


cido de que o factoring pode 
ajudar, de maneira decisiva, os 
interesses dessas empresas e do 
Brasil mesmo”, disse, então. 
Vaticínio? Não, apenas a expe-
riência de quem já praticava o 
fomento na maior economia do 
mundo. E a previsão se confi r-
mou, como bem demonstram 
as mais de 100 mil pequenas, 
médias e microempresas aten-
didas hoje no Brasil por nosso 
segmento. Burton não particu-
larizou as empresas, mas, sim, 
estendeu os potenciais bene-
fícios da atividade ao próprio 
País, o que também se tornou 
realidade, como se pode verifi -
car pela manutenção de mais de 
2 milhões de empregos diretos 
e indiretos.    

Ao olhar para trás, vemos o quanto já 
caminhamos. Ao voltar os olhos adiante, nos 
damos conta do quanto temos a percorrer. A 
conjunção de passado, presente e futuro nos 
anima a dizer que, com os naturais ajustes 
de curso, escolhemos o melhor caminho. A  
inserção socioeconômica do fomento mer-
cantil, dos grandes centros às mais distantes 
fronteiras, tem o reconhecimento do Banco 
Central do Brasil, na pessoa de seu diretor de 
Normas e Organização do Sistema Financei-
ro, Sérgio Darcy, que tem contribuído de for-
ma importante para o avanço dos projetos de 
lei do fomento no Congresso Nacional. Mes-
mo reconhecimento conferido pelo deputado 
José Militão, relator do texto na Comissão de 
Finanças e Tributação. E o Judiciário revela, 
a cada dia, visão positiva e mais cristalina de 
nossa atividade.

Os Três Poderes estão atendidos, mas 
nada  gratifi ca mais do que a parceria com as 
empresas-clientes, ação capaz de alavancar 
a economia, gerar empregos e conferir ren-
tabilidade a todos os envolvidos. A geração 
de riqueza e bem-estar é o sustentáculo do 
trabalho do fomento, com sua geografi a pró-
pria, que chega a lugares que outros agentes 
econômicos e sociais ainda não alcançaram. 
Burton estava certo. 

A consolidação 
legal protege os 
bons e deixa os 
simulacros ao 

desabrigo

Luiz Lemos Leite 
Presidente da Anfac
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H

editorial

á 23 anos, Burton R. 
Abrahms, chairman da 
mais importante em-

presa de factoring dos Estados 
Unidos, prenunciara, em  pa-
lestra durante o primeiro semi-
nário internacional de fomento 
mercantil promovido pela An-
fac, em São Paulo, em agosto 
de 1982: “Conhecendo os líde-
res da Anfac, que desenvolvem 
uma campanha certa em favor 
do factoring, não tenho dúvidas 
de que a sua associação será 
muito em breve responsável 
pela criação de um novo seg-
mento no sistema econômico 
brasileiro que trará grandes be-
nefícios para o Brasil”. 

Ao cabo de uma longa jorna-
da de tantos e superados obstá-
culos, no limiar de novos e ainda mais promis-
sores tempos, não podemos deixar de trazer 
para os dias que correm a semente que pio-
neiros da atividade no País cultivaram nestes 
anos. Estamos às portas de ver aprovados os 
projetos de lei que tramitam na Câmara e no 
Senado, que vão consolidar, defi nitivamente, 
o atual difuso balizamento legal que ampara 
as atividades do fomento mercantil.

Para que se entenda o alcance do mo-
mento por que passa o nosso segmento, 
vale dizer que a regulamentação vai ampliar 
os horizontes de atuação das sociedades de 
fomento e, simultaneamente, tirar da retóri-
ca a expressão tão usual “separar o joio do 
trigo”. A partir da nova norma, as empresas 
que praticam o verdadeiro fomento mercantil 
poderão ostentar esse nome. Os simulacros 
fi carão ao desabrigo.

O Projeto de Lei nº 3.615/200, aprovado 
pela Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara, sob relatoria do deputado José Mi-
litão, está agora na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, etapa fi nal antes de seguir para 
plenário. Projeto análogo, de nº 230/95, de 
autoria do ex-senador José Fogaça, como é 
sabido, aguarda apenas a segunda votação na 
CCJ do Senado, em caráter terminativo.

Reporto-me novamente ao discurso de 
Burton Abrahams naquele já longínquo 
1982: “O Brasil tem um enorme número de 
pequenas e médias empresas e estou conven-
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Nada de falta de idéias, inspire-se

Suas idéias despertam 
a dos outros. 

Saia da mesmice e 
crie suas próprias 

receitas de inspiração

Paulo araújo

artigo

om certeza, já passou por esta 
situação: precisar de uma idéia 
qualquer, mas a tal inspiração 

não vem. Como dizia Einstein, criativi-
dade é 1% inspiração e 99% transpiração, 
mas o fato é que sempre é preciso aquele 
click, aquele insight. Tanto faz se você é 
dono do próprio negócio, profissional de 
uma empresa. Sua capacidade de inovar e 
implantar mudanças é que será seu grande 
diferencial, no negócio ou na carreira.

Na falta de inspiração, siga as dicas 
abaixo e quem sabe logo, logo você passa 
para a fase da transpiração.

1 - Fuja do ambiente de trabalho - 
Quando queremos ou precisamos muito 
encontrar um objeto qualquer, o que acon-
tece? Você não encontra, mas é só esque-
cer do dito cujo que logo ele aparece. Com 
novas idéias é a mesma coisa. Por vezes, o 
ambiente de trabalho não é o melhor lugar 
quando as idéias insistem em não aparecer. 
Nessas horas, saia um pouco da rotina e vá 
tomar um café na padaria da esquina, vi-
sitar um cliente ou simplesmente esqueça 
aquela tarefa e vá resolver outro problema, 
de preferência mais fácil e prazeroso. 

2 - Pesquise - Não tente o tempo todo 
reinventar a roda. Pesquise com amigos, 
clientes, fornecedores, concorrentes, na 
internet, sempre existe alguém que pas-
sou por situação similar e experiências são 
fundamentais para ações no futuro. Copiar 
não é vergonha, desde que feita com éti-
ca e lealdade. Além do mais, no meio do 
caminho você vai querer dar aquele tom 
que só a sua empresa tem, diferenciando-a 
do concorrente. Copiar a estratégia é fácil, 
mas é praticamente impossível copiar o 
processo de implantação.

3 - Leia, vá ao teatro, ao cinema... - 
Evite somente ler livros técnicos, abra sua 
mente para aventuras, ficção, romances, 
novos estilos musicais. Em meu caso, a 
música clássica é altamente inspiradora e 
relaxante. Adoro escrever escutando Mo-
zart, Beethoven e outros. Normalmente 
nossa mente está cheia de termos técnicos, 

situações certinhas, nós queremos lógica, 
racionalidade, mas o imprevisto sempre 
aparece sem ser chamado. Estimule sua 
mente e quem sabe aquela idéia que você 
tanto precisa pode ser inspirada por um 
romance, ritmo ou cores vibrantes. O pon-
to é: coloque novos estímulos em seu cé-
rebro, pois relaxado e descontraído idéias 
surgirão.

4 - Faça perguntas bobas - E se fizer-
mos assim e não do outro jeito? Posso 
morrer se não tiver esta idéia hoje? O que 
acontecerá com minha sogra? O que é ser 
diferente para meu cliente? Que modelo 
de negócio não existe hoje que pode afetar 
a minha empresa amanhã? E se todos os 
clientes deixassem de comprar hoje de mi-
nha empresa? E se der tudo errado, o que 
de pior pode acontecer? E por que não? 
Qual é nosso plano B? Pergunte, questio-
ne, pergunte e questione. Quando as idéias 
não vêm, comece a se perguntar: Por que 
estou sem idéias? O que está me bloque-
ando? A técnica das “perguntas aparente-
mente bobas” é fantástica, pois ela nos faz 
rir e o processo vai evoluindo normalmen-
te para o ponto que pretendemos.     

5 - Saia e tire os outros da rotina - Vá 
até o supermercado mais próximo e com-
pre bombons ou balas para todos de sua 
equipe e, de surpresa, comece a distribui-
ção. Espalhe sorrisos e diga: um bombom 
ou uma bala por uma idéia! E se a situ-
ação for mais desesperadora não esqueça 
de dizer: - pelo amor de Deus! Dá um tom 

mais dramático à cena e um certo senso de 
urgência. Brinque com a sua falta de ima-
ginação, aprenda a rir de si mesmo. Você 
não tem de ser o salvador do mundo em 
todos os momentos. Você tem o direito e 
o dever de sair da mesmice, quebrar o gelo 
isto é algo que não pode e nem deve ser 
feito todos os dias senão... vira rotina... e 
perde a graça.

6 - Suas idéias despertam a de outros 
- Aquele branco insiste em não passar, só 
que o problema está lá à espera de uma 
solução? Estimule os outros a pensar por 
você, afinal fazemos parte de uma equi-
pe. Vá até o seu cliente seja ele interno ou 
externo e pesquise a forma como ele resol-
veria o problema ou gostaria de ser aten-
dido. Faça o que puder ser feito e negocie 
o que não pode ser feito. Procure inspira-
ção principalmente naqueles que serão os 
maiores beneficiados pelo novo projeto ou 
solução do problema. Para que insistir em 
resolver tudo sozinho?

7 - Melhore a aparência - Você tem de 
ser sua maior fonte de inspiração, cuide do 
corpo, da aparência. Vaidade na dose certa 
faz bem para a saúde, a vida e a carreira.

Agora, trate de se inspirar e dê um fim 
no branco total, na falta do novo. Saia da 
mesmice e crie as suas próprias receitas de 
inspiração. 

Paulo Araújo é administrador de empresas, 
escritor, autor de Motivação - Hoje e Sempre

C
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As muitas faces do mesmo País
Dos fabricantes de celulares de Manaus aos produtores de máquinas agrícolas e fertilizantes 
da Região Sul, o abismo que separa os diferentes setores produtivos no Brasil atual

rabalhar com empresas dos mais 
diversos setores e regiões não é ta-
refa fácil em nenhuma economia 

e não é diferente no Brasil. A diversidade é 
tamanha que os indicadores  macroeconô-
micos não acabam passando disso, meros 
indicadores. Cada região,  cada setor, cada 
empresa têm suas particularidades e até as 
legislações podem interferir. Assim, é ne-
cessário buscar o detalhamento máximo 
das atividades econômicas para reduzir os 
riscos das  operações. 

As disparidades são grandes: há seto-
res vivendo um verdadeiro boom na pro-
dução, enquanto outros amargam sérios 
problemas. Dentro dos segmentos em 
crescimento, as diferenças de desempenho 
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Estudo mostra 
diferença de 

rentabilidade entre 
grandes e pequenas 

empresas

T se revelam por porte, região, administra-
ção, enfi m, tudo interfere.

Macro - As grandes variáveis ma-
croeconômicas, que ditam o compor-
tamento da maior parte dos setores, já 
são de amplo conhecimento. O cenário 
básico para  2005 e 2006 é traçado pe-
los economistas, com considerações que 
podem alterar o rumo das previsões - 
eleições presidenciais de 2006, juros nos 
Estados Unidos e preço do petróleo. Um 
dos meios mais práticos de se informar 
sobre o cenário esperado é a pesquisa 
Focus do Banco Central, com a previsão 
de cerca de cem economistas de insti-
tuições fi nanceiras que atuam no Brasil. 

A pesquisa atual revela clara tendência 
de queda dos juros. A expectativa para 
a Selic é de 18% para o fi nal deste ano e 
de 16% para dezembro de 2006. Para o 
câmbio, a estimativa é de R$ 2,35 em de-
zembro e de R$ 2,56 no mesmo mês de 
2006. Já a infl ação deve fi car em 5,2% 
este ano e em 4,5% no próximo. Esses 
números podem perpetuar o quadro de 
crescimento econômico atual, fazendo o 
PIB avançar 3,5% em 2006, mesmo por-
centual esperado para este ano.

Portanto, dessas variáveis já é possí-
vel traçar cenários positivos para alguns 
setores como os dependentes de crédito, 
que são estimulados pela queda das taxas 
de juros e a farta oferta de empréstimos. 

Já os exportadores não devem fi car muito 
animados. A lenta redução da Selic não 
será sufi ciente para melhorar as condi-
ções em 2006 e a moeda pode-se recupe-
rar lentamente, com eventuais interven-
ções do Banco Central. 

Micro - Feita a avaliação macroeconô-
mica, parte-se para a micro, que pode mui-
tas vezes determinar o comportamento dos 
setores. As vendas no segmento de com-
putadores, por exemplo, nos últimos três 
anos, por causa das signifi cativas variações 
cambiais, tornaram-se um drama. As mar-
gens estreitaram, a renda foi achatada e a 
concorrência cresceu muito. Passada a tor-
menta, a indústria de computadores volta a 
respirar e deve atingir recorde histórico de 
vendas, com quase 5 milhões de unidades, 
1 milhão a mais que em 2004. 

A retomada ocorre por vários motivos: 
o dólar mais estável, o que evita solavancos 
nos custos de produção e o crédito facilita-
do. Mas o grande impulso para o setor foi 
a Medida Provisória nº 252, que isentou de 
PIS/Cofi ns as máquinas de até R$ 2,5 mil. 
Após esse período favorável, foi de apreen-
são, porque a MP perdeu a efi cácia e seus 
benefícios foram suspensos, até a edição da 
MP nº 255, que restabeleceu os benefícios. 
Idas e vindas assim são sempre preocupan-
tes, especialmente nesse período em que se 
defi nem os negócios para o Natal e parte do 
planejamento do próximo ano.

Regiões - Outra importante fonte de 
informações é a produção industrial re-
gional, divulgada mensalmente pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a e Estatísti-
ca (IBGE). Ela deve ser analisada como 
indicador do desempenho dos diferentes 
Estados e das empresas que atuam nessas 
regiões. Apesar do resultado geral positi-
vo da economia, alguns segmentos amar-
gam forte retração. O problema mais gri-
tante  ocorre na Região Sul. O segmento 
de máquinas e equipamentos teve  queda 
de 19,5% na produção no Rio Grande do 
Sul, de janeiro a agosto de 2005. No Para-
ná, produtos químicos sofreram retração 
de 25,9%. Nos dois casos, a queda está 
relacionada à estiagem, que levou à que-
bra da safra gaúcha, sobretudo de soja. As 
vendas de colheitadeiras e semeadores e 
a produção de adubos e fertilizantes, des-

pencaram. As empresas de máquinas e 
equipamentos amargam queda de 34,7%, 
de acordo com a associação do setor, a 
Abimaq. Já a venda de fertilizantes caiu 
26% de janeiro a julho, ante 2004. 

Além da quebra da safra, a desvaloriza-
ção do dólar e a queda das cotações inter-
nacionais atingiram o segmento. E o futuro 
não é promissor, dada a difi culdade do pro-
dutor em fi nanciar a próxima safra e o ce-
nário cambial desfavorável. O problema da 
febre aftosa pode provocar  novo baque.

Na ponta da expansão da economia está 
o Amazonas, com crescimento de 17,8%, 
o triplo da média nacional de janeiro a 
agosto. O destaque é o excepcional avanço 
da produção de material eletrônico, apare-
lhos e equipamentos de comunicações. As 

vendas de celulares  no mercado interno 
e externo fi zeram a produção de material 
eletrônico e equipamentos de comunica-
ções disparar 37,5% em oito meses. Tam-
bém registrou signifi cativo desempenho a 
produção de equipamentos de transportes, 
com avanço de 12,1%, impulsionado pelas 
vendas de motocicletas.

Outro setor que merece destaque é 
o de produção de minerais não-metáli-
cos, como cimento, ladrilho e placa de 
cerâmica, no Ceará, com evolução de  
33,1% na produção industrial de janeiro 
a agosto. Em Minas Gerais, que registra 
crescimento acima da média nacional, 
os setores que sustentam a produção são 
os produtos de metal, com aumento de 
40,9%, e os veículos automotores.

Em alguns Estados, as distorções são 
evidentes. O gráfi co (nesta página) mos-
tra o comportamento da produção indus-
trial do Rio de Janeiro separada por dois 
setores. Enquanto a produção da indús-
tria extrativa dispara, crescendo quase 
10% nos últimos 12 meses, por conta do 
petróleo e do gás natural, a indústria de 
transformação evolui apenas 0,2%, moti-
vada pela retração nas empresas de meta-
lurgia básica e borracha e plástico.

Eventos - As fortes diferenças regio-Diferença de desempenho por porte: grandes indústrias mantêm lucratividade bem superior à das pequenas e médias e quase todos os setores de atividade

economia
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nais e setoriais exigem acompanhamen-
to e análise criteriosos das informações,  
para antecipar possíveis problemas, bus-
car soluções e até antever eventuais focos 
de negócios, como as recentes decisões do 
governo de São Paulo, que lançou um pa-
cote de corte de impostos. Serão benefi cia-
dos produtores de pães e iogurtes, cintos, 
bolsas e carteiras sintéticas, aeronaves, 
higiene pessoal, construção civil e moder-
nização de portos. Foi, ainda, ampliado o 
limite de faturamento para adesão ao Sim-
ples paulista. 

Outras notícias inspiram cautela. Os fo-
cos da febre aftosa em Mato Grosso do Sul, 
que levaram à suspensão das importações 
de carne bovina e suína por dezenas de pa-
íses e a suspensão dos benefícios da MP do 
Bem estão entre as principais. 

Grandes e pequenos - Estudo da Se-
rasa, a partir dos demonstrativos contábeis 
do primeiro semestre de 2005 com cerca de 
800 empresas de capital aberto ou fechado 
revelou outra disparidade:  grandes indús-
trias continuam com alta lucratividade, 
pequenas, nem tanto. A retomada do cres-
cimento econômico teve continuidade no 
primeiro semestre. 

A rentabilidade das vendas das grandes 
indústrias se manteve elevada, atingindo 
15% no primeiro semestre de 2005, ante 
14,4% no mesmo período de 2004. Siderur-

gia e combustíveis obtiveram rentabilidade 
acima da média. Em contrapartida, papel 
e celulose e petroquímica fi caram abaixo, 
ainda que em elevado patamar. A siderur-
gia apresentou margens de lucro crescen-
tes, de 25,9%, favorecida pelas exportações 
e pela melhora dos preços internacionais. O 
setor de combustíveis também manteve alta 
rentabilidade, de 19,9%.

Já o setor petroquímico alcançou 10,3%, 
infl uenciado pela cotação do petróleo. Ou-
tro segmento com rentabilidade abaixo da 
média foi o de papel e celulose, que apre-
senta alta dependência do mercado interna-
cional. Este ano, houve ligeira melhora da 
margem líquida, chegando a 11,2%.

As pequenas e médias indústrias tam-
bém foram benefi ciadas pela retomada do 
crescimento econômico do País. Mas, por 
sua atuação quase exclusiva no mercado 
interno e menor volume de investimentos, 
atuam em atividades com elevada concor-
rência (metalúrgicas, mecânicas, têxteis). 
Assim, apresentam rentabilidade inferior à 
das grandes empresas. No primeiro semes-
tre, tiveram ligeira redução no lucro, para 
4,2%, ante 5,3% em 2004.

Comércio - O mesmo fenômeno de 
diferença de rentabilidade entre peque-
nos e grandes foi constatado no balanço 
de 1.300 empresas do comércio. O fatu-
ramento das grandes cresceu 7,2% no 

primeiro semestre de 2005, em compa-
ração com igual período de 2004 (3,5%). 
O faturamento das pequenas e médias 
também cresceu, mas em ritmo um pou-
co menor, 6%. 

O desempenho do comércio foi im-
pulsionado pela venda de bens duráveis, 
com destaque para veículos, cujas vendas  
cresceram 22,3% nas grandes empresas e 
16,9% nas pequenas e médias. Este ano,  
o comércio de veículos vem sendo bene-
fi ciado pela motorização bicombustível, 
que representou 62% das vendas de veí-
culos em agosto, segundo dados da asso-
ciação dos fabricantes, a Anfavea, pelos 
lançamentos de modelos e pela reestili-
zação de algumas linhas. Também fa-
voreceram os negócios as taxas de juros 
dos fi nanciamentos desse tipo de bem, as 
menores do crédito para compra de pro-
dutos. A estabilidade econômica, a eleva-
ção do nível de emprego e a ampliação 
da massa salarial contribuíram para o au-
mento da confi ança dos consumidores e a 
conseqüente melhoria das vendas.

Outro destaque do comércio foi o de-
sempenho do segmento de combustíveis. 
As vendas das grandes empresas cresce-
ram 13,2%, em razão da maior margem de 
repasse da alta do petróleo, da oferta  de 
produtos e do aumento do  consumo de ál-
cool hidratado. Nas pequenas e médias em-
presas a expansão foi de 10,3%. 

Como contraponto, o setor de alimentos 
apresentou queda de 0,6% nas vendas das 
grandes empresas e de 6,4% nas pequenas e 
médias empresas, em conseqüência da forte 
defl ação de preços no primeiro semestre do 
arroz, da soja, do leite e da carne. As gran-
des redes de supermercados tiveram um 
impacto menor, por causa das promoções, 
que puxaram as vendas de outros produtos, 
ligados a eletrodomésticos e eletroeletrôni-
cos, o que não ocorreu no pequeno varejo. 
Os destaques do estudo são telefonia fi xa e 
energia elétrica que apresentaram rentabi-
lidade de 11,6% e 11,3%, respectivamente. 
Telefonia móvel teve prejuízo de 5,6%.

Serviços - Já o estudo da Serasa com 
cerca de 900 empresas revelou que as gran-
des organizações de serviços apresentaram 
rentabilidade de 9,6% no primeiro semes-
tre de 2005, ante 5,4% no mesmo período 
de 2004. Destaque-se que alguns tipos de 

serviços como energia elétrica e telefonia 
necessitam de grandes investimentos e, por 
isso, predominam as grandes empresas. 
Outros tipos de serviços, por não exigirem 
uso intensivo de capital, possuem empresas 
de todos os portes.

O consumo e o nível de atividade fa-
voráveis aumentaram a rentabilidade das 
grandes empresas. Os destaques são telefo-
nia fi xa e energia elétrica, que apresenta-
ram rentabilidade acima da média do setor 
de serviços, atingindo 11,6% e 11,3%, res-
pectivamente. Na telefonia fi xa, a rentabili-
dade foi impulsionada pelo reajuste de tari-
fas, além do aumento na oferta de serviços 
com maior valor agregado. 

Em energia elétrica, a rentabilidade foi 
infl uenciada pelo incremento no consumo 
dos segmentos residencial, rural e indus-
trial/comercial e pelo efeito cambial sobre 
a dívida em dólar das empresas - a cotação 
em queda reduziu a dívida em reais, geran-
do receita fi nanceira e aumento do lucro.

O setor de transportes atingiu 9,6% 
das receitas, ante 2,7% em 2004,  com 
destaque para o segmento ferroviário, que 
ganhou em produtividade, com a maior 
utilização da capacidade instalada, prin-
cipalmente com grandes exportadoras de 
commodities agrícolas. Nas empresas de 
telefonia celular, houve impacto negativo 
na rentabilidade, causado pela elevação 
dos custos das operadoras com investi-
mentos na ampliação de serviços, inova-
ções tecnológicas e campanhas de marke-

ting para aumentar a base de clientes. A 
rentabilidade, que era de 2,4% em 2004, 
caiu para -5,6% em 2005.

As pequenas e médias empresas apre-
sentaram rentabilidade menor que as 
grandes: 2,4% em 2005 ante 5,5% das 
receitas no ano passado. Os setores que 
impulsionaram esse indicador foram os 
serviços de laboratório e análises clíni-
cas (5,5% de rentabilidade em 2005), e os 
serviços técnicos, com concentração em 

informática (5,8%). Como contraponto, 
alguns setores de pequenas e médias em-
presas de serviços tiveram rentabilidade 
muito baixa. As empresas de ensino, por 
exemplo, sofreram forte queda na renta-
bilidade: era de 9,4% em 2004 e passou 
para 1,9% em 2005. Transporte, apesar 
da melhora, continua com rentabilidade 
abaixo da média do setor de serviços, 
com margem de 1% em 2005, ante -1,6% 
em 2004.

economia
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Coaf eleva limite de 
informação a R$ 50 mil
Resolução nº 13 contém 
sugestões discutidas com 
a Anfac e substitui norma 
anterior para o fomento

pós entendimentos com o presidente da 
Anfac, Luiz Lemos Leite, que elaborou 
uma série de sugestões para o aperfeiçoa-
mento da resolução que trata do fomento 

mercantil, o Conselho de Controle de Atividades Fi-
nanceiras (Coaf) editou, em 30 de setembro, a nova 
norma para o setor, a Resolução nº 13. “Foi um ajuste 
fi no, uma adequação às práticas do setor”, afi rmou 
o presidente do Coaf, Antonio Gustavo Rodrigues. 
“Os comentários e sugestões da Anfac e do setor 
foram bastante construtivos.”

A iniciativa será empregada pelo Coaf na ade-
quação das resoluções dos demais segmentos fi sca-
lizados pelo conselho. Entre as mudanças propos-
tas está a alteração no valor das operações a serem 
comunicadas ao Coaf, que passou de R$ 10 mil 
para R$ 50 mil. A seguir, a íntegra da nova norma, 
publicada no Diário Ofi cial em 20 de outubro:

“Coaf - Resolução nº 13, 
de 30 de setembro de 2005  

Dispõe sobre os procedimentos a serem obser-
vados pelas empresas de fomento comercial ou mer-
cantil (factoring).

O presidente do Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras – Coaf, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso IV do art. 9º do Estatuto aprovado 
pelo Decreto nº 2.799, de 8 de outubro de 1998, torna 
público que o Plenário do Conselho, em sessão realiza-
da em 30 de setembro de 2005, com base no § 1º do art. 
14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, resolveu:

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Com o objetivo de prevenir e combater 
os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direi-
tos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, 
de 3 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto 
nº 2.799, de 8 de outubro de 1998, as empresas de 
fomento comercial ou mercantil (factoring) deverão 
observar as disposições constantes da presente Re-
solução.

Parágrafo único. Enquadram-se nas disposições 
desta Resolução as pessoas jurídicas que exerçam a 
atividade de fomento comercial ou mercantil (facto-
ring) em caráter permanente ou eventual, de forma 
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fiscalização

A

principal ou acessória, cumulativamente ou não, em 
qualquer de suas modalidades.

Seção II
Da Identifi cação das Empresas de 
Fomento comercial ou mercantil 
(factoring), dos Clientes 
e da Manutenção de Cadastros

Art. 2 º As empresas mencionadas no art. 1º de-
verão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado 
no Coaf, fornecendo as seguintes informações:

a) nome empresarial (razão social);
b) número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ;
c) endereço completo, inclusive eletrônico e te-

lefones; e
d) identifi cação do diretor responsável pela ob-

servância das normas previstas na presente Resolu-
ção. 

Art. 3º As empresas de fomento comercial ou 
mercantil (factoring) deverão identifi car as empre-
sas contratantes e manter cadastro atualizado, nos 
termos desta Resolução.

Art. 4º O cadastro deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações:

I – qualifi cação da empresa contratante:
a) nome empresarial (razão social);
b) data de constituição da empresa;
c) número de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ;
d) endereço completo (logradouro, complemen-

to, bairro, cidade, unidade da federação, CEP), te-
lefone; 

e) atividade principal desenvolvida; 
f) relatório de visita contendo informações so-

bre faturamento bruto, despesas e faturamento lí-
quido, do último semestre civil,  quando se tratar de 
micro ou pequena empresa;

g) demonstrações contábeis do último exercí-
cio, atualizadas até o último semestre civil, quando 
se tratar de empresas tributadas pelo lucro real;

h) cadastro da empresa emitido por entidade es-
pecializada em crédito (bureau de crédito); e

i) análise de risco, com validade de seis meses, 
no máximo, contendo inclusive, limite global para 
operações e seu respectivo comprometimento no ato 
da operação.

II – qualifi cação do(s) proprietário(s), controlad
or(es),representante(s), mandatário(s) e preposto(s) 
da contratante:

a) nome, sexo, data de nascimento, fi liação, na-
turalidade, nacionalidade, estado civil e nome do 
cônjuge ou companheiro ou razão social;

b) número de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ ou número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou, se estrangei-

ro, que não tiver CPF, passaporte ou outro documen-
to ofi cial que o identifi que;

c) endereço completo (logradouro, complemento, 
bairro, cidade, unidade da federação, CEP), telefone;e

d) atividade principal desenvolvida.
Parágrafo único. Caso o controlador da empresa 

seja pessoa jurídica, as informações cadastrais de-
verão abranger as pessoas físicas que efetivamente a 
controlam e, se pessoa jurídica estrangeira, o man-
datário residente no Brasil.

Seção III
Dos Registros das Transações

Art. 5º As empresas de fomento comercial ou 
mercantil (factoring), deverão manter registro de to-
das as transações que realizarem.

Parágrafo único. As empresas de fomento co-
mercial ou mercantil (factoring), deverão desen-
volver e implementar procedimentos internos de 
controle compatíveis com seu porte, para detectar 
operações que possam conter indícios de crime. 

Art. 6º Do registro da transação deverão cons-
tar, além da qualifi cação da contratante, no mínimo, 
as seguintes informações:

I - especifi cação dos títulos ou recebíveis en-
volvidos na operação e seus elementos essenciais, 
benefi ciários e valor da operação;

II - data de concretização da transação, de-
monstrativo discriminando, valor total, diferencial 
de compra, comissão de serviços ad valorem e valor 
líquido; e

III - descrição dos serviços prestados
Parágrafo Único. Os registros e controles inter-

nos deverão ser capazes de demonstrar a compati-
bilidade entre a correspondente movimentação de 
recursos, a atividade econômica desenvolvida pela 
empresa cliente e a sua capacidade fi nanceira. 

Seção IV
Das Operações Atípicas

Art. 7º As pessoas mencionadas no art. 1º dispen-
sarão especial atenção às operações ou propostas que 
possam constituir-se  em indícios dos crimes previstos 
na Lei nº 9.613, de 1998, ou com eles relacionarem-se.

Seção V
Das Comunicações ao Coaf

Art. 8º As pessoas mencionadas no art. 1º deve-
rão comunicar ao Coaf, no prazo de vinte e quatro 
horas, abstendo-se de dar ciência aos clientes de tal 
ato, a proposta ou a realização de transações:

a) previstas no art. 7º; e
b) previstas no Anexo a esta Resolução.
Parágrafo único. As empresas de fomento co-

mercial ou mercantil (factoring) que, durante o se-
mestre civil, não tiverem efetuado comunicações 
na forma do caput deste artigo, deverão declarar 
ao Coaf a inocorrência de operações ou situações 
descritas no caput, em até 30 dias após o fi m do res-
pectivo semestre.

Art. 9º As comunicações ao Coaf feitas de boa-
fé, conforme previsto no § 2º do art. 11 da Lei nº 
9.613, de 1998, não acarretarão responsabilidade 
civil ou administrativa.

Art. 10. As informações mencionadas no art. 
8º deverão ser encaminhadas por meio eletrônico 
ou, na eventual impossibilidade, por qualquer outro 
meio que preserve o sigilo da informação. 

Seção VI
Das Disposições Gerais e Finais

Art. 11. Os cadastros e registros previstos nesta 
Resolução deverão ser conservados pelas pessoas 
mencionadas no art. 1º durante o período mínimo de 
cinco anos a partir da conclusão da transação.

Art. 12. As pessoas mencionadas no art. 1º de-
verão atender, a qualquer tempo, às requisições de 
informações formuladas pelo Coaf, a respeito de sua 
situação societária e econômico-fi nanceira, de seus 
clientes e respectivos proprietários, controladores, 
mandatários ou prepostos e de propostas ou opera-
ções pactuadas.

Parágrafo único. As informações fornecidas 
ao Coaf serão classifi cadas como confi denciais nos 
termos do § 1º, art. 23, da Lei nº 8.159/91, de 08 de 
janeiro de 1991.

Art. 13. As pessoas jurídicas mencionadas no 
art. 1º, bem como os seus administradores, que dei-
xarem de cumprir as obrigações desta Resolução 
sujeitar-se-ão à aplicação, cumulativamente ou não, 
pelo COAF, das sanções previstas no art. 12 da Lei 
nº 9.613, de 1998, na forma do disposto no Decreto 
nº 2.799, de 1998, e na Portaria do Ministro de Esta-
do da Fazenda nº 330, de 18 de dezembro de 1998.

Art. 14. Fica a Presidência do Conselho autori-
zada a baixar as instruções complementares a esta 
Resolução, em especial no que se refere às dispo-
sições constantes da Seção V – Das Comunicações 
ao COAF.

Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor 30 
(trinta) dias após a sua publicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrá-
rio, especialmente a Resolução COAF nº 12, de 31 
de maio de 2005.

Brasília, 30 de setembro de 2005.
Antonio Gustavo Rodrigues, Presidente

Anexo
Relação de operações atípicas

1. Negócios cujas transações, no valor de R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil reais) ou superior, que 
normalmente se efetivam por meio da utilização de 
um tipo específi co de título ou serviço e se alteram 
repentinamente para outro;

2. Proposta ou operação, no valor de R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais) ou superior, cujo pagamento 
seja feito em conta de terceiro, exceto quando esse 
fi zer parte da cadeia produtiva do cliente;

3. Quaisquer transações em espécie, no valor 
de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) ou superior, 
realizadas entre as contrapartes;

4. Operações, no valor de R$ 50.000,00 (cin-
qüenta mil reais) ou superior, realizadas em praças 
localizadas em fronteiras;

5. Operação, no valor de R$ 50.000,00 (cin-
qüenta mil reais) ou superior, incompatível com o 
patrimônio, a atividade econômica ou e a capacida-
de fi nanceira presumida do cliente;

6. Transação ou proposta, no valor de R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil reais) ou superior, com 
clientes não-habituais de outras praças;

7. Contratação de operação, no valor de R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil reais) ou superior, efetu-
ada por intermédio de detentor de procuração ou 
qualquer outro tipo de mandato, sem vínculo socie-
tário ou empregatício;

8. Operações com valores inferiores ao limite 

estabelecido nos itens 1 a 7 deste Anexo que, por 
sua habitualidade e forma, confi gurem artifício para 
a burla do referido limite;

9. Aumentos substanciais no volume de ativos 
vendidos ou cedidos pela empresa contratante à 
empresa de fomento comercial ou mercantil (facto-
ring), sem causa aparente;

10. Atuação no sentido de induzir o funcionário 
da empresa de fomento comercial ou mercantil (fac-
toring) a não manter em arquivo relatórios específi -
cos de alguma operação a ser realizada.

11. Operações lastreadas em títulos ou recebí-
veis falsos ou negócios simulados;

12. Resistência em facilitar as informações ne-
cessárias para a formalização da operação ou do ca-
dastro, oferecimento de informação falsa ou presta-
ção de informação de difícil ou onerosa verifi cação;

13. Atuação, de forma contumaz, em nome de 
terceiros ou sem a revelação da verdadeira identida-
de do benefi ciário;

14. Operações que não demonstrem ser resulta-
do de atividades ou negócios normais do cliente ou 
sem identifi cação clara de sua origem;

15. Dispensa de faculdades ou prerrogativas, 
como diferencial de compra ou comissão de serviço 
para grandes operações ou, ainda, de outros servi-
ços especiais que, em circunstâncias normais, se-
riam valiosos para qualquer cliente;

16. Operação ou proposta no sentido de sua 
realização com empresas em que seus sócios ou re-
presentantes legais sejam estrangeiros, residentes, 
domiciliados ou cuja empresa tenha sede em região 
considerada de tributação favorecida, ou  em jurisdi-
ções consideradas não-cooperantes no combate à la-
vagem de dinheiro e ao fi nanciamento ao terrorismo;

17. Qualquer operação realizada cujos títulos ou 
recebíveis negociados sejam de emissão de empre-
sas ligadas ou de seus sócios ou representantes; e

18. Outras operações ou propostas que, por suas 
características, no que se refere a partes envolvidas, 
valores, forma de realização, instrumentos utiliza-
dos ou pela falta de fundamento econômico ou legal, 
possam confi gurar indício de crime. 

Rodrigues: adequação é ajuste fi no com o setor
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Perfi l do setor
O fomento mercantil presta 

serviços  combinados ou não com 
a compra de créditos originados de 
vendas mercantis. Atende a mais de 
100 mil empresas em todo o País, com 
predomínio de pequenos e médios 
empreendimentos do setor industrial.  
Em 2004, girou uma carteira de R$ 
42,50 bilhões.

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 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

 

Fundo Anfac será importante 
fonte de liquidez do setor Os 13 autores 

dessa obra 
adotam uma 
abordagem 
reflexiva do 
movimento 
em torno das novas práticas de gestão 
nas organizações privadas e públicas. 
O livro oferece uma seção dedicada a 
exercícios, textos extras e sugestões de 
pesquisas, disponível pela internet no site 
www.saraivauni.com.br, além de extensa 
bibliografia acadêmica e indicações de 
links no Brasil e exterior.
A coordenadora do livro, Patricia Almeida 
Ashley, é doutora em administração de 
empresas na PUC do Rio de Janeiro, 
mestre em Gestão de Serviços Públicos 
pela Aston University do Reino Unido, 
especializada em Análise e Projeto de 
Sistemas pelo Instituto Brasileiro de Admi-
nistração Municipal (Ibam) e graduada em 
Ciências Econômicas pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ashley 
atualmente é professora-adjunta da Uni-
versidade Federal de São João Del-Rei.

Obra: Ética e Responsabilidade Social nos 
Negócios
Preço: R$ 59,00
Editora: Saraiva
Informações: (11) 3933-3366 

O autor, 
Luiz Lemos 
Leite, procura 
mostrar no 
livro Factoring 
no Brasil os 
verdadeiros conceitos do fomento mercantil 
e destaca a importância de uma disciplina 
legislativa específica, com o objetivo de 
valorizar os verdadeiros empresários do 
setor. A décima edição obra, revisada e am-
pliada, traz os projetos de lei que tramitam 
na Câmara e no Senado e devem consolidar 
as normas que regem o setor. Com ampla 
abordagem sobre todos os detalhes da 
atividade e linguagem acessível, o livro é 
de consulta obrigatória por profissionais da 
área, operadores do direito e todos aqueles 
que têm interesse em aprofundar seus 
conhecimento sobre o tema.  Lemos Leite, 
ex-diretor do Banco Central do Brasil, 
é considerado o introdutor do fomento 
mercantil no País e uma das maiores auto-
ridades no assunto. Ele preside a entidade 
nacional do segmento, a Anfac, e dá cursos 
que versam sobre as origens e as práticas 
do factoring em todo o mundo.  

Obra: Factoring no Brasil
Preço: R$ 59,00
Editora: Atlas
Informações: (11) 3357-9144 

*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

4,62

4,61

*4,58

serviços

As empresas de fomento associadas da 
Anfac vão poder em breve contar com uma 
nova fonte de liquidez: o fundo de investi-
mento em cotas de fundos de direitos cred-
itórios (FICFIDC). A Corretora Petra, a Aus-
tin Rating, a BDO Trevisan e o BankBoston, 
parceiros nesse projeto, já estão estruturados 
para as operações, que devem alcançar cerca 
de R$ 200 milhões no primeiro momento. SP 
Fomento, Banko Fomento, BRR, Del Monte 
Factoring, BLD Fomento e Lastro Factor-
ing foram as primeiras sociedades a receber 
o certifi cado de qualidade de gestão e estão 
defi nindo os últimos detalhes para o lança-
mento de seus fundos de recebíveis.

O fundo de direitos creditórios é a mo-
dalidade que mais cresce na atualidade 
(100%) ao ano. Em 2005, devem fechar com  
captação próxima dos R$ 7 bilhões, segundo 
estimativa da Uqbar, empresa especializada 
no setor. Os recebíveis comerciais represen-
taram a principal operação dos fundos em 
2004, com 36%, seguidos do crédito con-
signado (32%) e dos fi nanciamentos imo-
biliários (14%). Os fundos do fomento mer-
cantil foram planejados para conservar uma 
das principais características do segmento, a 
agilidade no atendimento aos clientes.

*16 de novembro de 2005
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opinião legal

A função social do fomento mercantil
Novo Código Civil, Lei nº 10.406 
de 10/1/2002, em seu art. 966, de-
fine empresário como aquele que 

exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de 
bens ou de serviços. A empresa no entanto não 
é apenas produtora ou transformadora de bens, 
não é simples prestadora de serviços que forme 
e administre capitais, não se limita a colocar pro-
dutos e serviços em circulação no mercado, não 
apenas produz riquezas através do capital e do 
trabalho. A empresa exerce atividades indispen-
sáveis à prosperidade e à grandeza da sociedade, 
pois detém fontes de riqueza, alavancas para o 
progresso social e econômico.

A empresa tem o poder empresarial, que 
resulta de sua força socioeconômico-financeira 
derivada de suas potencialidades de influência 
e de alteração no local em que se encontra, 
seja, bairro, distrito, município, estado, região 
ou país. Esse poder, que é a contraface de um 
dever, impõe a empresários e administradores a 
harmonização das atividades da empresa segun-
do os interesses da sociedade e a observância de 
determinados deveres positivos e negativos.

As empresas de fomento mercantil, nos 
termos da Lei nº 9.249 de 26/12/1995, art. 15, 
§ 1º, inc. III, alínea “d”, desenvolvem atividades 
de prestação de serviços e do ramo mercantil a 
saber: (a) prestação cumulativa e contínua de 
serviços de assessoria i) creditícia; ii) mercado-
lógica; iii) de gestão de crédito; iv) de seleção 
de riscos; v) de administração de contas a pagar 
e a receber e (b) compra de direitos creditórios 
resultantes de i) vendas mercantis a prazo ou; 
ii) de prestação de serviços.

Função social, na visão de J. J. Calmon de 
Passos, deve ser entendida como resultado que 
se pretende obter com determinada atividade 
do homem ou de suas organizações, tendo em 
vista interesses que ultrapassam os do agente ou 
da instituição. Essa atividade pode traduzir-se 
no exercício de um dever, de um poder ou de 
uma competência. 

Fábio Konder Comparato encontra na Lei 
nº 6.404 de 15/12/1976, que trata das socieda-
des anônimas, padrões paradigmáticos para a 
elaboração do conceito de função social da em-
presa lato sensu. Refere que a teor do art. 154 da 

“A empresa 
exerce atividade 
indispensável à 
prosperidade”

LSA, o administrador, detentor 
do poder empresarial, deve 
exercer as atribuições que a lei 
e o estatuto lhe conferem para 
o alcance dos fins e interesses 
da companhia, satisfeitas as 
exigências do bem comum e 
da função social da empresa. 
O art. 116 parágrafo único 
da mesma lei prescreve que o 
controlador deve usar de seu 
poder para que sejam alcan-
çados os objetivos da empresa, 
atendida sua função social, 
deveres e responsabilidades 
para com os acionistas, os que 
nela trabalham e a comunidade 
em que atua, cujos direitos 
e interesses deve respeitar e 
atender com lealdade.

Não é apenas na LSA que 
são encontrados referenciais para a formação 
da idéia de função social da empresa. A Cons-
tituição, art. 170, enuncia os princípios gerais 
da atividade econômica e aponta para os dois 
pilares sobre os quais estrutura-se a ordem 
econômica brasileira: trabalho e capital.

Neste contexto, as empresas de factoring 
exercem o poder empresarial e, para o adequa-
do cumprimento de sua função social, devem 
observar os deveres positivos e negativos, com 
atenção a interesses internos e externos. Os in-
teresses internos dizem respeito às pessoas que 
contribuem para o funcionamento da empresa, 
seus sócios, trabalhadores e clientes. Os interes-
ses externos relacionam-se com as expectativas 
da comunidade em que a empresa atua.

Os deveres negativos impostos às empre-
sas de fomento mercantil no exercício de sua 
função social estão relacionados com restrições 
à liberdade e podem ser assim discriminados: 
(a) proibição da prática ou da superação dos 
limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, boa-fé, bons costumes; na contratação 
e execução do negócio envolvendo factoring 
devem ser observados os princípios da pro-
bidade, lealdade, boa-fé, diligência, ética e 
respeito (Código Civil, arts. 187, 421, 422 e 
1.011); (b) observância severa dos preceitos 
jurídicos que proíbem a realização de opera-
ções privativas de instituições financeiras e 
abuso das necessidades da empresa-cliente 

com a obtenção de vantagens 
excessivas, sob as penas da Lei 
nº 7.492 de 16/6/1986, art. 16 
e Lei nº 1.521 de 26/12/1951, 
art. 4º; (c) atenção às origens 
dos títulos apresentados para 
negociação para que não se 
configure infração à Lei nº 
9.613 de 3/3/1998, que dispõe 
sobre crimes de lavagem de 
bens, direitos e valores.  

Os deveres positivos de-
correm da postura ativa que 
às empresas de fomento 
mercantil cumpre adotar. 
Em sintonia com as regras da 
Constituição, art. 170 e seus 
incisos, enunciam-se as se-
guintes idéias: (a) fortaleci-
mento dos princípios da livre 
iniciativa, da propriedade pri-

vada, da livre concorrência e do tratamento 
favorecido às empresas de pequeno porte; o 
fomento mercantil atua em apoio a setor vital 
da economia, as pequenas,  médias e micro-
empresas; as empresas-clientes encontram 
na atividade factoring maiores facilidades 
burocráticas em comparação com os serviços 
dos bancos e obtêm inegáveis vantagens ao 
transformar suas vendas a prazo em vendas 
à vista, além de incrementar suas produções 
e baratear seus custos com a aquisição de 
insumos a preços mais atrativos; suporte 
técnico de consultoria mercadológica que 
torna as empresas-clientes mais eficientes 
em mercado cada vez mais competitivo; (b) 
cumprimento de importante desempenho 
a partir da vigência da Lei nº 11.101 de 
9/2/2005, que regula a recuperação judicial, 
extrajudicial e a falência do empresário e 
da sociedade empresária; as empresas de 
fomento mercantil podem contribuir na ela-
boração do plano de recuperação judicial, 
pois conhecem os problemas e dificuldades 
das empresas-clientes, e auxiliar no custeio 
de insumos para a produção com aquisição 
direta de matéria-prima. 

Nelson Juliano Schaefer Martins  
é desembargador do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina

nelson juliano schaefer martins

O
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Grandes empresas conquistam 
mercado com reestruturação

arcas importantes, grandes no-
mes já foram pulverizadas, ato-
mizadas, se perderam no tempo. 

No rastro das quebras, milhões em in-
vestimentos, empregos, projetos, sonhos 
perdidos. Nem sempre foi assim e a ex-
pectativa de especialistas é de que novos 
conceitos de administração e de recupe-
ração de empresas, principalmente após 
a substituição da antiga Lei de Falências, 
mudem esse quadro. Exemplos da nova vi-
são são empresas como Bombril, Persico 
Pizzamiglio, Gina, Buettner, Teka, Estre-
la, Agarradinho, ícones em seu segmento, 
caminham, em diferentes estágios,  para 
superar obstáculos enfrentados nos últi-
mos anos. Em comum, essas tradicionais 
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Segmento 
 fomenta, assessora 

e promove o 
progresso

Na base da retomada estão os serviços de gestão e oferta de liquidez pelas sociedades 
de fomento mercantil, que acompanham as organizações em todas as etapas

Teka, de Santa Catarina: produção repartida meio a meio, com a expansão no mercado têxtil interno e forte atuação no comércio exterior

mercados

empresas recorreram ao apoio de um 
dos mais ágeis instrumentos de presta-
ção de serviços e de liquidez, o fomento 
mercantil, para da manutenção da ativi-
dade e até mesmo sua expansão. 

“Apesar de ser reconhecido ofi cial-
mente como atividade comercial desde 
1982, o fomento mercantil tem obtido 
a devida evidência mais recentemente, 
na realização de seu principal papel: 
fomentar empresas comerciais, indus-
triais e de serviços”, afi rma o diretor-
superintendente da Bombril, Cláudio 
Del Valle. “Além de ajudar as empresas 
na gestão do fl uxo de caixa, as socieda-
des de fomento mercantil contribuem ao 
impulsionar o crescimento dos volumes 

de produção, para atender a eventuais de-
mandas. Em resumo, fomentam, assesso-
ram e promovem o progresso.”

A própria Bombril é citada por Del 
Valle como caso de sucesso. Após um 
período crítico, que a levou à beira do fe-
chamento, a empresa deve encerrar 2005 
com faturamento de R$ 800 milhões, 
valor cerca de 40% superior ao do ano 
passado, com lucro e geração de caixa de 
R$ 77 milhões no último semestre, o que 
possibilitou o retorno até mesmo à mídia. 
A expectativa é de retomar a plena carga 
de produção, com a volta do terceiro tur-
no de trabalho no início de 2006.  

Para resolver uma disputa societária, 
o controle acionário da Bombril, que está 

instalada na região do ABC, na Grande 
São Paulo, deve ir a leilão até março, 
mas operacionalmente a empresa já está 
adequada. Por trás dessa expressiva recu-
peração está uma uma bem-sucedida en-
genharia de gestão liderada por empresas 
de fomento mercantil.

A Buettner, tradicional indústria têx-
til de Santa Catarina, opera com fomento 
mercantil há dez anos. Recuperada, utili-
za os serviços de seis empresas de fomen-
to como “uma boa fonte de recursos”. “A 
parceria mais antiga que temos é com 
a DGS Factoring, mas toda a parte vol-
tada para a exportação fazemos com os 
bancos”, informa o diretor-presidente da 
Buettner, João Henrique Marchewsky. (O 
projeto de lei que consolida as normas do 
fomento num único texto, em tramitação 
no Congresso, prevê a regulamentação do 
setor em operações de comércio exterior, 
incluindo fechamento de câmbio.)

Marchewsky afi rma que a agilidade 
na atuação do fomento mercantil com-
pensa eventuais diferenças de custo. “A 
empresa está recuperada, mas ainda te-
mos necessidade de capital de giro, sem-
pre haverá necessidade, e é importante 
manter a parceria, são anos de trabalho 
conjunto.” A Buettner tem 1.550 funcio-
nários e produz 600 toneladas de têxteis 
por ano, um crescimento de 70% em rela-
ção ao período anterior à sua fase crítica, 
1996, que era de 370 toneladas. 

Também no setor têxtil catarinense, a 
Teka opera com o fomento mercantil há 
quatro anos. Em entrevista a Fomento 
Mercantil, em 2004, o então diretor-pre-
sidente, Arnim Lore, defendeu a partici-
pação do fomento no comércio exterior. A 
Teka experimenta nova fase de expansão 
e precisa de liquidez para ampliar suas 
exportações, que correspondem a metade 
do volume produzido. 

Depois da falência - O resgate de 
grandes marcas do mercado pelo fomento 
mercantil é anterior à Lei de Recupera-
ção de Empresas, que entrou em vigor em 
junho deste ano. Há casos de empresas 
que já estavam fechadas e retomaram as 
atividades com a decisiva participação de 
sociedades do setor. Um exemplo de ação 
anterior à própria norma legal é da Per-
sico Pizzamiglio, indústria do segmento 
de aço instalada na Grande São Paulo.  

Há 53 anos no mercado, a Persico teve 
a falência decretada em junho de 1997. 
No ano seguinte, a consultoria Pluricorp 
apresentou um plano de reativação aceito 
pela maioria dos credores.  

A retomada das atividades começou 
em 2000, com um processo que incluiu o 
apoio da Santa Cruz Fomento Comercial 
e a terceirização de parte da empresa. A 
Gerdau, por exemplo, utiliza o maquiná-
rio da Persico para produzir. Com a lei de 

recuperação, foi adotado o plano judicial. 
“Vamos trabalhar na empresa até o paga-
mento do último credor”, diz Elie Michel 
Nasrallah, diretor da Pluricorp.

 A Persico tem capacidade instalada 
para  300 mil toneladas de tubos de aço 
por ano. Em 1984, antes de parar, chegou 
ao uso pleno de sua capacidade, empre-
gando 4 mil funcionários. As difi culdades 
vieram 1985. Os Estados Unidos, princi-
pal mercado de exportação, acusaram o 
Brasil de dumping. Em 90, um novo gol-
pe, com o Plano Collor. A empresa recor-
reu à concordata preventiva. A indústria 
emprega, hoje, 500 funcionários e tem 
planos para uma rápida expansão.

A virada - O descompasso na ativi-
dade empresarial não tem hora nem lu-
gar. Há pouco mais de um ano, a maior 
fabricante de palitos do País, instalada na 
pequena cidade de Nova Ponte, Triângulo 

Marchewsky, da Buettner: longa parceria e destaque para a agilidade nas operações de fomento
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Del Valle, da Bombril: faturamento de R$ 800 milhões e retomada do terceiro turno de produção

Fábrica que produz os palitos Gina: peso econômico na cidade e um ano de negociações, com prioridade para créditos trabalhistas e com fornecedores

Mineiro, chegava ao auge da crise. O fe-
chamento da A. Rela, que produz os pali-
tos Gina e fornece os palitos dos picolés 
da Kibon, durou um mês. 

Novamente, o fomento mercantil mar-
cou presença e a fábrica voltou a funcio-
nar.  “O primeiro semestre deste ano foi 
difícil, era necessário recuperar a con-
fi ança que havia na empresa. Hoje, pro-
duzindo em plena capacidade, com 500 
funcionários, estamos retomando a pro-
dução”, informa Fábio Bartolozzi As-
trauskas,  sócio da consultoria Siegen, 
que gerencia o processo de recuperação. 
A virada está começando, após um ano 
de negociações com fornecedores, fun-
cionários e demais credores.

“Temos um terço da dívida paga. De-
mos prioridade aos débitos trabalhistas e 
aos fornecedores. Os dois terços restantes 
daremos continuidade em janeiro.” Se-
gundo Astrauskas, a indústria acumulava 
dívidas de toda natureza e hoje opera com 
cinco sociedades de fomento mercantil, 
que participam do programa de recupera-
ção. “Sem a parceria com o fomento mer-
cantil não estaríamos recuperando a em-
presa, não conseguiríamos a retomada.”

Difi culdades também vivei a Agarra-
dinho, indústria de brindes de Conchal, 
interior paulista. Depois de estar à beira 
de fechar as portas, a empresa apresentou 

rápida recuperação, graças à gestão em-
preendida pela Lastro Fomento, de Ara-
ras. Em pouco mais de dois anos passou 
de 30 para 114 funcionários, elevando de 
R$ 350 mil para R$ 1,1 milhão o fatura-
mento anual.

Três etapas - De acordo com o diretor 
da Troiano Consultoria de Marca, Jaime 
Troiano, marcas fortes passam por um ci-
clo de três etapas de desenvolvimento. A 
primeira é a criação de sua identidade ou 
personalidade, a segunda, que resulta daí, 
é seu poder mercadológico. E, por último, 
a consolidação de seu valor econômico, 
como ativo intangível mais precioso que 
as empresas possuem. “A Bombril é um 
exemplo claro de marca que percorreu es-
tas três etapas. Sua identidade é sufi cien-
temente clara para o consumidor e sua 
contínua e consistente relação de décadas 
com ele transformou-a numa marca, in-
discutivelmente, poderosa”, diz. 

Mesmo com uma marca forte, a em-
presa passou por problemas há três anos, 
que foram solucionados por um grupo 
de empresas de fomento, lideradas pela 
Trend. “Isso foi possível por meio de um 
contrato de gestão, envolvendo a parte de 
fomento indiretamente. Porque o fomen-
to só participaria se tivesse o poder de 
fi scalização”, disse o diretor-superinten-

dente do TrendBank Fomento Mercantil, 
Cesário Ramalho da Silva Filho.

A dívida da empresa chegou a R$ 60 
milhões, as receitas caíram a R$ 13,8 
milhões mensais e havia registro de 576 
protestos. A dívida foi renegociada, os 
protestos, zerados e o faturamento vem 
em permanente expansão.

O salto da Bombril pode ser medido 
em números: além de fechar o ano com 
lucro e faturamento de R$ 800 milhões, a 
empresa vai retomar a produção de algu-
mas linhas e apresentar outras. “No iní-
cio do ano, vamos lançar o sabão em pe-
dra Limpol. Somos líderes no mercado, 
mas deixamos de fabricar. Voltamos com 
a produção em setembro, mas terceiriza-
da. Vamos retomar a fabricação própria”, 
informa o diretor Del Valle. A fabricação 
de sabão em pó será retomada, reforçan-
do os mais de cem itens de suas oito li-
nhas de produtos. “Quando iniciamos na 
empresa, a palha de aço correspondia a 
quase 70% do faturamento. Já consegui-
mos equalizar a nossa parte de químicos 
e estamos quase em 50% a 50%, entre a 
lã de aço e demais produtos.” 

Importantes empresas dos mais diver-
sos segmentos experimentaram difi cul-
dades por diversos fatores. Para o consul-
tor Fabio Astrauskas, é fundamental que 
os executivos não mascarem uma situa-
ção delicada, para evitar o agravamento 
do problema. “Quando pedem socorro, 
muitas vezes já estão na fase da UTI e, 
nesse caso, as empresas de fomento são 
imbatíveis”, diz. Mas não é necessário 
chegar lá. Profi ssionais e empresários 
do fomento oferecem serviços de gestão 
que mantêm os negócios no caminho do 
resultado e da boa administração. E isso 
ocorre com a grande maioria das mais de 
100 mil empresas-clientes do fomento 
mercantil em todo o País.

Impacto econômico - Se a recupe-
ração e reestruturação das empresas re-
presenta a continuidade dos negócios, 
com forte impacto econômico e social, o 
contrário, o fechamento, signifi ca perdas 
imensuráveis. A mais recente pesquisa 
do Sebrae-SP, com números somente do  
Estado de São Paulo, mostra que, embora 
tenha havido um pequeno recuo na eli-
minação de empresas no ano passado, na 

comparação com a pesquisa de 2002, os 
custos desse processo são imensos. 

Em 2004, 73 mil empresas fecharam 
as portas no Estado, ante 78 mil no levan-
tamento de 2002. Estima-se em 281 mil 
o número de vagas de trabalho perdidas 
(335 mil em 2002). O capital investido 
que se perdeu subiu de R$ 1,6 bilhão para 
R$ 1,7 bilhão, isto somente em poupança 
pessoal. O fi m das atividades levou a uma 
quebra de faturamento estimada em R$ 
13,1 bilhões no ano passado. Somando-se 
investimento e faturamento, chega-se a 
uma perda fi nanceira de R$ 14,8 bilhões 
apenas em São Paulo.

Segundo a pesquisa, 56% das em-
presas fecham antes de completar cinco 
anos. As principais causas do são: 

- comportamento empreendedor pou-
co desenvolvido; 

- falta de planejamento prévio; 
- gestão defi ciente do negócio; 
- insufi ciência de políticas de apoio; 
- conjuntura econômica deprimida; 
- problemas pessoais dos sócios.
A visão dos empresários sobre os 

fatores mais relevantes para a sobrevi-
vência do negócio é diferente entre os 

que tiverem a empresa fechada e aqueles 
que se mantêm em atividade. A princi-
pal causa para quem fi cou sem o empre-
endimento (33%) é a falta de um bom 
planejamento antes da abertura. Quem 
está no mercado considera fundamental 
as políticas governamentais de apoio à 
pequena empresa. 

A boa gestão do negócio vem apenas 
em quarto lugar como responsável pelo 
fechamento da empresa (15%). Quem 
mantém a atividade tem uma visão mais 
crítica nesse item (20%). Mas nas duas 
situações a pesquisa revela que o empre-
endedor não avalia a gestão como mais 
importante para a sua sobrevivência no 
mercado. Assim, há um vasto campo de 

prestação de serviços nesse segmento. 
Por segmento, a pesquisa do Sebrae 

mostra pouca mudança entre os ramos 
preferidos pelos novos empreendedores, 
entre 1999 e 2003. Na indústria, constru-
ção civil, confecções, edição e impressão, 
alimentos e bebidas, metalurgia (exceto 
equipamentos), máquinas e equipamen-
tos e móveis são os mais procurados. A 
novidade na indústria em relação ao le-
vantamento anterior é o setor têxtil.

No comércio, os segmentos de maior 
procura foram vestuário, material de 
construção, material de escritório/infor-
mática, autopeças, minimercados e mer-
cearias, farmácias e perfumarias. Surgi-
ram como negócios de maior interesse 
móveis e iluminação, livro, jornais, re-
vistas e papelaria. 

Na área de serviços, alojamento e 
alimentação, assessorias às empresas, 
transporte terrestre, atividades de infor-
mática e atividades recreativas/culturais 
dominam. Mas serviços pessoais e ativi-
dades auxiliares de intermediação fi nan-
ceira surgiram com força, ultrapassando 
a abertura de negócios ligados a trans-
porte/agências de viagem.

Para consultor, 
empresário não 

pode demorar na 
tomada de decisão
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Magistrado quer 
norma própria 
para o fomento 

os dois dias do II Encontro Sul-
Brasileiro de Fomento Mercantil, 
realizado em 21 e 22 de outubro, 

em Curitiba, cerca de 400 empresários, ma-
gistrados, advogados, economistas, opera-
dores de fomento e dirigentes de empresas-
clientes trocaram informações essenciais à 
atuação de cada profi ssional e sua relação 
com a atividade. O seminário foi mais uma 
etapa no esclarecimento ao Poder Judiciá-
rio das questões específi cas da atividade, 
mas agora num estágio bem mais avança-
do, em que juízes e desembargadores, re-
conhecendo a importância socioeconômica 
do fomento mercantil, contribuem com seu 
conhecimento para consolidar o segmento 
e mantê-lo livre de eventuais desvios. 

“A lei que tramita no Congresso Na-
cional será importante para defi nir de 
forma mais clara as operações do setor e 
ainda vai retirar do meio as entidades de 
má-fé, as entidades espúrias”, afi rmou o 
desembargador do Tribunal de Justiça do 
Paraná Robson Marques Cury. Para ele, a 
lei específi ca põe fi m a eventuais dúvidas 
dos magistrados sobre a atividade, além 
de defi nir a ação do fomento no comércio 
exterior.

O desembargador José Antônio Torres 
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encontro no sul

Aspectos sociais 
ganharam  destaque 

no II Encontro 
Sul-Brasileiro

Desembargador afirma, durante o II Encontro 
Sul-Brasileiro de Fomento Mercantil, que lei 
específica consolida com clareza operações do 
setor e afasta do meio as entidades de má-fé

Mais de 400 profi ssionais assistem às palestras 
do II Encontro Sul-Brasileiro, em Curitiba. O 
desembargador Marques Cury, do Paraná, foi um 
dos magistrados que emprestaram seus conheci-
mentos para orientar os procedimentos legais do 
fomento: atenção para a boa-fé nos contratos 

Marques, do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, procurou alertar os profi ssio-
nais do fomento sobre a visão da Justiça 
em relação a determinadas operações. 
Segundo ele, “o desvio de funções do 
fomento revela-se um problema de rara 
ocorrência, mas eventualmente vêem-se 
empresas atuando como instituições fi -
nanceiras”. Marques alerta que a maio-

ria dos tribunais não considera necessária 
a habitualidade da empresa na prática de 
atividades típicas de instituição fi nanceira 
para caracterizar a irregularidade.

 Alinhado aos objetivos do fomento 
mercantil e aos princípios que regem a 
segmento no Brasil, o presidente do Sin-
fac-PR, José Góes, abriu o encontro afi r-
mando que “trilhões de dólares circulam 
nos mercados de todo o mundo em velo-
cidade inimaginável”. Cumpre a cada um 
usar esses recursos como instrumento. A 
escolha está em ser um agente da desi-
gualdade ou do bem-estar social, dar ao 
dinheiro um fi m ético ou não. O fomento, 
diz Góes, atua num mercado carente de 
liquidez e, por isso, transforma os seus 
recursos em irrigadores de sonhos, em 
estímulo ao desenvolvimento.

O presidente da Anfac reforçou a 
tese. Luiz Lemos Leite destacou a função 
socioeconômica do fomento, que mantém 
negócios com mais de 100 mil empresas 
predominantemente pequenas e médias e 
sustenta direta e indiretamente 2 milhões 
de empregos. O apoio de magistrados à 
consolidação das normas do fomento e 
a colaboração preventiva dos juízes em 
manter as operações do setor nos limites 

da legalidade coincidem com preocupa-
ção dos dirigentes do segmento.

O encontro de Curitiba demonstrou a 
simbiose pelo melhor, em palestras como 
as do economista Sebastião Carlos de 
Oliveira Andrade, que falou da gover-
nança desejada, que vai muito além das 
corporações, e do professor Luiz Marins, 
que destacou as potencialidades do País e 
o papel do fomento no processo de desen-
volvimento.

Andrade propõe uma governança 
muito mais abrangente do que simples 
resultados empresariais. Para tanto, são 
necessários: sincronia entre patrões e co-
laboradores, resgate dos valores morais 
e éticos, cuidado com o meio ambiente, 
responsabilidade social e cidadania, real 
comprometimento da organização com o 
todo e ecogestão.

O especialista disse que a economia 
social, que implica saúde física, mental, 
espiritual e ambiental, passa pela alimen-
tação adequada até os 4 anos para formar 
sinapses. “O retorno da economia social 
é 50 vezes maior quando preventiva.”

O consultor Luiz Marins entende que 
o fomento mercantil tem papel vital no 
desenvolvimento econômico e social do 

País. O conhecimento das atividades lo-
cais e seu enraizamento nas comunidades 
fazem das sociedades do setor importante 
instrumento de difusão da economia so-
cial proposta pelo economista Andrade.

O desembargador Nelson Schaefer 
Martins, de Santa Catarina, afi rmou que 
“o empresário, de um modo geral, e do 
fomento mercantil, em particular, con-
tribui, sob o enfoque do artigo 170 da 
Constituição, para o pleno emprego, um 
elemento admirável de destaque para a 
função social da sociedade de fomento”.

Outro papel de destaque, segundo 
Schaefer, é a participação do setor na 
recuperação de empresas, que já ocor-
ria desde a antiga Lei de Falências, pa-

pel reforçado agora com a nova lei, nº 
11.101/2005, que dá prioridade ao fun-
cionamento do estabelecimento e à ma-
nutenção dos empregos. “Nós do Ju-
diciário estamos conscientes de que a 
atividade de fomento mercantil, se exer-
cida nos preceitos, nas linhas defi nidas 
pela Anfac, contribui para o desenvol-
vimento da nossa sociedade e do nosso 
país”, afi rmou.

O desembargador disse ter fi cado im-
pressionado com o depoimento do dire-
tor-superintendente da Bombril, Cláudio 
Del Valle, empresa que passa por um 
processo de reestruturação com a for-
te colaboração do fomento mercantil. O 
executivo afi rmou que no dia-a-dia da 
empresa pôde conhecer o signifi cado e as 
fi nalidades do fomento mercantil: “Posso 
dizer por experiência que o fomento tem 
um alcance muito maior dentro dos pro-
cessos de gestão fi nanceira do que pode-
mos imaginar.”

Para Del Valle, “além de ajudar as 
empresas a viabilizar suas operações fi -
naceiras na gestão de seu fl uxo de caixa, 
as factorings contribuem ao impulsionar 
o crescimento dos volumes de produção 
e, conseqüentemente, atender aos even-Torres Marques: desvios de função são raros
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A importância de compartilhar informações
O compartilhamento de informações 

ainda é uma questão que causa dúvida a 
muitos empresários. O receio de que da-
dos importantes sobre clientes cheguem 
às mãos  dos concorrentes é um dos prin-
cipais empecilhos para a troca. Mas espe-
cialistas em risco de crédito demonstram, 
com números, que quem compartilha me-
lhora a qualidade dos fatores de decisão e 
amplia o mercado em que atua. A incer-
teza não é apenas dos empresários brasi-
leiros. Durante o II Encontro Sul-Brasileiro 
de Fomento Mercantil, Alberto Teszkiewi-
cz, especialista em risco da Organización 
Veraz, de Buenos Aires, procurou mostrar 
as vantagens de ter disponível uma insti-
tuição que forneça informações sobre po-
tenciais clientes.

“Os antecedentes de crédito são boas 
referências de risco. O compartilhamento 
das informações com a concorrência livra 
o mercado em que atua dos maus pagado-
res. O cliente de concorrentes que tenha 

tuais crescimentos de demanda das ven-
das, que geram os ativos fi nanceiros”. As 
sociedades de fomento assessoram e pro-
movem  desenvolvimento e o progresso, 
afi rmou (leia reportagem na página 14).

Aspectos técnicos - No II Encontro 
Sul-Brasileiro, o advogado José Luis 
Dias da Silva, especialista em fomento, 
abordou a recuperação judicial de cré-
ditos e Salézio Dagostim, presidente da 
Confederação Nacional dos Contadores, 
falou de aspectos contábeis e tributários 
do fomento mercantil. Dias da Silva mos-
trou a evolução histórica da recuperação 
de créditos, que na Lei das XII Tábuas, 
no Direito Romano, previa até a divisão 
do corpo do devedor em tantas partes 
quantas fossem os credores. 

Modernamente, de acordo com a Con-
venção Americana sobre Direitos Huma-
nos, “ninguém deve ser detido por dívi-
da”, exceto em caso de não pagamento de 
pensão alimentícia. No caso do fomento, 
Dias da Silva observou que três problemas 

internos contribuem 
para a perda de cré-
ditos: avaliação defi -
ciente do devedor, a 
instrumentalização 
do crédito e a defi -
ciência nas informa-
ções cadastrais. No 
âmbito externo, as 
principais difi cul-
dades estão no pro-
cesso judicial: defi -
ciência da máquina 
da Justiça, lenta tramitação processual e  
localização dos bens do devedor. Segundo 
o advogado, uma operação sem os devi-
dos cuidados na sua instrumentalização 
difi culta enormemente o trabalho de re-
cuperação de crédito, quando não o torna 
infrutífero.

 Em sua palestra, Salézio Dagostim 
também propôs três pontos para a refl e-
xão dos empresários do fomento mer-
cantil: o fato gerador do ISS, PIS/Co-
fi ns, Imposto de Renda e Contribuição 

Social; a perda no 
recebimento de cré-
ditos como despesa 
dedutível do IR/
CS; e como evitar 
as duplicatas frias. 
Sobre este último 
item, Dagostim re-
comendou, além de 
todas as cautelas já 
adotadas pelas so-
ciedades de fomen-

to, que seja exigida 
declaração do contador.

“A declaração do contador respon-
sável pela contabilidade da devedora 
deve atestar que as duplicatas são au-
tênticas, deve ser relacionada à nu-
meração das notas fiscais de origem, 
informando que as notas foram devida-
mente registradas na contabilidade da 
empresa”, disse. Para ele, a assinatura 
em documento por parte do contador é 
uma importante garantia adicional de 
veracidade dos títulos.

antecedentes negativos oferece um risco dez 
vezes maior de não pagar seus compromis-
sos”, disse Teszkiewicz. Segundo ele, não 
são apenas dados negativos que devem ser 
repassados às centrais de risco. Os dados po-
sitivos ampliam o volume e a qualidade da 
informação. 

Um estudo com 49 países mostra que na-
queles onde há troca de informações positivas 
e negativas o endividamento do setor privado 
é significativamente maior. Nos países desen-
volvidos, o volume de crédito supera 100% 
do Produto Interno Bruto, enquanto no Brasil 
está próximo de 30%. Na Argentina, de uma 
população de 38,6 milhões de habitantes, 7,8 
milhões trabalham com bancos e 2,3 milhões 
destas estão inadimplentes. 

Parcela importante dos empresários ar-
gentinos revela dúvidas que Teszkiewicz 
chama de mitos sobre as centrais de infor-
mações: “Não estou expondo meus clientes 
à concorrência?; não terei problemas com a 
privacidade dos dados?; se meu concorrente 

não dá informações, também não darei; 
minha informação é mais valiosa que a 
dos meus concorrentes.” O receio de se 
integrar a uma empresa de informações 
se dissipa à medida em que o empresá-
rio se dá conta de que as organizações 
que compartilham dados crescem e têm 
clientes de melhor qualidade, porque 
não trabalham com aquelas que repre-
sentam risco elevado.

No Brasil, a Equifax, empresa de so-
luções para gestão de risco, procura mos-
trar que, num mundo globalizado como 
o de hoje, é muito difícil uma empresa 
conseguir esconder quem são seus clien-
tes. Assim, não será o compartilhamento 
de informações que vai ampliar de forma 
significativa a exposição das empresas 
com as quais a sociedade de fomento tra-
balha. Cerca de 600 empresas de fomento 
já fazem parte da base de dados das enti-
dades que trocam informações positivas e 
negativas sobre seus clientes.

encontro no sul

Góes: o livre-arbítrio no uso dos recursos



justiça

Empresa de fomento ganha ação em Recife
O juiz Jorge Américo Pereira de Lira, 

da 10º Vara Cível de Recife, deu ganho 
de causa a uma empresa de fomento 
mercantil, em ação pela qual o emitente 
de um cheque pessoa física, endossado à 
sociedade de fomento, pretendia sustá-
lo. Lira julgou improcedentes os pedidos 
do autor.

“Não se pode legalmente impedir 
o protesto, pois tal implicaria obstar o 
exercício do direito de regresso por parte 
de quem legitimamente o tem e procura 
resguardá-lo”, diz o juiz. “Não fi cou 
provada nos autos qualquer razão de 
nulidade do título em questão.”

O advogado José Luís Dias da Silva, 
de São Paulo, especializado em fomento 
mercantil, analisou a sentença: “O Poder  
Judiciário reconheceu que as questões 
envolvendo o emitente do cheque e seu 
primitivo benefi ciário não podem servir 
como argumento de defesa perante o 
endossatário, no caso uma empresa de 
fomento mercantil”.
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“Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Capital
S E N T E N Ç A

Ementa: Comercial e Processual Civil - Cheque 
posto a circular mediante endosso. Título abstrato. Ino-
ponibilidade das exceções pessoais. Protesto necessá-
rio ao exercício de ação regressiva contra o endossante. 
Impossibilidade de ser o ato cartorial obstaculizado por 
medida cautelar.

Vistos etc.
Trata-se de julgamento de processos em conjunto, 

por força da conexão: o primeiro, registrado sob o nº 
001.2002.007428-0, refere-se à ação cautelar de susta-
ção de protesto ajuizada por PAULO JOSÉ PESSOA 
MONTEIRO contra PS FACTORING FOMENTO 
COMERCIAL LTDA; o segundo, sob o nº de regis-
tro 001. 2002.010676-0, reporta-se à ação declaratória 
de inexistência de dívida cambial, igualmente aforada 
por PAULO JOSÉ PESSOA MONTEIRO contra PSF 
FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

I. Relatório:
1. Proc. nº 001.2002.010676-0 (ação principal)
1.1 PAULO JOSÉ PESSOA MONTEIRO, satis-

fatoriamente qualifi cado na peça prefacial (fl s. 02/04), 
por intermédio de advogados legalmente habilitados, 
moveu AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊN-
CIA DE DÍVIDA CAMBIAL em desfavor de PSF 
SERVIÇOS LTDA e PS FACTORING, igualmente 

qualifi cadas na petição introdutória, tudo em relação 
ao cheque descrito na peça atrial, com fundamento ob-
jetivo (causa de pedir) em fato extracambiário.

Reclama o provimento do petitum.
À atrial foram juntos os documentos de fl s. 05/06.
1.2 A ré, em tempo hábil, ofereceu resposta, em 

forma de contestação (v. fl s. 13/16), alegando, resu-
midamente, naquilo que interessa para o desate da 
pendenga, que, na sua condição de terceiro de boa fé, 
portador do título, está imune às exceções pessoais de-
correntes da relação entre o endossante e o emitente; 
daí por que pleiteia o improvimento da pretensão de-
duzida pelo autor (emitente).

2. Proc. nº 001.2002.007428-0 (ação cautelar) 
2.1 PAULO JOSÉ PESSOA MONTEIRO, devi-

damente qualifi cado na peça atrial, aforou, antes da 
distribuição da ação ordinária declaratória (dita prin-
cipal), AÇÃO CAUTELAR ATÍPICA em face de PSF 
FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA., 
igualmente qualifi cada no requerimento preambular, 
colimando, com pedido de liminar, a sustação do pro-
testo de título cambiário, cuja inefi cácia foi reclamada 
na ação principal, sob a alegação de injuricidade.

Sublinhou os mesmos argumentos expendidos, 
a posteriori, na ação ordinária (ação cognitiva), des-
tacando a emergência da medida para o afastamento 
de sérios gravames, ante a iminência de efetivação do 
protesto vergastado.

Juntou os documentos de fl s. 05/09.
2.2 Pelo pronunciamento de fl . 11 foi concedida a 

medida liminar, pelo então Juiz processante, expedin-
do-se, em razão disso, ofício ao Cartório de Protesto 
(cf. fl . 12).

Foram-me os autos apresentados conclusos para 
o desenlace.

O QUE TUDO BEM VISTO, EXAMINADO E 
PONDERADO, PASSO A DECIDIR.

II. Fundamentação:
3. Cuido, inicialmente, que as lides (central e aces-

sória) comportam o julgamento antecipado, nada justi-
fi cando, na espécie, a abertura de dilação probatória, a 
teor da regra cogente compendiada no art. 330, inc. I, 
do Pergaminho Processual Civil.

4. O thema decidendum, aqui, oferece simples 
deslinde.

Vejamos:
Como é cediço, a regra que informa o Direito 

Cambiário, em termos de defesa do devedor, é a ino-
ponibilidade de exceções ao terceiro de boa fé. É a re-
dação do art. 25, da Lei do Cheque nº 7.357/85, que 
dispõe:

“Quem for demandado por obrigação resultante 
de cheque não pode opor ao portador exceções funda-
das em relações pessoais com o emitente, ou com os 
portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 
conscientemente em detrimento do devedor”.

Outrossim, estatui o art. 17, da Lei Uniforme: 
“As pessoas acionadas em virtude de uma letra 

não podem opor ao portador as exceções fundadas so-
bre as relações pessoais delas com o sacador ou com 
os portadores anteriores, a menos que o portador ao 
adquirir a letra tenha procedido conscientemente em 
detrimento do devedor”.

Para Whitaker, “das defesas admissíveis na ação 
cambial, as que se fundarem na forma extrínseca do 

título (res coherentes) podem ser opostas por qualquer 
devedor contra qualquer credor; as que se fundarem na 
forma intrínseca do título (exceptiones in rem) podem 
ser opostas por certos devedores contra qualquer cre-
dor; as que se fundarem em irregularidades de trans-
missão (in personam) podem ser opostas por qualquer 
devedor contra certos credores; e, fi nalmente, as que 
se fundarem em direito pessoal do réu contra o autor 
(personae coherentes) só podem ser opostas por certos 
devedores contra certos credores. Em qualquer hipóte-
se, estando sempre a salvo a posição de terceiro de boa 
fé, fi ca sempre perfeitamente garantida a circulação da 
letra de câmbio, que é sua essencial função econômi-
ca” (cit. por Waldírio Bulgarelli, in Títulos de Crédito, 
9ª ed. atual., SP, Atlas, 1992, p. 197) 

Ora, in casu, o título foi posto a circular através de 
endosso, transferindo-se, pois, os direitos nele incorpo-
rados ao endossatário. 

Observe-se, ademais, a regra estampada no art. 13, 
caput, da Lei 7.357/85, que dispõe, verbis:

“As obrigações contraídas no cheque são autôno-
mas e independentes”.

Por outro lado, impende notar e destacar que, tra-
tando-se a espécie de protesto necessário ao exercício 
da ação regressiva contra o endossante, não pode ser 
o ato cartorial obstaculizado por medida cautelar, por-
quanto não pode o emitente opor ao endossatário de 
boa fé a exceção cambial que deriva de fato extracam-
biário.

Constitui regra, aceita em nosso direito cambiá-
rio, a necessidade do protesto para exercício do direito 
de regresso, pelo portador, contra endossantes e seus 
avalistas. 

Dentro do que foi exposto, não se pode legalmente 
impedir o protesto, pois tal implicaria obstar o exer-
cício do direito de regresso por parte de quem legiti-
mamente o tem e procura resguardá-lo, atendendo à 
exigência normativa.

Ademais, não fi cou provada nos autos qualquer 
razão de nulidade do título em questão que valeria con-
tra a ré-endossatária, como a ausência dos requisitos 
enumerados no art. 1º, da Lei do Cheque. 

III. O dispositivo:
(Decidindo simultaneamente:)
5. Isso posto, julgo improcedentes os pedidos for-

mulados pelo autor (emitente) e, em conseqüência, de-
claro a efi cácia do cheque descrito nos autos, em razão 
de sua juricidade, revogando, defi nitivamente, dessarte, 
a providência liminar deferida por este Juízo, na ação 
cautelar preparatória (Proc. n.º 001.2002.007428-).

A parte vencida arcará, outrossim, por resultante 
lógica do princípio da sucumbência, com o pagamento 
das custas processuais e verba honorária advocatícia, 
esta arbitrada à razão de 20% sobre o valor atualizado 
da cártula.

Providencie a Secretaria a juntada de cópia des-
ta decisão simultânea nos autos da ação instrumental, 
aqui apreciada em conjunto, ofi ciando ao 1º Cartório 
de Protesto da Capital, dando-lhe ciência desta deci-
são.

Custas ex lege.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Recife, 15 de setembro de 2005.
JORGE AMÉRICO PEREIRA DE LIRA
Juiz de Direito”

Leia a íntegra da decisão do juiz 
Jorge Américo Pereira de Lira sobre 
ação envolvendo o fomento mercantil. 
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Sabadin: a participação dos sindicatos, dando sugestões, será muito importante

Relações corporativas 
ganham nova dinâmica
A Anfac vem empreendendo um forte 
programa de aproximação com os mais 
diversos segmentos da sociedade, que vão 
do lançamento de produtos envolvendo 
antigas e novas parcerias a ações e 
encontros de esclarecimento em todas as 
instâncias governamentais. Para atender 
à nova dinâmica da entidade, foi criado 
o Comitê de Relações Corporativas, 
coordenado pelo empresário Augusto 
Sabadin, proprietário da NP Factoring, 
há oito anos no mercado de fomento 
mercantil.
“Entendemos a necessidade do setor 
na relação com as outras instituições 
e estamos defi nindo as metas e as 
prioridades de trabalho. Para isso, estamos 
estruturando o comitê e a participação 
de todos será extremamente importante”, 
afi rma Sabadin. O objetivo é trabalhar 
em sintonia com os Sinfacs, que deverão 
apresentar sugestões e opiniões para 

o desenvolvimento dos trabalhos. 
“Reconheço na Anfac um órgão de 
representação a exemplo de outras grandes 
instituições,  exemplo de profi ssionalismo 
que merece a atenção de todos.”
Além de estreitar relações com os 

poderes governamentais, o comitê 
pretende reforçar os elos com parceiros  e 
empresas-clientes. O fomento mercantil 
é uma atividade diferenciada: “Transitar 
no meio exige um conhecimento que nós, 
empresários, temos de oferecer”.

Belém terá curso de 
operador de fomento 

O 107º Curso de Agente de Fomento 
Mercantil – Operador de Factoring, 
será realizado entre os dias 21 e 
25 de novembro, em Belém. Os 
participantes conhecerão a história da 
entidade e do segmento, em palestra 
do presidente da Anfac, Luiz Lemos 
Leite, e conceitos de matemática 
fi nanceira, informações sobre taxa de 
juros compostos equivalentes, fator 
de compra, metodologia de cálculo e 
itens de custeio, com o professor Paulo 
Freire (foto). 
Entre os dias 5 e 9 de dezembro, o curso 
volta a ser ministrado em São Paulo. 
As inscrições podem ser feitas pela 
internet, no site do Instituto Brasileiro 
de Fomento Mercantil (IBFM): http://
www.ibfm.com.br. Outras informações 
podem ser obtidas pelos telefones: 
(0xx11) 3331-5847 ou 3333-2726.
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O 6º Curso de Capacitação de Gerentes 
e Operadores de Fomento Mercantil 
será realizado em Sorocaba (SP), nos 
dias 29 e 30 de novembro. O evento 
terá lugar no Transamérica Flat The 
First e as inscrições podem ser feitas 
no Instituto Brasileiro de Fomento 
Mercantil - www.ibfm.com.br e-
mail: ibfm@ibfm.com.br, fones (11) 
3333.2726 e 3331.5847. O 7º curso 
também está defi nido. Será em São 
Paulo, dias 12 e 13 de dezembro na 
Impacta Tecnologia, Av. Paulista, 1009.
Em outubro, o IBMF capacitou gerentes 
de fomento em Goiânia (quinta turma). 
O instrutor do curso, Alexandre 
de Braga Almeida, é consultor de 
administração estratégica e gerência 
empresarial e diretor da Carta 
Factoring Ltda. 

O fomento mercantil tem peculiaridades 
que muitas vezes não são observadas ou 
bem compreendidas até mesmo pelos 
profi ssionais que atuam nas sociedades 
do setor. Lançamentos indevidos podem 
representar perdas para as empresas. 
Para auxiliar os responsáveis pela área, o 
vice-presidente-executivo e coordenador 
do comitê de Assuntos Tributários e 
Contábeis da Anfac, Sérgio Silveira 
Melo, ministrou em Fortaleza, em 
outubro, o curso Contabilidade Gerencial 
Voltada para Factoring, organizado pelo 
Sindicato das Sociedades de Fomento 
Mercantil Factoring dos Estados do 

Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande 
do Norte (Sinfac CE/PI/MA/RN). No 
programa, foram abordados temas 
como tributação incidente no segmento 
de fomento mercantil (IRPJ, CSLL, 
PIS, Cofi ns, ISS e IOF), principais 
obrigações acessórias (DCTF/ DIPJ/ 
Dacon/Coaf: Lei nº 9.613/98, Resolução 
Coaf 2/99), fi scalização eletrônica, plano 
de contas, contabilização das operações 
de factoring, fomentos doméstico e 
internacional e planejamento tributário, 
entre outros. Melo é presidente da SM 
International e tem ministrado o curso 
em outros pontos do País.

O Comitê de Assuntos Institucionais 
tem como objetivo fortalecer a imagem 
da Anfac e harmonizar seus diversos 
públicos. Para atingir esse propósito, 
vai desenvolver uma série de iniciativas 
integradas com parceiros e sindicatos. A 
coordenadora do comitê e proprietária 
da empresa Midas Fomento Mercantil, 
Maria Isabel Salviati, comenta que é 
importante a participação de todos os 
empresários no trabalho. “Somos uma 
instituição forte e com um excelente 
quadro e por isso é importante o 
engajamento de todos, para que 

cresçamos cada vez mais como grupo.” É 
intenção do comitê coordenar, promover, 
acompanhar e avaliar as relações da 
Anfac com instituições nacionais e 
internacionais, orgãos públicos, meios de 
comunicação e público interno e externo. 
“Para atingir esses objetivos vamos 
adotar diferentes estratégias de atuação, 
mantendo um canal aberto com setores 
específi cos da sociedade, de interesse 
do nosso setor.” Maria Isabel observa 
que o comitê ainda está em processo de 
estruturação e espera a colaboração de 
empresários e entidades de todo o País.

Maria Isabel: ações internas do fomento têm de corresponder à imagem desejada

institucional

Contabilidade gerencial para fomento no Ceará 

Comitê quer integrar ações com parceiros
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A Comissão de Finanças e Tributação 
da Câmara aprovou por unanimidade
o substitutivo ao Projeto de Lei 
3.615/2000, resultado da fusão 
de vários projetos em tramitação 
naquela Casa, que consolida as 
normas do fomento mercantil e baliza 
sua atuação no comércio exterior. 
“Foi uma vitória importante”, 
resumiu o presidente da Anfac, Luiz 
Lemos Leite. O projeto seguiu para 
Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, onde foi designado 
relator o deputado Léo Alcântara 
(PSDB-CE). No dia 3 de novembro 
foi encerrado o prazo para emendas 
na CCJ, mas não houve nenhuma 
proposta de mudança.  “Acredito 
que o projeto estará aprovado
nos próximos 60 dias”, disse Lemos 
Leite. “As empresas do setor vão 
poder expandir seus negócios”, 
afi rmou o deputado José Militão, 
relator na Comissão de Finanças.

Comissão da Câmara 
aprova projeto de lei

Goiás e São Paulo 
formam gerentes
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Os profi ssionais de contabilidade 
deverão participar de cursos e eventos 
promovidos pelas entidades de fomento 
mercantil de São Paulo, o mesmo 
ocorrendo no sentido inverso. Essa é 
uma das principais medidas que serão 
colocadas em prática em breve, de 
acordo com estudos desenvolvidos 
pelos presidentes do Sinfac/SP, Marcus 
Garutti, e do Sindicato dos Contabilistas 
de São Paulo, Sebastião Luiz Gonçalves 
dos Santos. No programa de ações que 
visa a aproximação das duas atividades, 
representantes dos contabilistas e do 
fomento se reuniram em setembro 
para defi nir um grupo de trabalho 
que cuidará da integração entre os 
profi ssionais da área. 

“O contador, como aliado da empresa 
de fomento mercantil, acrescenta 
à sua atividade uma nova janela de 
oportunidades”, disse Garutti. 

Para Santos, as atividades contábil 
e de fomento envolvem importante 
complementaridade, que pode e deve 
servir de alavanca para a expansão das 
empresas desses setores. O presidente da 
Anfac, Luiz Lemos Leite, observou que 
em todo o mundo o contabilista tem uma 
função fundamental, que vai muito além 
das questões ligadas às obrigações fi scais 
e tributárias do dia-a-dia. 

Ao lado dos profi ssionais das empresas 
de fomento mercantil, os contabilistas 

Sinfac/SP anuncia nova parceria 
devem proporcionar especialmente às 
médias, pequenas e microempresas uma 
gestão de qualidade.

“A prestação de serviços pelas 
empresas de fomento, como compra 
de recebíveis, aquisição de matéria-
prima, importação, exportação, trustee, 
assessoria mercadológica, administrativa 
e fi nanceira, avaliação de risco, entre 
outros, enseja uma parceria de resultados 
para todos os envolvidos, factoring, 
contador e cliente”, acrescentou Garutti.   

Daniel Gonçalves, vice-presidente da 
Anfac, e Annibal Freitas, ex-presidente 
do Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis, de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Estado 
de São Paulo (Sescon/SP), dizem que 
a divulgação de uma atividade pela 
outra servirá para fortalecer a imagem 
dos dois setores. “O contabilista é 
um formador de opinião, lida com os 
empresários e sempre é solicitado a 
dar informações. Assim, por ser um 
elo nas relações econômicas, deve ser 
sempre um parceiro dos outros setores, 
como está ocorrendo com o fomento 
mercantil”, disse Freitas.

Pesquisas mostram que as empresas, 
especialmente as pequenas e médias, que 
não dispõem de uma grande estrutura 
administrativa, são carentes de boa gestão, 
que pode ser prestada por profi ssionais das 
áreas de fomento e de contabilidade. 

Dirigentes do fomento mercantil e dos contabilistas discutem nova parceria
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tem nova guia
A Portaria nº 172, de 6 de abril 

de 2005, do Ministério do Trabalho e 
Emprego, estabeleceu o novo modelo da 
Guia de Recolhimento da Contribuição 
Sindical (GRCS) para empregadores, 
profi ssionais liberais e agentes ou 
trabalhadores autônomos. A partir de 
2006, este será o único documento hábil 
para quitação dos valores devidos a título 
de contribuição sindical.

A obrigação poderá ser recolhida 
em qualquer agência bancária ou 
em casas lotéricas. As empresas que 
possuam estabelecimentos localizados 
em base territorial sindical distinta da 
matriz devem fazer o recolhimento da 
contribuição sindical por estabelecimento. 

A nova guia estará disponível para 
preenchimento nos endereços eletrônicos 
do Ministério do Trabalho (www.mte.
gov.br) e da Caixa Econômica Federal 
(www.caixa.gov.br).

Empresário assume  
secretaria de Bragança
Um município do interior de São Paulo 
foi buscar na experiência em gestão do 
fomento mercantil a solução para os 
problemas da cidade. O segundo vice-
presidente do Sinfac-SP, Paulo Leite, é 
o novo secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Bragança Paulista. 
Empresário nos setores de turismo 
e locação de veículos, Leite atua no 
fomento mercantil desde 1987, à frente da  
Davos Fomento Comercial. 
O secretário afi rmou que o município 
tem uma enorme demanda pelo lado 
social. Por isso, vai procurar promover 
o crescimento econômico de Bragança, 
investindo na atração de indústrias e no 
comércio. “Nosso plano de ação inclui a 
concessão de crédito, que é fundamental 
para o desenvolvimento.”
Além de dirigente do Sinfac de São 
Paulo, Leite atuava como tesoureiro da 
subseção da Ordem do Advogados do 
Brasil da cidade.

Reeleita diretoria 
do Sinfac-ES
A diretoria do Sindicato das Sociedades 
de Fomento Mercantil Factoring do 
Estado do Espírito Santo (Sinfac/ES) 
acaba de ser reeleita para o triênio 
2005/2008. Além do presidente, João 
Carlos Ribeiro Vargas (Comprocred 
Fomento) e do vice, Luiz Paulo Silva 
(Adene Fomento), permanece no cargo 
o diretor  administrativo-fi nanceiro 
Luciano Haddad Lima (Trade Factoring). 
Os reeleitos tomaram posse em setembro, 
em cerimônia no Hotel Ilha do Boi 
(Hotel Senac), com a participação de 
aproximadamente cem convidados, 
entre empresários e autoridades. 
Compareceram ao evento, entre outros, 
o diretor da Escola de  Magistratura 
do Espírito Santo (Emes) juiz Sergio 
Ricardo de Souza, o senador Gerson 
Camata, o superintendente do Sebrae, 
João Felício Scardua, e a subprocuradora-
geral do Espírito Santo, Maria Christina 
de Moraes. Em seu discurso, Vargas 
falou sobre ética empresarial e a 
contribuição do fomento mercantil para o 
desenvolvimento nacional. 

O Sindicato das Sociedades de 
Fomento Mercantil - Factoring 
do Mato Grosso do Sul (Sinfac-
MS) foi homenageado como 
Entidade Amiga da Criança, pelas 
ações de responsabilidade social, 
por indicação do vereador Edil 
Albuquerque. O prêmio foi entregue 
a Erlon Franco, na Câmara de 
Campo Grande.
Os projetos realizados pelo Sinfac 
benefi ciam associações como União 
do Sol Poente, dos Surdos de MS e 
São Conrado, Clube de Mães Raio 
de Sol, Instituto Sul Mato Grossense 
para Cegos Florisvaldo Vargas e 
o Projeto Padrinho da 1ª Vara da 
Infância e Juventude de Campo 
Grande.

Curso - Diretores, gerentes e 
operadores, entre outros profi ssionais 
do fomento, terão este mês, em 
Vitória, o curso Matemática Financeira 
Aplicada ao Fomento Mercantil, 
ministrado por Renato de Souza, 
consultor especializado no segmento e 
agente desde 1992. 

Sindicato amigo 
da criança

Vargas: ética e desenvolvimento

nos sindicatos
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A informação publicada na página 24 da 
56.ª Edição (setembro) da revista Fomento 
Mercantil, sob o título “Empresas do MS têm 
sucesso com ação filantrópica”, pode levar 
o leitor a ter uma compreensão inadequada 
do processo. No segundo parágrafo, onde 
se lê “O trabalho é realizado pela parceria 
da Anfac com os sindicatos...”, leia-se “o 
trabalho é realizado pelo Sindicato de 
Mato Grosso do Sul com a participação 
da Anfac...”. O sindicato é pioneiro dentro 
da associação no desenvolvimento de 
atividades de responsabilidade social. 
Conforme está dito na abertura da notícia 
“Na segunda edição da Campanha do 
Agasalho, realizada pelo Sindicato das 
Sociedades de Fomento Mercantil – 
Factoring do Mato Grosso do Sul (Sinfa-MS), 
foram arrecadados 720 cobertores”.

Na matéria publicada na pág. 23 sob 
o título “Lei de recuperação de empresas 
em MS”, onde está escrito “A Anfac, em 
parceria com os Sinfacs, está promovendo 
o ciclo palestras...”, leia-se que o Sindicato 
do Mato Grosso do Sul com o apoio da 
Anfac promoveu o ciclo de palestras no 
Estado...” 

Nota da redação

Notas
    O Sindicato das Empresas de  
Factoring do Estado de Mato Grosso 
(Sinfac-MT) promove nos dias 25 
e 26 de novembro, com apoio da 
Anfac, o I Simpósio Atualidades 
Jurídicas do Fomento Mercantil. 
O programa inclui a formalização 
das operações e aspectos jurídicos 
e tributários, o novo contrato de 
fomento, os projetos de lei do setor e 
a nova resolução, de nº 13, do Coaf. 

O Sindicato das Empresas de 
Fomento Mercantil – Factorings do 
Pará participou nos dias 16 e 19 de 
novembro da 7ª Feira da Indústria do 
Estado do Pará. “É importante para 
dar visibilidade ao setor de fomento 
mercantil”, disse o presidente do 
Sinfac/PA, Luiz Magno Pires. 

      Na busca de qualifi cação de 
profi ssionais para as empresas 
fi liadas, o Sinfac do Distrito 
Federal realizou em outubro o 
curso Fechando Acordos - Técnicas 
de Negociação e Convencimento, 
ministrado por consultores da Escola 
Superior de Estratégia e Gerência. 

     O Sindicato das Empresas de 
Fomento Mercantil – Factorings do 
Ceará, Piauí e Maranhão (Sinfac CE/
PI/MA/RN) arrecadou brinquedos, 
cestas básicas e latas de leite para 
a IV Campanha Faça uma Criança 
Sorrir. As doações foram entregues 
para a Fundação da Tia Betinha, que 
funciona na comunidade da Igreja de 
Nossa Senhora da Glória, na cidade 
de Fortaleza (CE). 

24                           FOMENTO MERCANTIL



Sugestões e cartas à redação - Rua Tabapuã,422 - 5º andar - CEP 04533-001São Paulo – SP - Fax: (11) 3077-2762
e-mail: fomento@tptcomunicacao.com.br

Nível de confiança: 
melhora ou estabilidade

Jayme Alves
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Jayme Alves 
é economista 
e consultor do 
DiárioNet.

Projeto de Lei 3615/2000
“Fiquei imensamente feliz com a notícia e 
também em fazer parte de uma associação 
que tanto se empenha em valorizar nosso 
segmento. Aproveito para agradecer o dr. 
Luiz por tanta dedicação, com certeza não 
teríamos chegado até aqui sem ela.”

Cleonice de Cicco
Four Factoring
São Paulo – SP

“Tem este a fi nalidade de agradecer a V.  
Sa. o envio da obra ‘Factoring no Brasil’ 
informando que a mesma veio engrandecer 
o acervo da Biblioteca do Tribunal de Justi-
ça do Paraná. Aproveito também a oportu-
nidade para agradecer em meu nome e do 
meu esposo, Josué D. D. Medeiros, a mara-
vilhosa recepção que nos foi proporcionada 

em Campinas, durante ciclo de palestras 
promovido pela Anfac.” 

Regina B. D. Medeiros
Coordenadora do Cedoc 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Revista
“Achei muito importante a reportagem so-
bre a atuação do fomento mercantil no se-
tor de confecções de jeans (O jeans tinge de 
azul os números da economia goiana – págs 
8 a 11 - edição 54). Com texto de excelente 
qualidade, esse tipo de matéria possibilita 
ao leitor o conhecimento sobre o segmento 
de factoring e sua importância”. 

José Souza
Economista
Santos – SP

“Gostaria de destacar a clareza e objetividade 
do artigo assinado pelo desembargador Os-
carlino Moeller, que representa importante 
subsídio para as lides do fomento, parabéns 
a revista Fomento Mercantil pela iniciativa 
em publicar tão importante lição de direito.”

José Luis Dias da Silva
Savoia Advogados e Associados

Renafac - Recuperação Nacional de Ativos 
de Factoring e Serviços Ltda. São Paulo – SP

“Gostei de aprender um pouco mais sobre 
a atividade de fomento mercantil ao ler as 
matérias do setor de confecções de jeans (O 
jeans tinge de azul os números da economia 
goiana - ed. 54) e do ramo de brinquedos (Do 
fundo do quintal para a Disney – ed. 56).” 

Walter Coura
Empresário

Belo Horizonte - MG

uas pesquisas de opinião trouxe-
ram boas novidades em outubro e 
mostram que os industriais estão 

mais confi antes na economia e com os pró-
prios negócios. Pelo levantamento da CNI, o 
Índice de Confi ança do Empresário Indus-
trial fi cou em 52,7 pontos, dois a mais do que 
na última pesquisa, em julho. A melhora do 
humor é puxada pelos grandes empresários: 
de 52,4 para 55,1. Entre pequenos e médios, 
a elevação foi mais modesta: de 48,9 para 
51,1 pontos. Já na Sondagem Conjuntural da 
Indústria de Transformação da FGV, o nível 
das expectativas em outubro fi cou em 50,4 
pontos, estável em relação a julho (50,8). 
A melhora do humor é importante para o fu-
turo dos investimentos, da produção e das 
contratações. Mas está longe de recuperar a 
confi ança perdida ao longo do ano. No caso 
da CNI, o índice estava em 63,8 pontos há 
um ano, ante os 52,4 atuais. No da FGV, a 

aposta para a demanda ex-
terna no próximo trimestre 
é a mais baixa desde 1999 e 
a confi ança é a menor des-
de julho de 2003. A fatia do 
empresariado que acredi-
tava em melhora no último 
trimestre caiu de 47% para 
39% e os que estimavam vendas mais fracas 
subiu de 16% para 24%.
Quanto ao futuro o cenário também não 
anima, apesar de alguns fatores positivos. O 
principal deles é o início da queda dos juros 
no Brasil. Os levantamentos só captaram o 
primeiro corte realizado pelo Banco Central 
na Selic, de 0,25 ponto porcentual, em se-
tembro e não a redução de 0,5 ponto,  em 
outubro, e os cortes que virão. Também foi 
positiva a rápida ação do governo para reati-
var os benefícios da “MP do Bem”. As per-
das serão reduzidas e os projetos, mantidos. 
Medidas fi scais adotadas no âmbito estadual 
também favorecem alguns segmentos.
Mas há muita preocupação e é preciso cau-
tela. O dólar é desfavorável a exportadores 
como montadoras, siderúrgicas e papel e ce-
lulose, que perdem rentabilidade e mercado. 
Vale lembrar que esse é o carro-chefe da re-

cuperação econômica brasileira. O segmen-
to também sofrerá com a possível suspensão 
pelos Estados do crédito tributário de ICMS 
decorrente da compra de insumos para a 
produção de itens exportados. 
É incerto o cenário político nacional, so-
bretudo, em relação à eleição presidencial 
de 2006. Por fi m, o quadro econômico in-
ternacional volta a incomodar, com petró-
leo elevado e a possibilidade de um aperto 
maior dos juros nos EUA, com refl exo sobre 

o preço dos ativos, 
o fl uxo de capital e 
até o crescimento da 
economia mundial.

D

investimentos

cartas

Confiança dos empresários
para os próximos 6 meses
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