
fi lme está em cartaz, com a compra de 
dois sacos de pipoca ou algo do tipo”, diz 
Maria Regina.

A encomenda segue de acordo com a 
procura pelos brindes, mas normalmente 
o primeiro contrato é de aproximadamen-
te 150 mil peças e, em 70% dos casos, ele 
é repetido e feita uma nova remessa.

Em 2002, a parceria foi realizada no-
vamente, dessa vez para a produção dos 
brindes do fi lme Lilo & Stitch. Mas o en-
dividamento desde a perda dos contratos 
três anos antes não parava de crescer. Em 
2003, a empresa estava parcialmente que-
brada - a dívida com fornecedores era de  
R$ 600 mil - levando à demissão de mais 
da metade do funcionários. O quadro fi -
cou reduzido a 30 pessoas. 

Com problemas de liquidez, a Agar-
radinho foi ao mercado, mas a resposta 
era sempre a mesma: como o faturamento 
estava concentrado em poucas empresas, 
a difi culdade para conseguir crédito, foi 
grande, além da burocracia. Foi então 
que o casal descobriu o fomento mercan-
til. Mas apenas obter capital de giro não 
seria sufi ciente. Era preciso uma reestru-
turação, que começou com a mudança da 
própria fábrica. Da Grande São Paulo, a 
Agarradinho se transferiu para Conchal, 
a 184 quilômetros da capital. E teve iní-
cio a reformulação administrativa, com 
a participação do fomento mercantil. “O 
trabalho de forma integrada ocorreu já 
em Conchal, com a Lastro Fomento Mer-
cantil (empresa de Araras, 169 quilôme-
tros de São Paulo).”

Era preciso uma solução consisten-
tes para enfrentar o alto défi cit, comenta 
Wagner Antônio Bianchini, diretor co-
mercial da Lastro. A parceria teve início 

Linha de 
montagem da 
Agarradinho, 
que emprega 
114 pessoas e 
fornece para 
empresas 
do setor de 
brindes e de 
brinquedos
do País

Longa trajetória 
da empresa 

passa pelo fomento 
mercantil 

3.500 
empresas pequenas e médias

Fonte: Abrinde (Associação Brasileira de Brindes)

70 mil
empregados

Fim de ano
crescimento de 20% a 30% 

nas contratações

Brindes

Luís Antonio e Maria Regina: fomento permite recuperação e expansão da indústria 

80% 
concentrados na região 

sudeste do país
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brindes

em 2002. A Agarradinho tinha contrato 
com o Cinemark para a produção dos 
brindes do fi lme Irmão Urso, licenciado 
da Disney.

Diante da forte descapitalização da 
Agarradinho, a Lastro, que possui uma 
carteira com 54 clientes, formalizou um 
contrato de fomento mercantil para pres-
tar a assistência necessária à expansão 
dos negócios. Marco Aurélio Russo, dire-
tor da Lastro, afi rma que sua cliente terá 
condições de manter atuação forte na in-
dústria de brinde no próximo ano. “Esse 
trabalho será realizado até reerguê-la de 
forma sólida, já que a empresa precisava 
de tudo. Eles necessitam de  assessoria 
contábil, jurídica e, como não oferecía-
mos esse serviço, terceirizamos e orien-
tamos da melhor maneira”, diz Russo. 

Para Maria Regina, a falta de um cur-
so superior e de orientação empresarial 
foram os principais problemas do casal. 
“Se não fosse a parceria com a Lastro, 
não sei o que seria de nós. Eles fazem 
tudo por nós. Arrumaram a nossa parte 
contábil e jurídica, sempre nos indicando 
bons profi ssionais no assunto.” 

O começar de novo, agora com apoio 
dos profi ssionais do fomento especial-
mente na gestão do negócio, colocou de 
vez a indústria nos trilhos.

A importância desse trabalho conjun-
to pode ser comprovada nos números da 
Agarradinho, que possui clientes como a 
Multibrink, Babybrink, Plastibrink, Aca-
lanto, Grow, Cinemark (Disney), além do 
licenciamento para a produção de brindes 
da Turma da Mônica, Disney e Dream 
Works LLC. 

Boneco 
Agarradinho 

é o carro-chefe 
da produção

um faturamento anual de R$ 1,1 milhão, 
como não agradecer a essa parceria? Im-
possível, a Lastro realmente nos deu um 
novo rumo e um futuro a seguir”, comen-
ta Maria Regina.

Cautela - O diretor comercial da As-
sociação Brasileira de Brindes (Abrinde), 
Marcelo Chaves, entende que a ação con-
junta entre as empresas de fomento mer-
cantil e as pequenas e médias empresas 
do setor de brindes é muito importante, 
porque os empresários do setor enfren-
tam, invariavelmente, problemas de li-
quidez. Mas recomenda cautela de ambos 
os lados. “No nosso setor, as empresas 
abrem e fecham com muita facilidade. É 
muito comum que as pessoas do segmen-

to não tenham formação no assunto e ca-
reçam de conhecimento sobre o mercado, 
o que deixa as empresas muito instáveis. 
Acho que é uma iniciativa boa, mas tem 
de existir essa visão de negócios, de par-
ceria, para tudo caminhar bem”, comenta 
Chaves.

O setor de brindes possui 3.500 em-
presas, a maior parte instalada na Re-
gião Sudeste. Menos de 10% - cerca de 
300 - são médias. A grande maioria é de 
pequenas e microempresas, que empre-
gam cerca de 70 mil pessoas de forma 
direta. Esse número sofre um aumento 
de até 30% nos meses de aquecimento 
de demanda, que se concentram no fi m 
do ano. “Se o setor de fomento mercan-
til puder ajudar, é sempre muito bom, é 
uma parceria que deve ser avaliada e um 
mercado que pode ser aquecido com esse 
trabalho”, disse.

Personagens ganham vida aos poucos
O látex vai tomando forma. Pode ser o 

bracinho de boneca, a cabeça de um dos 
Incríveis ou de algum dos personagens do 
filme Madagascar, ou ainda o sapatinho da 
Hello Kitty. Para cada um dos formatos, um 
contrato diferente, uma empresa interes-
sada. Pode ser Grow, Cinemark, Multibrink 
ou Acalanto. Raramente, um produto tem 
começo meio e fim na mesma fábrica. O 
que todos prezam é a qualidade do material 
que está sendo adquirido e a Agarradinho é 
uma das fornecedoras dessas empresas, con-
sideradas as maiores no seu segmento.

A diretora de marketing da Rede 
Cinemark, Adriana Cacace, informa que 
a escolha dos parceiros para as ações 
promocionais do grupo é feita por meio de 
recomendações, pesquisas de mercado ou 
a realização positiva de trabalhos anteri-
ores. “No caso dessa empresa, em especial, 
a indicação veio da Disney. Fazemos vários 
orçamentos para cada ação e o preço é um 
fator decisivo na escolha”, comenta.

A Rede Cinemark tem um grande 
número de ações promocionais, que são 
realizadas com freqüência. A grande de-
manda obriga a rede a buscar fornecedores 

que atendam com 
agilidade, preços 
competitivos e pra-
zos confiáveis. “As 
empresas maiores, 
como Grow e a 
Estrela, também são 
nossos fornecedores. 
O mais importante 
em nossas estratégias 
promocionais é o 
cumprimento dos prazos. Se a empresa atende 
a essa expectativa, pode atuar ao lado da Rede 
Cinemark”, observa Adriana.

Para Reinaldo Mendes, gerente industrial 
da Plásticos Acalanto, empresa com sede na 
Bahia, a parceria com pequenas e médias 
empresas na realização dos brinquedos é 
essencial. “Sem essas parceiras, não haveria 
condições de administrar a fábrica, além do 
alto custo que isso representaria. Nós temos 
350 funcionários e geramos uma média de 
400 empregos de forma indireta. Ou seja, 
mais empregos indiretos do que diretos. 
Teríamos uma fábrica com até mil pessoas, 
seria inviável”, analisa Mendes.

A rede Cinemark produz no mínimo 30 

Bianchini, da Lastro: parceria foi vital, porque a empresa, defi citária, tinha contratos a cumprir 

A empresa produz 700 mil peças 
acabadas por mês, ampliou a capacida-
de instalada para 3 milhões de peças, o 
que dá um total aproximado 1,5 milhão 
de peças prontas. Depois de reduzir a 
mão-de-obra a 30 pessoas, retomou as 
contratações: “Com 114 funcionários e 

mil brindes para 
cada promoção. 
Empreendimento de 
maior sucesso pode 
multiplicar muitas 
vezes esse número. 
Atualmente, a 
Agarradinho está 
produzindo para 
rede 150 mil peças 
para a promoção do 

filme Os Incríveis.
A Acalanto tem parceria com 80 pequenas 

empresas que produzem o brinquedo agarrad-
inho, sapatinhos de boneca e costura de roupin-
has para as bonecas, entre outros itens. “Se eles 
não existissem, complicaria o nosso trabalho. 
Essas pequenas empresas são parceiras e muito 
importante para nós”, diz Mendes.

A capacidade instalada da Acalanto é de 
3 milhões de peças por ano, marca que só é 
atingida com a produção das empresas tercei-
rizadas. O faturamento está em torno de R$ 40 
milhões. “Os nossos contratos são anuais e é 
sempre intensificada a produção no segundo 
semestre, por causa do Dia da Criança e do 
Natal”, informa. 

Chaves, da Abrinde, recomenda cautela: “No nosso setor, as empresas abrem e fecham com facilidade”

Rede Cinemark: qualidade e prazo são fatores decisivos

Agarradinho

Fonte: Agarradinho Fábrica Indústria de Brindes Ltda.

        2003      Hoje

Funcionários              30          114

Faturamento anual        350 mil      1,1 milhão 

Débito com fornecedor    R$ 600 mil       liquidado
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Apoio às empresas
O fomento mercantil apóia as 
empresas em todo o País com a 
prestação de serviços combinada 
ou não com a compra de créditos 
originados de vendas mercantis. 
O setor atua principalmente com 
pequenas e médias empresas do setor 
industrial. 
A referência para obtenção do preço 
de compra de créditos originados 
no faturamento de vendas mercantis 
de bens ou serviços é o fator Anfac,  
divulgado diariamente pela entidade. 
Um dos elementos que interferem na 
tendência do fator é a taxa básica de 
juros da economia, a Selic, definida 
pelo Comitê de Política Monetária do 
Banco Central.

Período

Fonte: ANFAC

JAN
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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

 

Convênio torna negócios 
mais seguros e rentáveis Administra-

ção Estra-
tégica – da 
Competência 
Empreen-
dedora à 
Avaliação de Desempenho mostra os 
principais conceitos de administração e 
planejamento estratégico. A obra é volta-
da para empresas privadas ou estatais. Os 
autores: Bruno Henrique Rocha Fernandes  
é doutor em administração pela FEA-USP 
e consultor de empresas, Luiz Hamilton 
Berton é doutor em engenharia da produ-
ção e em gestão de negócios pela UFSC.

Obra: Administração Estratégica – da 
competência empreendedora à avaliação 
de desempenho
Editora: Saraiva
Preço: R$ 55,00

O livro Ma-
croeconomia: 
Compreendendo 
a Riqueza das 
Nações, de 
David Miles, 
professor do The Management School do Im-
perial College e Andrew Scott, professor de 
economia na London Business School, tem 
como objetivo o uso da teoria econômica de 
modo acessível, apresentando ferramentas 
e questões pertinentes para que o estudante 
consiga elaborar idéias, estimulando a análi-
se e a proposta de soluções diante dos mais 
diversos desafios.

Obra: Macroeconomia: Compreendendo a 
Riqueza das Nações
Preço: R$ 95,00
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

4,63*

* Até 26 de agosto

serviços

A Serasa oferece aos associados da An-
fac um serviço de consulta para evitar ris-
cos e ampliar negócios de forma segura. A 
Solução Serasa Factorings integra sistemas 
e produtos para atender às necessidades de 
análises de cedentes, sacados e carteiras, 
reduzindo inadimplência e fraudes. Confi ra: 

• Central de títulos - Banco de dados de 
duplicatas e cheques cedidos às empresas de 
fomento mercantil pelas indústrias e lojas, que 
consolida os volumes dos títulos transaciona-
dos, facilita a avaliação do risco em novas op-
erações, alerta sobre a existência de títulos já 
constantes na central, evitando fraudes como 
a compra de título em duplicidade.

• Análise automática de títulos - Sis-
tema de análise instantânea de duplicatas 
e cheques, que utiliza as políticas próprias 
das sociedades de fomento para análise 
de crédito, aplicadas em interação com os 
maiores bancos de dados de pessoas jurídi-
cas e pessoas físicas. O aplicativo, que pode 
ser instalado na própria empresa de fomento 
e nos seus principais clientes, usa modelos 
estatísticos e avançada tecnologia de crédito 
aplicada aos bancos de dados da Serasa.

• Análise automática de borderô - Apli-
cativo para efetuar análise automática de 

títulos em lote, envolvendo duplicatas e 
cheques.

• Gestão de políticas e entidades – 
Análise de duplicatas e cheques pré-da-
tados e à vista, sistema incorpora técni-
cas de análise de crédito utilizadas pelas 
grandes instituições fi nanceiras com a 
Serasa e, agora, feitas sob medida  para 
atender, com agilidade e efi ciência as 
empresas fomento mercantil.

• Gestão de operações analisadas 
– Diariamente, a Serasa oferece arquivo 
contendo todas as operações analisadas 
durante o dia, aprovadas e rejeitadas, com 
seus respectivos motivos, facilitando a ad-
ministração e o gerenciamento da carteira. 

Para informações adicionais sobre os 
produtos, procure a Anfac ou a Serasa pelo 
telefone (11) 5591.0137, ou pela internet: 
www.serasa.com.br.
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risco

inadimplência  cresceu no primei-
ro semestre, sobretudo a partir  de  
março.  “Isso  sugere  que  a  queda 

no ritmo de crescimento da economia,  so-
mada  a  fatores  conjunturais, como a ele-
vação das taxas de juros, a estagnação da 
renda e o desemprego, começa a atingir as 
fi nanças das empresas”, afi rma o diretor da 
Serasa Laércio de Oliveira. 

Os juros, diz, têm peso considerável 
sobre as fi nanças das empresas e, desde se-
tembro de 2004 o Banco Central iniciou um 
processo sistemático de elevação na taxa 
básica, só interrompido em junho de 2005, 
quando a Selic registrava 19,75% ao ano. 

Segundo Oliveira, os aumentos não sur-
tiram efeito nos  primeiros meses sobre os 
juros cobrados no mercado. As empresas, 
que vinham de um bom desempenho eco-
nômico em 2004, puderam assim adminis-
trar o orçamento com certa folga fi nancei-
ra. A partir do segundo trimestre, porém, 
a  pressão dos juros se acentuou, forçando  
uma queda no ritmo de atividade, onerando 
custos e pressionando a liquidez. A expan-
são do crédito ao setor privado empresarial, 
de 12,3% desde janeiro de 2004, também se 
refl etiu na inadimplência, observa. 

“Para o segundo semestre, os indicado-
res mais recentes sugerem a possibilidade  
de mudança na trajetória da taxa básica de 
juros”, prevê. A queda da infl ação - com o 
registro de defl ação, em junho, pelo IPCA 
- e expectativas mais brandas de infl ação 
futura, devem levar o BC a reduzir a Selic a 
partir de setembro. “Tal mudança certamen-
te teria impactos positivos sobre a atividade 
econômica e aliviaria as pressões sobre as 
fi nanças das empresas, o que contribuiria 
para uma redução da inadimplência.”

O diretor da Serasa diz, no entanto, que 
a gestão do risco de crédito e dos negócios   
também é fundamental para controlar os  

efeitos da inadimplência. “As empresas 
devem adotar políticas de venda a crédito 
baseadas em critérios objetivos e suporta-
das por processos estruturados de gestão do 
risco de crédito”, afi rma. “Em um mercado 
competitivo, a venda a crédito despe-se de 
seu caráter subjetivo e intuitivo - no qual o 
‘olho no olho’ é o que importa e o ‘fi o de 
barba’ serve como garantia - e ganha uma 
característica profi ssionalizada, em que a 
incerteza dá lugar ao risco calculado.”

Na visão de Oliveira, a economia do 
País cresceu e incluiu muitos novos con-
sumidores no mercado. “O relacionamento 
entre vendedor e comprador evoluiu, como 
também as formas de liquidação dos pa-
gamentos. Os meios eletrônicos são bem 
mais comuns nas transações comerciais, o 

que despersonaliza o ato da venda e o torna  
mais objetivo. São refl exos das novas tecno-
logias sobre os negócios.”

As novas tecnologias devem ser ado-
tadas pelos empresários, sugere Oliveira. 
“Hoje em dia tecnologia de crédito é tam-
bém um requerimento para as vendas a 
prazo. A adoção das melhores práticas nos  
processos de concessão e gerenciamento 
do crédito, com o objetivo de equilibrar os 
riscos assumidos e o retorno desejado, é 
sempre necessária”, diz.  Isso inclui, em pri-
meiro lugar, a consciência de que a venda a 
prazo pressupõe a tolerância a algum grau 
de risco, acrescenta.

A constante evolução das teorias e 
ferramentas de gestão de crédito permi-
tiu aprimorar instrumentos de previsão de 
inadimplência. Modelos de classifi cação de 
risco  possibilitam ao vendedor adequar o 
perfi l dos clientes aos quais concede crédito 
aos níveis de risco previamente defi nidos.

“Se fatores conjunturais podem afetar 
o risco de inadimplência, é razoável supor 
que ocorra um aumento do risco da venda 
a prazo quando esses fatores são adversos, 
pois eles causam impacto sobre a carteira 
do crédito já concedido”, afi rma o diretor. 

Recomenda, assim, o constante monito-
ramento  da  carteira para prevenir as con-
seqüências da variação no risco. O cami-
nho, conclui, é o uso de soluções adequadas  
destinadas  à  gestão  do  risco  de  crédito, 
que asseguram qualidade e agilidade.

Nível de inadimplência volta a crescer

Oliveira: adoção de políticas objetivas

Diretor da Serasa sugere 
uso de tecnologias para 
enfrentar situações 
conjunturais e individuais

A



Onde estão as 
oportunidades 
de negócios
Turbulência política pode ter reflexos na economia, 
mas alguns setores devem passar ao largo desse processo 
e até apresentar forte crescimento, atividades tão díspares 
quanto as de fabricação de ônibus e de kits para bebê
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comércio prevê um Natal em que-
da, mas a indústria não pára de 
produzir. Grandes organizações 

crescem, pequenas e médias nem tanto. O 
dólar não pára de cair e as exportações não 
se cansam de subir. Como traçar cenários 
diante de perspectivas díspares? Melhor 
talvez seja garimpar aqui e ali oportunidades 
de negócios, afi nando a sintonia com setores 
e empresas. 

O mapa de oportunidades acomoda os 
setores mais diversos, afi rma o economista 
Glauco Carvalho, da MB Associados. Em 
seus estudos macroeconômicos e setoriais, 
constatou que as exportações de ônibus, 
calçados e granitos vêm-se revelando ne-
gócios excepcionais. Na comparação do 
primeiro semestre deste ano com o mesmo 
período do ano passado, as vendas externas 
de ônibus tiveram um reajuste, em dólar, de 
29%, informa. Calçados seguiram caminho 
semelhante e a área de pedras, especialmente 
granitos, não tem do que se queixar.

No mercado interno, uma surpresa. 
Quem produz kits de conforto para bebês 
não vence a demanda. Ou seja, um segmento 
nada parecido com os campeões de vendas 

dos últimos anos, os aparelhos de telefone 
celular. Fabricantes de eletroeletrônicos 
também projetam aumentos expressivos 
de produção e vendas, superiores a 20%.

Mas o comércio varejista, por uma 
questão de estratégia ou de previsão 
mesmo, não sanciona esse crescimento. 
A Federação do Comércio do Estado de 
São Paulo projeta para este ano vendas 
2% inferiores às de 2004. Os números, 
até aqui, não justifi cam o pessimismo. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE), as vendas no 
comércio varejista crescem há 19 meses 
seguidos. Em junho, aumentaram 1,18% 
na comparação com maio e 5,31% ante 
junho do ano passado.

O resultado do IBGE dá mais razão às 
indústrias que ao varejo. Entre os setores 
que mais puxaram as vendas está o de 
móveis e eletrodomésticos, exatamente o 
que faz uma forte aposta no fi m do ano. 
A alta, de 4,29%, é atribuída ao crédito 
direto ao consumidor e aos empréstimos 
consignados em folha de pagamento.

As vendas cresceram em 25 das 27 
unidades da federação em junho, ante o 

mesmo mês do ano passado. As maiores 
altas foram registradas em Tocantins 
(40,60%) e Paraíba (36,64%). No Rio 
de Janeiro, a alta foi de 5,47% e, em São 
Paulo, de 2,05%.

Para Glauco Carvalho, a economia vai 
bem e, no curto prazo, fi ca difícil dizer se 
este ou aquele segmento vai-se ressentir 
da crise política. “Quem depende de 
crédito está melhor do que quem depen-
de de renda”, afi rma, para revelar uma 
preocupação. O crédito consignado, que 
tem impulsionado a área de bens de valor 
mais elevado, pode funcionar também 
como um freio à expansão: “Não dá para 
deixar 30% do salário comprometidos 
impunemente”.

Grandes e pequenos – Identifi car áreas  
com desempenho mais consistente e, 
portanto, mas abertas a negociações não 
é tarefa fácil, m as nos últimos anos uma 
atividade tem sido sinônimo de crescimen-
to: a exportação. Como não é para todos, 
o comércio internacional torna ainda mais 
visíveis as diferenças de desempenho 
dos segmentos. Um estudo conjunto da 

O
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Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e da Serasa mostra isso 
claramente.

No primeiro trimestre de 2005, o fa-
turamento das grandes indústrias cresceu 
10,8%. Já das pequenas e médias caiu  
0,8%. O comportamento das grandes é in-
fl uenciado pelo mercado internacional com 
a taxa crescente das exportações, enquanto 
as pequenas e médias indústrias, sujeitas ao 
desempenho do mercado interno, sentem a 
desaceleração da atividade econômica cau-
sada pelo impacto das sucessivas elevações 
da taxa básica de juros (Selic) iniciada em 
setembro de 2004, analise o estudo.

No acumulado do período, nota-se a 
grande diferença no comportamento de   
vendas das empresas, com as grandes 
indústrias apresentando crescimento no  
faturamento de 53,4%, ante 17,7% das 
pequenas. 

Fiesp e Serasa atribuem esse comporta-
mento às condições favoráveis às grandes  
empresas, de competitividade, maior poder 
de negociação de preços com fornecedores 
e mercado, ganhos de escala, maiores opor-
tunidades de captação de recursos, atuação 

no mercado internacional, desenvolvimen-
to de novos produtos, investimento de 
natureza tecnológica.

Caixa – A geração de caixa (Ebitda)  das  
grandes indústrias cresce desde 2001 e 
atingiu o maior patamar em 2005, com o 

índice de 18,2% do faturamento líquido.  
Esse resultado infl uenciou positivamente  
a capacidade de pagamento, pois em 2000 
a empresa necessitaria de 7,4 anos para 
quitar dívidas e em 2005 esse período 
reduziu-se para 5,1 anos.

O comportamento do Ebitda das pe-
quenas e médias indústrias atingiu o maior 
índice em dezembro de 2004, com 10,1%, 
caindo para 9,1% no primeiro trimestre  de 
2005.  A capacidade de pagamento medida 
em anos melhorou, de 5,8 anos em 2002 
para 3,9 anos em 2005.

As grandes apresentaram endividamen-
to médio em relação ao patrimônio líquido 
em 2000 e 2001 de 135%. Em 2002, o 
índice subiu  para 181% em decorrência 
das elevadas taxas de juros e por causa do 
impacto  da desvalorização cambial, que 
resultou na elevação das dívidas em dólar 
das grandes empresas.

Com o melhor desempenho fi nanceiro  
nos períodos subseqüentes, o endividamen-
to  das grandes empresas caiu para 145% 
em 2005. As pequenas e médias tiveram en-
dividamento total superior ao das grandes, 
com exceção de  2002.  A dívida bancária 
indicou expansão no primeiro trimestre de 
2005, em conseqüência das taxas de juros 
e do aumento dos empréstimos.

negócios

Como em anos anteriores, setor 
exportador puxa a economia, mas 
mercado interno dá sinais positivos, 
estimulado pelo crédito
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Nichos – O presidente da Austin Rating, 
Erivelto Rodrigues, mantém a aposta no 
desempenho das empresas exportadoras.  
Mais ligado ao mercado fi nanceiro, ele 
recomenda investir em papéis dessas 
companhias, de bancos e em títulos do 
governo. Diferentemente de analistas mais 
próximos do chamado setor produtivo, ele 
não vê com preocupação o endividamento 
da população via crédito consignado, ao 
contrário, espera que essa modalidade dê 
fôlego aos consumidores, puxando o mer-

cado interno: “Quem está tomando crédito 
consignado já estava no cheque especial, 
que é mais caro. Com isso, vai poder voltar 
a se planejar”.

Ao segmento produtivo ele recomenda 
não se ater muito a setores e sim às empre-
sas individualmente. “A pulverização é o 
melhor caminho.” 

Um exemplo de empresa que puxa para 
cima toda a cadeia produtiva é a Daimler-
Chrysler do Brasil, que registrou, em 2004, 
um aumento de 30% nas vendas de cami-

nhões e ônibus tanto no mercado interno 
quanto externo, ante 2003, de 37.690 para 
49.179 unidades comercializadas e parece 
caminhar na mesma direção este ano.

Glauco Carvalho, da MB Associados, 
destaca, entre os segmentos que têm cres-
cido de forma consistente o de ônibus. Na 
Mercedes, o mercado interno respondeu 
por 66% das vendas no ano passado.  A 
DaimlerChrysler é a maior exportadora de 
caminhões e ônibus do País e na América 
Latina.

Previsões - A consultoria do ex-secretário 
José Roberto Mendonça de Barros trabalha 
globalmente com previsão de expansão 
mais modesta da economia brasileira no 
curto prazo. A produção industrial deve 
crescer 4,7% no primeiro semestre ante o 
mesmo período do ano anterior, mas deverá 
fechar o ano em 3,8%. A massa real de 
rendimentos também deve perder o fôlego 
ganho em 2004 e fechar 2005 com 3,5% 
de expansão, com diminuição do ritmo de 
crescimento dos ocupados e do rendimento 
real médio.

A inflação, que deu uma folga este 
ano, deve contribuir para a economia em 
2006, porque os preços administrados 
terão reajustes bem inferiores aos que se 
verifi caram nos últimos anos. Como os 
índices de preços no atacado apresentam 
defl ação nos últimos meses, a previsão é de 

negócios

que fechem o ano próximo de 3%, mesmo 
percentual que corrigirá as tarifas públicas 
no ano que vem. 

A balança comercial não pára de bater 
recordes, mesmo com o dólar em queda 
livre. O economista Emilio Garofalo Filho, 
uma das maiores autoridades em câmbio no 
País, atribui parte desse resultado ao fato 
de as empresas manterem as exportações 
como forma mais barata de fi nanciar seus 
negócios. O elevado custo do dinheiro no 
País torna a exportação interessante, com-
pensando eventual perda cambial.

A MB projeta superávit de US$ 37 bi-
lhões. Também nesse item os consultores 
procuram mostrar que s negócios se dão 
de forma desigual e exigem um acompa-
nhamento refi nado: “Uma análise regional 
da balança mostra que o Sudeste está per-
dendo fôlego exportador desde o começo 
do ano. Como seus produtos de exportação 
são mais suscetíveis à apreciação cambial 
e à demanda externa mais fraca, fi ca claro 
que se está chegando a um limite para o 
crescimento do saldo”, informa.

A dívida líquida do setor público em 
proporção do Produto Interno Bruto (PIB) 
está dentro das expectativas e deve fechar 
2005 em 52% devido a um IGP-M e um 
PIB mais baixos do que o esperado no 
início do ano.

Setorialmente, a MB observa a siderur-
gia mundial tem crescido fortemente nos 
últimos anos, graças à China. Esse bom 
resultado afeta positivamente o Brasil e 

que deve receber investimentos de US$ 
13 bilhões nos próximos cinco anos, au-
mentando a capacidade de produção de 
35 para 50 milhões de toneladas. A preo-
cupação recai sobre o protecionismo em 
alguns países e à possibilidade de menor 
crescimento chinês.

Se o aço aponta na direção do cres-
cimento, a infra-estrutura segue sendo o 
calcanhar-de-aquiles da economia. “Se a 
economia crescer 3,5% ao ano, em 2009 
corremos o risco de um novo apagão”, diz 
Glauco Carvalho. No longo prazo, a situa-

ção é preocupante. Dos US$ 54 bilhões em 
projetos anunciados no segundo semestre 
de 2004, 42% estão em andamento, 48%, 
parados e os 10% restantes foram cance-
lados, informa. 

Um estudo da Serasa a partir da análise 
de 11 mil empresas de serviços de sanea-
mento, energia elétrica, telecomunicações, 
transportes rodoviários e de cargas, con-
cessionárias de rodovias públicos, portos 
e construção civil mostra investimentos em 
declínio nos últimos quatro anos. 

Os responsáveis pelo estudo acredi-
tam que, com a aprovação das parcerias 
público-privadas (PPPs), que permitirá a 
concessão de serviços de obras públicas, 
pode ajudar na retomada dos investimen-
tos. Mas a consultoria MB entende que a 
crise política, “a maior que o País já viu”, 
paralisou o processo decisório e seus des-
dobramentos são imprevisíveis.

A consultoria se atém, por enquanto, 
aos dados puramente econômicos. “Já se 
vai metade do ano e nossas expectativas 
quanto a uma expansão modesta da eco-
nomia brasileira vão sendo confi rmadas.” 
O comportamento da indústria poderá 
impedir que a recuperação da massa real 
de rendimentos, que vinha ocorrendo gra-
dualmente ao longo do ano passado, tome 
maior fôlego. Nesse contexto, o crédito ao 
consumo continuará sendo fundamental 
para expansão da demanda interna e os 
bens de salário devem continuar crescendo 
em ritmo moderado.

Erivelto: mais capacidade para planejar Carvalho: longo prazo é preocupante
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s primeiros fundos de investi-
mentos em direitos creditórios 
(FIDCs) de sociedades de fomen-

to mercantil com certificado de qualidade 
de gestão Austin-Anfac já estão estrutura-
dos. Quatro empresas receberam em agos-
to, depois de rigorosa avaliação pela Austin 
Rating e BDO Trevisan, o documento que 
as credencia a lançar fundos de recebíveis. 

Os parceiros da Anfac nesse projeto são 
a Petra Corretora de Valores, estruturado-
ra dos fundos, a Austin Rating, responsá-
vel pela avaliação da qualidade de gestão e 
do rating dos recebíveis, a BDO Trevisan, 
encarregada da auditoria, e o BankBoston, 
que se ocupará dos serviços de cobrança, 
custódia e controladoria.

Eduardo Kyrillos, diretor comercial da 
Banko Fomento Comercial, diz que a cria-
ção de um fundo de recebíveis traz impor-
tantes vantagens, como a possibilidade de 
ampliar a capacidade de oferecer liquidez 
aos clientes. 

Para Diógenes Fiocco, sócio-diretor da 
SP Fomento Mercantil, com o fundo as 
empresas ganham competitividade. Ele 
afirma que será um importante diferen-
cial entre as empresas que trabalham de 
forma transparente em relação àquelas que 
não atuam do mesmo modo. “A participa-
ção no fundo avaliza a qualidade de gestão 

Empresas 
recebem 
certificado 
de qualidade
Quatro sociedades 
de fomento mercantil
estruturam FDICs 

das empresas participantes, que são fisca-
lizadas por organizações de grande respei-
tabilidade no mercado, como a Trevisan e 
Austin”, observa.

Marco Aurélio Russo, sócio da Lastro 
Factoring, diz que a criação dos fundos re-
presenta a mudança de paradigma das so-
ciedades de fomento. Os critérios de ava-
liação são consistentes e a auditoria confere 
total transparência à atividade. O presiden-
te da SP, Raul Carlos Pereira Barreto, con-
corda: “Iniciamos aqui uma nova etapa”. 

Comitê – Recentemente, a Anfac criou 
em sua estrutura comitês temáticos, dentre 
eles o de Novos Produtos, coordenado por 
Marcelo Katz, da BRR Fomento Mercantil, 
que já opera o seu próprio fundo e também 
foi certificada para novos lançamentos. A 
credibilidade das empresas é fundamental 

para a existência do fundo e para o segmen-
to, afirma Katz, ao justificar as exigências 
na concessão do certificado de qualidade. 
Katz define o Comitê de Novos Produtos, 
Oportunidades e Parcerias como um gru-
po de profissionais que trabalham de forma 
mais abrangente e buscam soluções que be-
neficiem o conjunto das sociedades de fo-
mento associadas.

“Quanto mais pessoas envolvidas no mes-
mo propósito, maior a possibilidade de al-
cançá-lo.” Na opinião do empresário, os 
FIDCs podem reforçar o funding das socie-
dades de fomento participantes, facilitando 
a superação de eventuais períodos de turbu-
lência econômica.

Fiocco, diretor da SP, informa que sua em-
presa fez estudos com o propósito de lançar 
um fundo de direitos creditórios, mas es-
barrou em inúmeros obstáculos. “Fora da 
Anfac, as dificuldades são maiores, fica 
mais caro e precisa de uma escala maior. 
A Anfac deu escala e tornou os custos viá-
veis”, afirma.

O presidente da Anfac, Luiz Lemos Lei-
te, lembrou que o novo produto faz parte 
do planejamento estratégico de longo prazo 
definido pela entidade para o setor. Outras 
importantes iniciativas, segundo ele, já es-
tão em curso, visando o aprimoramento e o 
crescimento das sociedades de fomento.

O

Lemos Leite (ao fundo) fala em solenidade de entrega dos primeiros certificados

Fundos representam 
uma mudança de 

paradigma do setor, 
diz empresário

fundos
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comércio exterior

fomento mercantil movimenta 
em todo o mundo, somente em 
operações de comécio exterior, 

83 bilhões de euros, mas no Brasil os nú-
meros ainda são tímidos. A ausência de 
normas legais impedem a atuação de for-
ma abrangente do segmento de fomento 
internacional, principalmente na opera-
cionalização e garantias de exportações de 
pequenas e médias empresas. A Anfac e 
suas filiadas SM International, de Forta-
leza, e Exicon, de Porto Alegre, que traba-
lham com factoring exportação, realizam 
desde o início do ano reuniões com repre-
sentantes do governo federal na busca de 
soluções para superar os obstáculos. 

A proposta ao governo visa permitir 
que as factorings possam oferecer garan-
tia de crédito internacional, largamente 
utilizada em todo o mundo. O sistema de 
fomento à exportação envolve instituições 
como BNP Paribas, HSBC, Santander, 
Barclays, BBVA. O Factors Chain Inter-
national (FCI), instituição holandesa de 
fomento à exportação, fundada em 1966, 
congrega 196 empresas em 59 países, que 
garantem os exportadores, no caso de ili-
quidez dos compradores.

A diretora-superintendente da SM 
International, Simone Melo Fridschtein, 
afirma que existem impedimentos cam-
biais que inibem o aumento no volume das 
operações. “Na área internacional o nosso 
principal produto não é a compra de rece-
bíveis mas, sim, o serviço de terceirização 
contra possíveis riscos creditícios e políti-
cos das exportações”, disse.

Além de se garantir contra o não-pa-
gamento, o exportador pode vender os 
seus recebíveis às empresas de fomento 
mercantil internacional. “Mas alguns obs-
táculos processuais deixam a empresa de 
fomento muito exposta ao risco.”

Em reunião com o governo, organiza-
da pelo diretor do Departamento de Ope-
rações de Comércio Exterior (Decex) do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior, Edson Lupatini Ju-
nior, com a participação do Banco Central, 
Câmara de Comércio Exterior , Banco do 
Brasil, SM International e Anfac, foi so-
licitada a permissão para o ingresso das 
divisas em até 120 dias após o vencimento 
original da fatura (invoice), qualquer que 
tenha sido o prazo original concedido pelo 
exportador. “Atualmente, dependendo do 
prazo concedido, o exportador pode ter 
problemas com a liquidação do câmbio 
dentro do prazo regulamentar (210 dias).”

O presidente do grupo SM, Sérgio 
Melo, informou que o sistema de garantia 
de crédito é uma via de mão dupla, já que 
empresas de fomento vinculadas ao siste-
ma atuam na exportação e na importação. 
“Apesar da permissão legal para garantir 
o importador no exterior, entendemos que 
não há previsão para que o garantidor, se 
for uma empresa de fomento, possa fazer 
o fechamento do contrato de câmbio, hon-
rando a garantia oferecida.  O que se quer é 
a permissão para o fomento”, disse.

O setor reivindica a permissão para 

receber o valor da invoice diretamente do 
importador, fechando o contrato de câm-
bio, porque muitas faturas são de valor pe-
queno, o que torna inviável, pelo custo,  a 
cessão do crédito para uma empresa no ex-
terior. Havendo permissão, as sociedades 
de fomento poderão adquirir em reais as 
faturas de exportação e receber em dólares 
diretamente do importador.

Além disso, as sociedades de fomento 
mercantil informam que muitas pequenas 
e médias empresas esbarram nas garan-
tias ao tentar utilizar os financiamentos 
do Programa de Incentivo às Exportações 
(Proex). O que se pretende é que as expor-
tações pelo sistema proposto pelo fomento  
possa servir de garantia para a obtenção do 
financiamento do Proex, disse Melo.

O grupo SM engloba exportadora, ga-
rantidora de crédito e de fomento. O Exi-
con, do Sul, opera com uma trading e uma 
sociedade de fomento. O objetivo dessas 
empresas é poder trabalhar de forma total-
mente integrada, fazendo todas as opera-
ções, incluindo fechamento de câmbio.

O

Garantia de crédito amplia negócios
Empresas querem mudança nas normas para permitir ao fomento fechar contrato de câmbio

Simone: “Obstáculos processuais deixam empresas de fomento expostas ao risco”
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tributação

pós a derrubada da Medida Pro-
visória nº 232, que onerava pe-
quenos, médios e microempreen-

dedores - campanha que teve o apoio do 
Sinfac-SP -, uma nova batalha tem início, 
agora para alterar a Medida Provisória nº 
252, a chamada MP do Bem. Um dos de-
fensores dessa mudança é o presidente do 
Sindicato das Empresas de Serviços Con-
tábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas no Esta-
do de São Paulo (Sescon-SP), Antonio Ma-
rangon. Diferentemente da mobilização an-
terior, esta não pretende a retirada da MP, 
mas uma série de alterações. 

“Recebemos no dia 21 de julho, em 
nossa sede, mais de 80 lideranças sociais 
e empresariais dos setores de serviços, in-
dústria, comércio e agronegócio, responsá-
veis pela derrubada da MP 232, para dar 
início a uma nova atuação em outra frente 
de batalha, tendo como foco, além das su-
gestões de mudanças da MP 252, a amplia-
ção dos prazos de recolhimento de tributos 
e o combate à burocracia fi scal.”

Marangon detalhou as ações adotadas 
até aqui e as principais reivindicações en-
caminhadas ao Congresso. “Em continui-
dade de suas ações, a frente brasileira acaba 
de reafi rmar sua respeitabilidade perante o 
poder público, e consegue resultados rápi-
dos em uma das principais reivindicações 
do setor produtivo do País”, afi rmou. “Essa 
vitória, ainda preliminar, foi conquistada 
após reunião entre as lideranças do movi-
mento com o presidente da Câmara dos De-

putados, Severino Cavalcanti, e o deputado 
Custódio Mattos (PSDB-MG), relator da 
MP 252, realizada no dia 1º de agosto.”

A principal reivindicação dos empresá-
rios é a ampliação dos prazos para paga-
mento dos tributos federais em até 30 dias. 
“O relator e o presidente da Câmara nos 
ofereceram todo o apoio e acataram nossas 
sugestões”, informou. “Cumprindo o pro-
metido às lideranças, Severino entregou 
ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva as 
sugestões.”

De acordo com Marangon,  o presidente 
Lula disse que o relatório de propostas, que 
contempla também  a diminuição da buro-
cracia e a inadimplência tributária, seria 
analisado pela equipe técnica do Ministério 
da Fazenda. 

O presidente da entidade dos contabi-
listas disse que “o contribuinte brasileiro 
está cansado das contínuas mudanças de 
regras, que apenas trazem benefício para 
o Estado”. Ele defende  medidas urgentes 
“não somente para fazer justiça a quem 
paga impostos, mas também para diminuir 
a burocracia”.

Uma das propostas é a chamada cam-
panha de desarmamento burocrático. “Os 
líderes entendem que a burocracia é uma 
arma contra o cidadão.” A intenção é proibir 
a criação de novas declarações com infor-
mações já constantes em outras existentes, 
o que tem sido comum e cujo exemplo mais 
recente é o Demonstrativo de Apuração de 

Contribuições Sociais (Dacon), para as em-
presas optantes pelo lucro presumido.

Outras duas importantes propostas 
contidas no documento entregue ao gover-
no para alterações na “MP do Bem” são a 
fi xação do prazo mínimo de 90 dias para 
a exigência de nova obrigação acessória, 
o que também deve ser observado no caso 
de alteração do programa gerador da de-
claração; e a obrigatoriedade de consolidar 
todas as normas aplicáveis quando ocorrer 
alguma alteração na sua disciplina.

“São reivindicações de profundo alcan-
ce para a proteção de todos os contribuintes 
e resultarão em melhoria das condições do 
próprio Fisco”, avalia.

Marangon destacou a necessidade de 
reajuste dos limites do Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e das Empresas de Pe-
queno Porte (Simples). De acordo com ele, 
o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, re-
conheceu que as mudanças são necessárias. 
“Propõe-se acompanhar os mesmos valores 
fi xados por decreto do presidente Lula para 
o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, 
ou seja, R$ 433.755,14 para a microempre-
sa, e R$ 2.133.222,00 para a empresa de pe-
queno porte”, sugeriu Marangon.

Para justifi car outras reivindicações dos 
empresários em relação à nova legislação 
baixada pelo governo, o empresário se re-
portou à informação publicada no jornal 
Diário do Comércio em 14 de julho, na 
qual o deputado Mattos, relator da MP 252, 
declara que solicitará ao Ministério da Fa-
zenda a mudança das normas de isenção de 
PIS/Cofi ns para empresas exportadoras. A 
“MP do Bem” prevê a isenção dos impos-
tos para as empresas que exportarem 80% 
da produção. “Trata-se de um ponto feito 
na medida para grandes empresas estran-
geiras que queiram fazer do Brasil platafor-
ma de exportação”, disse o deputado. 

Ainda com base na reportagem, o re-
lator afi rmou que as empresas de menor 
porte, usuárias do Simples ou tributadas 
sobre o lucro presumido, não se benefi ciam 
da medida provisória. A partir dessa infor-
mação, Marangon questiona: “Sugiro uma 
refl exão: MP do Bem: para quem?”

E acrescenta: “O povo brasileiro precisa 
de trabalho, serviços públicos de qualidade 
e uma vida digna. Não queremos deixar de 
pagar tributos, mas desejamos um retorno 
positivo de nosso sacrifício”. 

Sescon quer 
mudar “MP 
do Bem”

Marangon: menos burocracia

Reivindicações incluem 
atualização dos valores de 
enquadramento de pequenas 
e microempresas

A
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opinião legal

A ética e o fomento mercantil
pós uma longa carreira na 
magistratura do Estado de 
São Paulo, onde galguei todas 

as funções atribuídas ao magistrado, 
desde juiz substituto a desembargador 
do Tribunal de Justiça, recolhi-me à 
vida privada e, num misto de honra 
e desafi o, aceitei o convite que me 
dirigiu o presidente da Anfac para 
integrar o Conselho de Ética desta 
entidade, passando a exercer por 
indicação dos meus pares a sua 
presidência.

Poucas entidades associativas 
têm a coragem de, em sua estrutura 
organizacional, manter um Conselho 
de Ética a regular a conduta de seus 
associados e mais corajosa ainda foi 
a atitude da Anfac em atribuir a um 
magistrado, ainda que aposentado, 
a missão de presidir com isenção e 
autonomia o seu Conselho de Ética.

Não poderia olvidar-me, neste 
meu primeiro contato com as 
empresas associadas, por intermédio 
do importante veículo 
de comunicação que 
é a revista Fomento 
Mercantil, de discorrer 
sobre o que é Ética.

A ética numa defi nição 
clara e objetiva nada mais 
é do que a investigação 
geral sobre o que é bom.

A ética encara a virtude 
como prática do bem e 
esta como a promotora 
da felicidade dos seres, 
quer individualmente ou 
coletivamente, onde são avaliados os 
desempenhos humanos em relação às 
normas comportamentais pertinentes.

O caminho da virtude é sempre 
possível. Enquanto o homem existir, 
tem ele a possibilidade de modifi car 

sua conduta e imprimir 
direção diferente às suas 
ações. E todos os homens 
orientam-se na vida por 
um critério valorativo, 
conferindo assim um 
sentido pessoal em suas 
vidas. 

Nem sempre é 
tranqüilo atingir-se 
o conceito do bem, 
principalmente vivenciá-
lo de maneira coerente. 
Por mais rígidas sejam as convicções 
morais, pode permear a consciência 
sensível séria insegurança quanto à 
fi xação dos padrões e o balizamento 
concreto das atitudes humanas. 

Não se pode exigir tanto da 
ética. Esperar provas absolutas dos 
princípios gerais ou certeza objetiva 
de julgamentos morais específi cos, o 
importante é a busca de boas razões 
para a opção moral concreta. É 
sempre suscetível de aferição o apreço 

conferido a cada valor, no 
momento determinado de 
toda a história individual 
ou coletiva.

O apreciar individual 
propicia nortear 
adequadamente a procura 
da felicidade própria, 
que não será integral se 
não se harmonizar com 
a de todos os homens, 
isto é, a prática do bem 
é a felicidade e como ela 
deve ser levada a efeito 

como ideal e como ato consciente. 
Com a globalização, a 

responsabilidade ética está cada 
vez mais em discussão. Visto que a 
sociedade exige mais transparência 
e respeito. Vivemos no mundo de 

Manoel Carlos Vieira de Moraes é desem-
bargador aposentado e presidente do Conselho 
de Ética da Anfac

manoel carlos vieira de moraes

A muitas diversidades 
e principalmente 
desigualdades sociais, 
culturais e econômicas. 
Ser ético hoje é assumir 
cada cidadão e cada 
empresário um papel 
relevante cujo objetivo 
precípuo deva ser o 
convívio harmônico com 
seus pares.

Interessar-se pela 
ética, nestes tempos, 

é uma atitude preliminarmente 
racional, pois certamente signifi cará a 
sobrevivência da espécie humana. A 
ética deve ser o desafi o de uma nova 
sociedade na busca da construção de 
um agir correto, respeitando-se a cada 
um e benefi ciando-se a todos, devemos 
ser éticos não por medo da lei ou 
da norma, do pecado ou do inferno, 
mas por almejar uma vida melhor 
e de qualidade para nós, a nossa 
família e a sociedade. Imbuído desse 
espírito, pretendemos na presidência 
do Conselho de Ética da Anfac, com 
a imprescindível ajuda dos demais 
conselheiros, promover sua efetiva 
revitalização como um fórum e um 
abrigo daqueles que almejam uma 
conduta empresarial proba de todas as 
associadas. 

É mister que qualquer desvio de 
conduta seja levada ao seu Conselho 
de Ética, de forma que possamos 
demonstrar que no fomento mercantil 
a moral e a virtude são sentimentos 
intrínsecos que alicerçam sua  conduta  
empresarial e associativa.

É sempre 
suscetível 

de aferição 
o apreço 

conferido a 
cada valor

Ética nada
mais é do 

que a 
investigação 
geral sobre o 
que é bom
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institucional

Dirigente destaca 
responsabilidade social

A atuação na área de responsabilidade 
social não tem a mesma lógica da que 
é empregada nas empresas, já que 
o pensamento do empresário deve 
partir do coletivo, comenta o vice-
presidente-executivo para Assuntos de 
Responsabilidade Social Empresarial da 
Anfac, Alexandre Dumont. 

Para ele, a relação ética e transparente 
da empresa com empregados, clientes, 
fornecedores, comunidade, com o meio 
ambiente e com o governo promove a 
redução das desigualdades sociais. “É 
importante ressaltar que a prática da 
responsabilidade social nem sempre 
pressupõe sacrifício fi nanceiro. Há muito o 
que oferecer além do dinheiro: um pouco de 
tempo, de talento, de alegria, de  disposição 
ou de experiência não faltam a ninguém.”

O plano de trabalho do comitê, segundo 
Dumont, prevê a mudança de mentalidade 
dos empresários. A idéia é conscientizar 
e disseminar o “correto entendimento” do 
que é responsabilidade social empresarial, 
por meio de palestras, seminários e 
divulgação de casos bem-sucedidos. “Será  
uma longa caminhada, porque é um tema 
que só recentemente vem despertando o 
interesse e a simpatia das pessoas e só 
agora vem merecendo um lugar de destaque 
nas organizações empresariais.”

O comitê sugere a criação da 
diretoria de responsabilidade social em 
todos os sindicatos do setor. “Esse é o 
primeiro passo para que eles possam 
participar das decisões da diretoria, 
apoiar iniciativas em andamento e criar 
novas situações de trabalho.” 

Para Dumont, o grande desafi o dos 
empresários é ser competitivo, gerar 
emprego e lucro sem perder de vista 
o comportamento ético. “Essa é uma 
realidade que requer mudanças rápidas 
e radicais e nós somos chamados a 
participar disso, valorizando a ética 
e ampliando a função social das 
empresas”, avalia.

As organizações reconhecem, cada vez 
mais, a importância estratégica da área 
de educação corporativa para o sucesso 
dos negócios. Pensando nisso, a Anfac 
criou o comitê de Educação Coorporativa 
e Recursos Humanos,  coordenado pela 
empresária Cleonice de Cicco. O principal 
objetivo da educação corporativa é 
manter o profi ssional permanentemente 
atualizado, capaz de exercer com 
competência e efi ciência a sua função. 

Investir no capital intelectual da 
empresa gera impactos positivos na 
produtividade e qualidade, o que se 
traduz em vantagem competitiva para 
a organização. O núcleo criado pela 
Anfac terá uma equipe de cinco ou seis 
colaboradores e, segundo Cleonice, 
“o melhor caminho é um trabalho em 
conjunto com os presidentes dos Sinfacs 
das várias regiões do Brasil”.

Para garantir sucesso na implantação 
e gestão da área é imprescindível a 
formação de alianças estratégicas com 
a alta direção, liderança, colaboradores 
e fornecedores. E realizar um conjunto 
de práticas educacionais para promover 
oportunidades de desenvolvimento dos 
funcionários, com a fi nalidade de ajudá-
los a atuar mais efetiva e efi cazmente na 
sua vida institucional.

De acordo com Cleonice, os 
Sinfacs terão atuação vital em todo o 
processo, porque por intermédio deles  
serão colhidas as sugestões e opiniões 
para desenvolver os projetos da vice-
presidência de Educação Corporativa 
e Recursos Humanos. “Precisamos 
entender quais são as necessidades 
do setor em cada região, para depois 
defi nirmos as metas e as prioridades 
de trabalho e quais serão as formas de 
alcancá-las”, afi rma.

Na visão da empresária, a educação 
corporativa é um processo de ajuda 
mútua, de aprendizagem conjunta, onde o 
foco central são os colaboradores. Como 
cada um dos profi ssionais irá desenvolver 
as técnicas e métodos comportamentais  
em sintonia com a organização e no 
contexto no qual ela se insere. 

A vice-presidente-executiva da Anfac, 
coordenadora do comitê, adverte que a 
interação com todos os integrantes do 
Sistema Anfac já pode ser feita por meio 
do canal de comunicação implantando 
com a criação da SCT-Secretaria dos 
Comitês Temáticos, sct@anfac.com.br.

Juízes participam  de 
evento em Campinas
A Anfac promove de 9 a 11 de 
setembro, no The Royal Palm 
Plaza, em Campinas,  o ciclo de 
palestras Fomentando o Direito. O 
evento dá continuidade ao trabalho  
de divulgação e aproximação 
desenvolvido pela entidade perante 
o Poder Judiciário.

Confi rmaram presença o prefeito 
de Porto Alegre, ex-senador e 
autor do projeto de lei do fomento, 
José Fogaça, o desembargador e 
presidente da Associação Paulista 
de Magistrados (Apamagis), Celso 
Luiz Limongi, o desembargador 
do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina Nelson Schaefer Martins, 
e o  diretor de Normas do Banco do 
Brasil, Sérgio Darcy.

Vão participar também a 
advogada e ex-desembargadora 
Ana Maria Goffi  Flaquer 
Scartezzini e o advogado do 
escritório Savóia Advogados de São 
Paulo José Luís Dias da Silva. O 
presidente do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (Coaf), 
Gustavo Rodrigues, aceitou convite 
para discorrer sobre os objetivos 
e atribuições daquele órgão. A 
palestra de abertura será ministrada 
pelo presidente da Anfac. SM Fomento é 

premiada no Ceará
A sociedade de fomento mercantil 

SM Factoring, do Ceará, recebeu, pelo 
terceiro ano consecutivo, o prêmio 
de Destaque Empresarial de 2005, 
como a melhor do setor no Estado. 
A premiação é promovida pela PPE 
- Promoções e Eventos Ltda. e tem 
o apoio da Prefeitura e Câmara de 
Fortaleza, Assembléia Legislativa e 
Fecomércio.  A SM foi representada 
na cerimônia pelo diretor Delano 
Macedo de Vasconcellos (à esq.).  

O Sinfac-ES realizou entre os dias 28 e 29 de  julho o curso de Capacitação 
para Gerentes de Fomento Mercantil em Vitória. As aulas foram ministradas 
por Alexandre de Braga Almeida, consultor especializado no segmento. 
O sindicato prevê um novo curso ainda este ano, em data a ser defi nida.

Curitiba reúne o 
fomento mercantil

O 2º Encontro Sul-Brasileiro           
de Fomento Mercantil será realizado 
entre os dias 21 e 22 de outubro no 
Bourbon Hotel & Tower em Curitiba. 

O evento conta com a participação 
do ministros, desembargadores, juízes, 
advogados e empresários. 

Mais informações pelos telefones: 
(0xx11) 3549-4855 e (0xx41) 3223-6656. 
Ou pelo site: http//:www.sinfacpr.org.

ES promove curso de capacitação para gerentes

Lei de recuperação 
de empresas em MS

A Anfac, em parceria com os Sinfacs, 
está promovendo o ciclo de palestras “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 têm viajado 
por todo o País para debater com as 
sociedades de fomento mercantil os 
refl exos da nova legislação no dia-a-dia 
das empresas. 

Os especialistas consideram a 
recuperação de empresas um importante 
avanço institucional em relação à antiga Lei 
de Falências, mas advertem os empresários 
sobre os cuidados que devem ser tomados 
para a sua efetiva aplicação. 

Palestras já foram realizadas em 
Campo Grande, Blumenau, Criciúma, 
Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, 
Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.

 

Cleonice: participação dos sindicatos
Dumont: redução das desigualdades

Comitê quer manter
profi ssionais atualizados
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nos sindicatos

O 106º Curso de Agente de 
Fomento Mercantil – Operador de 
Factoring será realizado de 19 a 
23 de setembro, em São Paulo. Os 
participantes conhecerão a história e 
os conceitos básicos, em aula de Luiz 
Lemos Leite, presidente da Anfac. 
O professor Paulo Freire mostrará  
conceitos de matemática fi nanceira, 
informações sobre taxa de juros 
compostos equivalentes, o conceito 

Empresas do MS 
têm sucesso com 
ação filantrópica

Na segunda edição da 
Campanha do Agasalho, realizada 
pelo Sindicato das Sociedades de 
Fomento Mercantil - Factoring de 
Mato Grosso do Sul (Sinfac-MS), 
foram arrecadados 720 cobertores.

O trabalho é realizado pela 
parceria da Anfac com os 
sindicatos do Ceará, Maranhão, 
Piauí, Rio Grande do Norte, 
Distrito Federal, Espírito Santo, 
Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Bahia, Goiás, 
Tocantins e Pernambuco, além de 
26 empresas de todo o País. 

A campanha benefi ciou 11 
entidades sul-matogrossenses: 
Clube de Mães Raio de Sol, do 
Bairro Taquarussu, Associação de 
Moradores Jardim das Mansões, 
Associação de Apoio a Portadores 
de Aids Esperança do Senhor, 
Associação de Defi cientes Visuais 
de MS, Associação de Moradores 
União do Sol Poente, Associação 
de Pais e Mestres do Ceada, 
Instituto Sul-mato-grossense 
para Cegos Florisvaldo Vargas, 
Orionópolis Sul-mato-grossense, 
Projeto Padrinho,  Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) e Associação Filantrópica 
Acácia Morena. “Em 2006, nós 
queremos chegar no mínimo de mil 
cobertores arrecadados, podendo 
assim, fazer crescer o número de 
entidades benefi ciadas”, comentou 
o diretor de Responsabilidade 
Social do Sinfac-MS, Erlon Franco. 

No ano passado, a Campanha 
do Agasalho arrecadou 390 
cobertores e contou com a 
participação de 15 Sinfacs em todo 
o País, da Anfac e de 12 empresas 
de fomento mercantil de  Mato 
Grosso do Sul. 

de fator de compra, metodologia de 
cálculo e itens de custeio. 

O curso marcado para a cidade 
de Belém em agosto foi adiado para 
novembro. A capital paraense receberá 
também o 3º Curso de Direito 
específi co do setor. As inscrições pela 
internet: site do Instituto Brasileiro de 
Fomento Mercantil (IBFM): http://
www.ibfm.com.br. Os telefones são 
(11) 3331-5847 ou 3333-2726.

 

São Paulo terá curso de operador de fomento

Responsabilidade social em Minas Gerais
O 1º Seminário Nacional 

de Responsabilidade Social, 
realizado em Belo Horizonte, 
em julho, teve a participação 
da Fundação Getúlio Vargas-
Eaesp-SP, da Fundação 
Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial e Social – SP 
(Fides), do Sebrae-Brasília e 
do Instituto Ethos de Empresas 
e Responsabilidade  Social-SP. 
O presidente da Fides, Alberto 
Augusto Perazzo, falou do 
impacto da conduta ética nos 
negócios. Para Alexandre 
Dumont, dirigente da Anfac, o 
encontro foi altamente positivo 
para a imagem da entidade.

Freire: conceitos de matemática financeira e cálculo do fator de compra

Sinfac-SP cria seis 
diretorias regionais

A nova diretoria do Sinfac-SP vai  
empreender uma série de atividades, 
com o objetivo de ampliar suas bases 
e conquistar associados. O Estado 
de São Paulo responde por 65% da 
carteira de recebíveis das empresas de 
fomento associadas à Anfac em todo o 
País e concentra 35% dos clientes. Os 
trabalhos, em sintonia com a entidade 
nacional, foram defi nidos em reunião 
conjunta no dia 24 de agosto. O sindicato 
deverá dar mais visibilidade às suas 
ações, que incluem uma aproximação 
com as associadas e um trabalhado de 
divulgação das vantagens de fazer parte 
do Sistema Anfac.   

“A nova diretoria do sindicato 
está empenhada em desenvolver um 
trabalho mais dinâmico, tendo em vista 
a relevância econômica  da região em 
que atua, o Estado de São Paulo, que 
concentra a grande parte das operações 
de fomento no País”, afi rma o presidente 
da Anfac, Luiz Lemos Leite. 

A reforma estatutária promovida 
pelo sindicato defi niu a criação de 
seis diretorias regionais. A assembléia 
da entidade delegou aos diretores 
poderes para fi xar os critérios e onde 
serão instaladas as subsedes. O projeto 
de descentralização vai facilitar o 
relacionamento da entidade com as 
sociedades de fomento e suas empresas-
clientes, que poderão encaminhar 
pedidos e sugestões visando o melhor 
funcionamento de todo o segmento.

O presidente do Sinfac-SP, Marcus 
Jair Garutti enfatiza, desde sua posse, 
no início deste ano, a necessidade de 
ampliar os canais de comunicação 
com as associadas e potenciais novas 
afi liadas. “Devemos buscar a união dos 
empresários para o fortalecimento do 
setor em São Paulo”, diz Garutti.

De acordo com o balanço divulgado 
pela Anfac (veja reportagem nas páginas 
6 e 7), o Estado de São Paulo respondeu 
por R$ 27,98 bilhões em compra de 
recebíveis e prestação de serviços no 
ano passado, correspondentes a 65% 
do volume total de negócios realizados 

pelas associadas em todo o País, que 
alcançou R$ 42,67 bilhões. A carteira 
das sociedades paulistas cresceu 
20,65% em 2004, ante 2003.  

Das 101.450 empresas-clientes do 
segmento, 35.750 funcionam no Estado, 
o que equivale a 35% do total, número 
próximo ao das sociedades com sede 
nessa unidade da federação, 37,67%. 
E evolução no número de clientes foi 
ainda mais expressiva: 54,19%. Dados 
dessa magnitude mais do que justifi cam 
a forte presença do sindicato, afi rmam 
os dirigentes. 

O trabalho de ampliação da base já 

está em curso e deve ser intensifi cado 
com a atuação das diretorias regionais. A 
ação do Sinfac-SP responde às diretrizes 
traçadas para o Sistema Anfac, que 
abriga 19 sindicatos. A descentralização 
deve conferir às relações das entidades 
representativas a mesma agilidade que 
caracteriza as empresas de fomento no 
atendimento aos seus clientes.  

 O sindicato deve divulgar nos 
próximos dias as subsedes e seus 
respectivos representantes. Por 
concentrar praticamente metade de 
toda a produção econômica paulista, a 
Região Metropolitana, que engloba 39 
cidades, incluindo a capital, é uma das 
áreas eleitas para abrigar uma das seis 
diretorias regionais. 

Garutti quer que as associadas 
mantenham contato permanente com o 
sindicato, oferecendo sugestões e críticas 
que possam aprimorar a atuação da 
entidade. Enquanto as representações 
regionais não entram em funcionamento, 
o Sinfac-SP segue atendendo em sua sede 
na capital, lozalizado na Rua Teixeira da 
Silva, 217, 9º andar - CEP 04002-905, 
telefone (11) 3142-9374, ou pela internet, 
no e-mail sinfacsp@sinfacsp.com.br. 

Reunião Anfac-Sinfac-SP e o presidente 
do sindicato de São Paulo. “Vamos 
ampliar os canais de comunicação 
com as associadas”, diz Garutti
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Indústria não se abate, 
mas cresce menos

Jayme Alves
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Jayme Alves 
é economista 
e consultor do 
DiárioNet.

Revista
“Acuso e agradeço recebimento da re-
vista Fomento Mercantil, que demonstra 
a grande versatilidade dos negócios das 
revistas. Aproveito a oportunidade para 
manifestar o meu apreço e distinta con-
sideração”.

Senadora Serys Slhessarenko
Brasília - DF

“Agradeço o envio do valioso exemplar 
da edição 55 da revista Fomento Mer-
cantil, ao tempo em que cumprimento 
toda a equipe pelo brilhante trabalho”.

Senador Demóstenes Torres
Brasília - DF

“Li a edição de julho de 2005 (Erros de 
administração podem agravar a carga 
tributária – edição 55) da revista Fomen-

to Mercantil, e gostaria de receber mais 
informações sobre a contabilidade das 
sociedades de fomento”.

Elaine Cristina Schutz
Canoinhas-SC

“Parabenizo a revista Fomento Mercan-
til (Ed. 55) pela qualidade de suas maté-
rias. Destaco a reportagem sobre a lei de 
recuperação de empresas (Nova lei deve 
livrar da quebra empresas viáveis), que 
traz o assunto de forma esclarecedora”.

Almir Lini
Formalização

Santa Rita Fomento
São Paulo - SP

“Gosto muito da seção Opinião Legal, 
que sempre traz informações importan-
tes para os operadores do direito ”.

Adriana Gordon
Advogada

São Paulo – SP

“Achei muito importante a reportagem 
sobre a atuação do fomento mercantil 
no setor de confecções (O jeans tinge de 
azul os números da economia goiana - 
edição 54). Com texto de excelente qua-
lidade, a matéria dá ao leitor a dimensão 
da importância do segmento”. 

José Souza
Economista
Santos – SP

“De fácil leitura e esclarecedora, a re-
portagem ‘As vantagens de quem investe 
na excelência’ (Ed. 53) mostra a preocu-
pação do fomento com qualidade”.

Marcel Alves
Administrador de empresas

São Paulo - SP

pesar das difi culdades impostas 
pelo elevado nível da taxa básica 
de juros (Selic) e pela valorização 

do real frente ao dólar, a atividade econô-
mica do setor fabril não se abateu, mas se 
acomodou em um nível de crescimento mais 
moderado. A produção industrial do primei-
ro semestre de 2005, divulgada em agosto 
pelo IBGE, é  importante para se avaliar a 
economia de maneira setorial, sobretudo, 
para os agentes que operam com negócios 
focados em determinados segmentos. 

O maior destaque entre as categorias 
de uso permanece no segmento de bens de 
consumo duráveis, como eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, celulares e automóveis. 
O setor registra as maiores taxas de cresci-
mento entre todas as categorias e em todas 
as bases de comparações. Na comparação 
com  junho de 2004, o crescimento foi de 
23,6% e no acumulado no ano e em 12 me-

ses os avanços foram 16,7% 
e 18,4%, respectivamente. 
A produção desses itens 
continua estimulada pelo 
crescimento do volume de 
crédito na economia brasi-
leira e das exportações.

O pior desempenho 
ainda é registrado pelo segmento de bens 
de consumo semi e não-duráveis, como 
alimentos, vestuário, tecidos, calçados e 
remédios. São setores muito sensíveis ao 
nível de renda e emprego da economia 
(massa de salários) e tais variáveis perma-
necem estagnadas.

Uma boa notícia diz respeito ao segmen-
to de bens de capital, que mede o nível de 
investimento na economia. Ou seja, quanto 
maior a taxa de crescimento desse setor, 
maior será o ganho em escala e menor a 
pressão sobre os preços no mesmo período. 
A indústria de bens de capital se reabilitou 
em junho, mas a perspectiva não é positiva 
em função da manutenção da taxa de juros 
básica em níveis elevados, da valorização 
do real ante o dólar e do ambiente políti-
co doméstico conturbado pelas incertezas. 
São fatores que reduzem a disposição dos 

empresários do setor real de investir tanto 
em máquinas e equipamentos quanto em 
mão-de-obra.

A taxa de crescimento da produção total 
brasileira acumulada em 12 meses aponta 
para uma expansão em torno de 4,5% em 
2005, mas o atual cenário cambial, mone-
tário e político exigem atenção redobrada. 
Como alerta, se o nível de produção ob-
servado em junho se mantiver estável até 
dezembro a taxa de crescimento da indús-

tria em 2005 será de 
apenas 2,6%. Aná-
lises setoriais ga-
nham, assim grande 
importância.

A

investimentos

cartas
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