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no de eleições presipor motivos diversos, esse cadenciais sempre acresminho. Engana-se quem acredicenta algo de imponta que o mecanismo atende apederável à trajetória política e
nas às necessidades das grandes
econômica do País. A indefiniempresas. Por meio do fundo
ção ganha contornos ainda mais
de investimentos em cotas de
relevantes quando se sabe que
fundos de direitos creditórios,
2006 se seguirá a um período esvamos possibilitar a todos os
pecialmente turbulento, permeassociados do Sistema Anfac
ado por CPIs, denúncias, cassaacesso a essa fonte de recursos
ções de mandatos. O que fazer?
e de investimento, independenNão há soluções mágicas, apetemente do porte da sociedade
nas trabalho. O empreendedor
de fomento.
deve se colocar acima e à marSão ações que conferem
O fomento é
gem de quizilas, para definir o
à Anfac caráter completo de
convidado a representatividade do setor,
melhor encaminhamento dos
seus negócios. A nação não pode crescer sob os pois que atua no dia-a-dia das
e não deve parar para assistir ao
empresas, dando-lhes suporte
mais diversos técnico e operacional, atua em
embate político. Não fora o trabalho do empresariado, o cresfavor do segmento nas questões
cenários
cimento da economia brasileira,
de interesse nas mais altas insem 2005, teria registrado resultâncias do País e analisa permatados mais pífios do que os obtidos. Graças nentemente a vida econômica, para antever,
ao dinamismo da iniciativa privada, o País para estar na vanguarda dos acontecimensegue pleno de demandas, de oportunidades, tos, evitando que seus associados façam esafinal, não se alcança quase R$ 2 trilhões de colhas ultrapassadas ou inadequadas à sua
Produto Interno Bruto no imobilismo.
expansão.
E o empresário do fomento mercantil
É com espírito de consolidação das contem um papel singular: é quase compelido quistas e permanente inovação que iniciamos
a crescer, qualquer que seja o cenário. Se a a nova etapa que a passagem do ano sempre
economia deslanchar, mais e mais empreen- enseja. Para dar aos empresários do fomento
dimentos vão necessitar de serviços e liqui- mercantil subsídios ao planejamento do ano
dez para ampliar seus negócios. Se, ao con- novo, publicamos nesta edição um panorama
trário, houver um desaquecimento, milhares e as perspectivas da economia. São cenários
de empresas vão, igualmente, buscar nas diversos, ante ocorrências igualmente díspasociedades de fomento a orientação e, even- res, porém todas possíveis. Especialistas das
tualmente, capital de giro para se adequar ao mais importantes consultorias do País connovo quadro. Os números comprovam: nos tribuíram para montar ambientes que podem
23 anos de atividade no Brasil, o fomento só nortear as decisões empresariais. Também
tem feito crescer, ora como fonte de expan- perscrutamos setores que podem ser permasão, ora como sustentáculo nos momentos nente fonte de negócios, mesmo em ambieneconômicos mais difíceis. O ano de 2006 não tes econômicos adversos.
Por fim, gostaríamos de lembrar que
deve ser diferente.
As iniciativas e o planejamento de lon- 2006 é ano da realização do VIII Congresgo prazo adotados este ano pela Anfac se so do Fomento Mercantil, que terá lugar em
revelaram acertados, com destaque para a Porto Alegre, em maio. Estaremos diante de
reestruturação e aperfeiçoamento do corpo uma excepcional oportunidade de encamidiretivo e o lançamento de produtos e ser- nhar nossos pleitos, de comemorar conquisviços apropriados ao crescimento de nossas tas, de congraçamento. Há dois anos, no VII
empresas. Destacamos os fundos de direitos Congresso, no Rio, pugnamos a união da cacreditórios que, como as últimas notícias tegoria. Já é tempo de colher os frutos. Nosso
estão a corroborar, devem se transformar na desejo de um ano de realizações a todos.
principal fonte de liquidez do setor produLuiz Lemos Leite
tivo nos próximos anos. Gigantes como PePresidente da Anfac
trobrás e Grupo Votorantim já escolheram,
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artigo

Responsabilidade social empresarial, uma opção?
alberto augusto perazzo
os últimos anos, o termo RSE - Responsabilidade Social Empresarial
tem ocupado, de forma crescente,
espaços nos jornais, revistas especializadas,
artigos, congressos, premiações, etc. Isso demonstra a preocupação em entender e, conseqüentemente, praticar o seu significado. Como
compreender responsabilidade social? Deve-se
ter claro, como ponto de partida, que a palavra
„responsabilidade‰ está intimamente relacionada a indivíduos, pessoas, suas capacidades
de ação e decisão. Significa ter consciência dos
atos e o compromisso de prever os efeitos desse comportamento implica escolhas, análise de
opções. „Social‰ diz respeito à sociedade em
geral. „Empresarial‰ indica a responsabilidade
como empresários, dirigentes ou executivos de
empresas, que se constituem em agentes mais
dinâmicos da sociedade, na produção de bens
e serviços essenciais ao funcionamento desta e
de cada um de seus membros.
Pode-se ensaiar alguma definição, elas não
faltam, mas o importante será insistir em que
se trata de um tema que está orientado a pessoas, relações e valores pessoais no ambiente de
negócios. Refere-se à maneira como empresários tomam decisões nas empresas e, como
isso, afeta a sociedade e, naturalmente, o próprio quadro de talentos da empresa.
Nessa perspectiva, pode-se dizer que identifica o modo pelo qual a empresa busca o sucesso do seu negócio. Para o empresário, RSE
é, primeiramente, pessoal, pois trata do resgate
de atitudes, comportamento e valores humanos
individuais, como consciência, solidariedade,
justiça e transparência. O grande desafio será
projetar esse comportamento para os relacionamentos sociais e para o ambiente empresarial, pautando decisões e ações, conciliando o
discurso social com a prática empresarial.
O conjunto de atitudes que identificam
empresas socialmente responsáveis é muito
amplo, como amplo é o espectro de ação de
uma empresa: criar e manter empregos, respeitar a saúde e os direitos dos colaboradores,
produzir bens e serviços de interesse social e
com critérios de qualidade inquestionáveis,
na medida das possibilidades realizar ações
sociais nas comunidades nas quais estão inseridas, ter transparência nas decisões e ações,
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Ação é vista como
mais uma vantagem
competitiva no mundo
dos negócios
entre outras. Esse conjunto de atitudes e ações
torna as empresas co-responsáveis pelo desenvolvimento humano e social.
Não e difícil compreender que RSE independe do porte da empresa e da natureza de
seus serviços. Embora seja um tema sobejamente discutido, desde muito tempo, ainda
pode ser objeto de controvérsias. Entre as
questões está a razão de ser da empresa, situando na geração de lucro o seu único objetivo,
mas essa discussão parte de um pressuposto
falso, qual seja, de que a RSE significa diminuir esse lucro. Nada mais errado, sobretudo
em uma visão de longo prazo e desenvolvimento sustentável da empresa. Outra controvérsia está no fato de que algumas empresas
- afortunadamente cada vez em menor número
- se utilizam de ações na área social a título de
„responsabilidade social‰, mas apenas para comunicação e promoção de imagem, isto é, uma
prática que não se sustenta, pois nessa vertente
não tarda em demonstrar falta de coerência entre discurso e prática.
Em resumo, falar e atuar hoje em RSE
significa a forma de conduzir os negócios da
empresa de tal maneira que se torne parceira e co-responsável pelo desenvolvimento
da sociedade. Isso começa dentro da própria
empresa e transcende a todos os públicos interessados, a comunidade em geral e o meio
ambiente. Mas, insistimos, começa dentro da
empresa: ações educativas, qualificação profissional, assistência à saúde, interesse dos
colaboradores internos, cuidado com o desperdício, equilíbrio entre trabalho e lazer, justiça,
igualdade de oportunidades e coerência na
gestão, independentemente de cor, sexo, raça
ou credo, vigilância às melhores práticas sobre

emprego, contratação, promoções, demissão,
discriminação, geração de oportunidades para
portadores de necessidades especiais, respeito
dos direitos trabalhistas etc. Só quando essas
atitudes estão consolidadas é que podemos
entender como normais e adequadas as ações
externas, possíveis e necessárias, mas extensão
de uma atitude que respeita a dignidade dos talentos que formam parte de nossa empresa.
Quais as vantagens mais evidentes de uma
gestão pautada na responsabilidade social? Em
pesquisas realizadas com empresários brasileiros ou em qualquer parte do mundo, a RSE é
vista como fator de vantagem competitiva no
mundo dos negócios, como conseqüência em
maior ou menor grau dos fatores seguintes: satisfação para o empresário, colaboradores e famílias; aumento da motivação, produtividade;
melhoria do ambiente de trabalho; do relacionamento empresa-funcionários, nas condições
de vida da comunidade, quando realiza ações
externas; atrai colaboradores com princípios e
valores comuns; diminui a rotatividade; promove discussão sadia orientada a minimizar
problemas sociais; forma parte e consolida a
identidade da empresa; promove a imagem institucional; permite maior reconhecimento do
setor empresarial, promove aumento da rentabilidade como conseqüência da fidelização dos
clientes e do respeito do mercado consumidor.
Será possível considerar a RSE somente
como uma opção?

Alberto Augusto Perazzo é
presidente-executivo da Fundação Instituto de
Desenvolvimento Empresarial e Social
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Empresas

Fornecedor e cliente: confiança dos empresários na estabilidade e maior volume de negócios praticamente dobraram nível de endividamento das empresas

Crédito mercantil soma R$ 185 bi
Papéis de curto prazo representam quase 97% do total e mostram alta de 70% desde 1994
crédito mercantil é a modalidade que mais cresce em fi nanciamento de curto prazo. Estudo
elaborado pela Serasa numa amostra de
60 mil balanços de empresas de todos os
ramos e portes, abrangendo o período de
1994 ao primeiro semestre de 2005, revela que a modalidade vem apresentando crescimento contínuo. Nos balanços,
o crédito mercantil aparece na conta
“fornecedores” para a empresa tomadora de crédito e na conta “clientes” para
a credora.
O nível de endividamento das empresas praticamente dobrou desde 1994,
motivado, entre outros fatores, segundo
o estudo, pela confiança dos empresários
na estabilidade econômica e pelo maior
volume de negócios nos mercados interno e externo. Em dezembro de 1994, o
nível de endividamento era de 70%, medido pela relação dívida total/patrimônio

O

6

líquido. Em junho de 2005, já era quase o
dobro, 132%.
O endividamento com fornecedores,
já descontada a inflação, teve expansão de
72% no crédito mercantil, passando de R$
107,9 bilhões, em 31 de dezembro de 1994,
para R$ 185,7 bilhões em junho de 2005.
Se forem consideradas somente as contas
de curto prazo, a de “fornecedores” saiu de
R$ 105,5 bilhões para R$ 179,8 bilhões.
Esse cenário confi rma a busca de alternativas, por parte das empresas, diante
das dificuldades representadas por custos
elevados e prazos apertados. Assim, informa a Serasa, crescem os acordos entre
clientes e fornecedores, pois permitem a
captação de recursos em condições favoráveis, especialmente para suprir as necessidades de capital de giro.
O estudo destaca que o maior conhecimento existente entre as empresas e os
fornecedores de suas cadeias produtivas

é fator-chave para o crescimento do crédito mercantil, porque favorece o relacionamento e permite maior conscientização
das reais dificuldades e necessidades dos
diferentes segmentos por parte dos concedentes do crédito.

como forma de expansão de capacidade
produtiva e tecnológica, para manter a
competitividade. Essas empresas são, em
geral, tomadoras de recursos bancários
de longo prazo, notadamente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cujas linhas de
fi nanciamento são oferecidas a prazos e
taxas adequadas aos períodos de maturação de tais projetos, segundo o estudo.
Em 30 de junho de 2005, os fi nanciamentos bancários da indústria representavam 1,4 vez os créditos mercantis, ou
seja, R$ 131,9 bilhões para R$ 92,8 bilhões. No caso das prestadoras de serviços, essa relação era ainda maior (2,9 vezes), com as dívidas onerosas chegando a
R$ 153,4 bilhões, ante os R$ 52 bilhões
das dívidas mercantis.
As grandes companhias levam vantagem nos dois casos. No crédito mercantil, seu maior poder de barganha com
fornecedores permite vantagens na hora
das negociações, seja através de melhores condições de pagamento ou de prazos
mais elásticos. Tal situação não se aplica às pequenas e médias empresas, que,
muitas vezes, têm de se sujeitar às condições impostas por seus fornecedores.
Quando o assunto é crédito bancário,
o estudo da Serasa revela cenário semelhante. Enquanto empresas de grande
porte contam com maior oferta de linhas
de fi nanciamentos, pois oferecem maior
transparência quando da divulgação de

informações, o que permite melhor avaliação dos riscos e, portanto, taxas diferenciadas, as pequenas e médias, sofrem
com o crédito mais reduzido, em parte,
porque divulgam poucas informações
ao mercado, dificultando uma melhor
avaliação. Além disso, as altas taxas de
juros afastam as empresas desses portes,
que procuram menor exposição, sob o
risco de não conseguirem cumprir suas
obrigações.
Se a falta de crédito em condições
acessíveis a todas as empresas limita
seus investimentos, afetando seu cresci-

mento, a ausência de transparência por
parte das empresas também não tem
contribuído para que haja uma mudança,
comprometendo a concessão de crédito.
Bancos e credores, de uma maneira geral,
já incorporam modelos mais sofisticados
de análise para concessão de liquidez e
realização de negócios, assegurado uma
expansão controlada do crédito. Mas somente com comportamentos mais flexíveis de ambas as partes pode-se chegar a
um denominador comum, visando o desenvolvimento não só das empresas como
também do País, conclui o estudo.

Por setor - O segmento que mais se
vale desse tipo de fi nanciamento é o comércio. Isso se dá em razão de sua estrutura, em que as contas a receber de
clientes e os estoques figuram entre os
principais ativos, o que faz com que o
crédito mercantil seja muito mais representativo e esteja naturalmente relacionado às atividades operacionais de compra e venda das empresas comerciais. Os
créditos mercantis do comércio somavam
em 30 de junho de 2005 R$ 40,8 bilhões.
Situação diversa se verifica nas indústrias e prestadoras de serviços, que
exigem investimentos em ativos fi xos
FOMENTO MERCANTIL
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Divulgação

Cenário 2006

O que vai mover
a economia no
ano da eleição
Especialistas tentam desenhar os caminhos do Brasil, em
período de indefinição política no País, de incertezas no
âmbito internacional e de dissenso no plano econômico
s questões econômicas internas
e acontecimentos internacionais
devem ter mais peso nos rumos
da economia brasileira em 2006 do que as
eleições presidenciais. Esse, em síntese, é
o sentimento de importantes economistas
sobre o ano que se aproxima. O quadro
geral é de otimismo e pode ser expressado pelo cenário-base traçado por Roberto
Padovani, da consultoria Tendências:
1. Os fluxos de comércio mundial serão
mantidos por conta do crescimento da
China;
2. Os fluxos de capitais também serão
mantidos, uma vez que os juros internacionais continuam baixos. Há dois fatores
para explicar juros baixos: maior controle
da política fiscal nos EUA e continuidade
de compra de títulos públicos norte-americanos por parte da Ásia, em especial da
China;
3. Não há mudança de política econômica
no Brasil, o que faz com que os fundamentos fiscais (relação dívida/PIB) e externos (conta corrente/PIB) continuem se
fortalecendo.
Nesse contexto, prevê Padovani, o
prêmio de risco brasileiro fica estável e
a balança continua gerando superávits,
ainda que menores. De qualquer forma,
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o câmbio não tem força para mostrar depreciação importante. Com o câmbio sem
pressão e menor ritmo de crescimento
econômico (abaixo do potencial), a inflação está tranqüila e o Banco Central deve
cumprir a meta e os juros básicos manterão a tendência de queda.
Juros e inflação em queda devem representar, pelo menos, preservação da
renda real, o que favorece o consumo doméstico. Para Padovani, a queda do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre
de 2005 foi um problema pontual. “Teremos crescimento em 2006 maior do que
em 2005, ainda que abaixo do que foi observado em 2004”, afi rma.
Continuísmo político - No quadro
desenhado pelo economista da Tendências, o cenário político interfere pouco.
“Como há menor espaço para candidatos
outsiders, a briga fica entre PT e PSDB.
Ambos têm a mesma política econômica.
Com a forte liquidez internacional, os
mercados devem mostrar apenas oscilações de curto prazo. O cenário macro será
pouco afetado pelas eleições”, acredita.
A perspectiva, endossada por outros
economistas, traça em linhas gerais excluídos choques, positivos ou negativos.

Mas de forma preventiva, os consultores
simulam eventuais variações mais extremas em ambas as direções. Um ambiente
negativo poderia advir de um choque externo, como elevação imprevista da taxa
básica de juros nos Estados Unidos, estouro da bolha imobiliária naquele país,
potencializando os efeitos sobre crescimento mundial.
Na outra ponta, variações positivas
seriam resultantes de um quadro de andamento das reformas no Brasil. Mas nem
cá, nem lá. “Ambos os cenários alternativos nos parecem muito pouco prováveis”,
afi rma Padovani (veja quadro com os cenários na pág. 10).
O economista-chefe da BDO Trevisan, Luiz Guilherme Piva, acrescenta
uma dose de otimismo às projeções. Para
ele, com inflação em queda, espera-se
que o Banco Central acelere a redução
da taxa Selic. A medida tem múltiplos
efeitos positivos sobre a economia: dinamização das atividades, redução da pressão sobre a dívida pública, que permitirá
diminuir a necessidade de elevados superávits primários e elevar o volume de
investimentos públicos.
A entrada em vigor das parcerias público-privadas também ajudará a carrear
FOMENTO MERCANTIL

investimentos para o setor de infra-estrutura, observa Piva. “Em resumo, a depender da queda dos juros, as perspectivas
econômicas para 2006 são boas.”
Para o economista da Trevisan, 2005
poderia ter sido bem melhor, se as taxas
de juros não permaneceriam tão altas durante tanto tempo. O crescimento do PIB
brasileiro, que poderia, com inflação sob
controle, ultrapassar os 3,5% em 2005,
deve ficar abaixo de 3%. “O principal
responsável por esse mau desempenho
foi o excessivo rigor da política monetária. Com juros reais acima de 12% ao
ano e com o real valorizado, a atividade
econômica sofreu forte desaceleração no
terceiro trimestre do ano”, observa.
Os juros básicos, que tiveram reflexo negativo sobre a economia este ano,
devem, portanto, ser um forte aliado do
crescimento em 2006, desde que o Banco
Central mantenha a trajetória de redução.
“Há a necessidade de a autoridade monetária buscar otimizar suas decisões, a
fi m de obter resultados satisfatórios para
a inflação sem comprometer o nível de
emprego e a atividade produtiva do País”,
diz Piva.
No campo externo, ele afi rma que,
embora o comportamento do câmbio teFOMENTO MERCANTIL

Empresas buscam
alternativas de
liquidez que
reduzem incertezas
e riscos
nha trazido benefícios para o combate à
inflação, muitos setores que dependem da
atividade exportadora ou concorrem com
produtores externos precisam ter perspectiva de remuneração cambial para investir. “Embora alguns setores do governo
aleguem que, mesmo com valorização do
real, houve crescimento das exportações,
é preciso registrar que o avanço do preço
em dólares de vários produtos exportados garantiu o crescimento, em valores
monetários, da exportação. Essa situação
deveu-se ao excepcional crescimento da
economia mundial no período.”
Sinal amarelo - No âmbito das pe-

Indústrias devem trabalhar com
cenário otimista, que depende, em
grande medida, de uma política de
juros na dose certa e da forte expansão
do crédito ao consumidor

quenas e microempresas, o sinal amarelo
continua piscando, afi rma o diretor-superintendente do Sebrae em São Paulo,
José Luiz Ricca. Para ele, os fatores que
promoveram o crescimento em 2005 dão
claros sinais de esgotamento. Além do resultado fraco do PIB no terceiro trimestre, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) detectou estabilidade
no nível de ocupação e queda do rendimento do trabalhador e a valorização do
real pode afetar as exportações, ou pelo
menos dificultar seu crescimento.
“Precisamos que o ritmo da redução
dos juros continue nos próximos meses
para que o primeiro semestre de 2006
seja positivo para as pequenas e microempresas”, alerta Ricca.
O dirigente deposita numa das propostas de reforma em curso parte da esperança de um 2006 melhor para o segmento. “Para que as pequenas empresas
continuem gerando as ocupações que a
economia necessita, é necessário que em
2006 elas tenham um ambiente propício
à realização dos seus negócios. Por isso,
precisamos aprovar a Lei Geral ainda
este ano.”
Otimismo - Para o economista-chefe da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), Roberto Luis
Troster, o cenário para 2006, de acordo
com a pesquisa mensal dos bancos, se
apresenta otimista. O PIB tem seu crescimento estimado em 3,46%, um número
superior ao de 2005. Os estímulos para
esse crescimento devem-se à projeção de
expansão de 3,99% da indústria. Outros
fatores que impulsionarão a economia
são as exportações, a taxa de juros em
queda e o crédito.
Os bancos justificam a queda de 1,2%
do PIB no terceiro trimestre com o esvaziamento de estoques na indústria e
no comércio e não na demanda - que aumentou 0,8%. Ou seja, a diminuição de
estoques deve ser compensada, um estí9

mulo oportuno para começar o ano, diz
Troster.
As projeções de juros se mostram declinantes, com uma taxa Selic em 15,23%
ao fi nal de 2006 e de 13,87% em dezembro de 2007. O crédito terá uma expansão
de 17,31% com destaque para o crédito
a pessoas físicas, que terá expansão de
25,08%. As estimativas com outros agregados creditícios são: crédito à pessoa
jurídica, 15,26%, crédito livre, 20,12%,
e crédito direcionado, 12,13%. Os números, segundo o economista da Febraban,
mostram um desempenho do segmento
em 2006 com quase as mesmas características que em 2005.
A estimativa de desempenho externo
em 2006 mostra exportações crescendo
para US$ 122,17 bilhões, com importações de US$ 86,44 bilhões, gerando
saldo comercial de US$ 36,13 bilhões e
em conta corrente de US$ 6,82 bilhões.
O investimento direto externo apresenta
um valor projetado US$ 14,90 bilhões,
superior às estimativas para 2005.
O ano eleitoral também não preocupa os bancos, porque o cenário de 2006 é
bem diverso daquele de 2002, com calote
da Argentina, atentado às torres gêmeas
e aversão ao risco causada pelos escândalos contábeis nos Estados Unidos. Para
2006, a previsão é de crescimento da economia e do comércio mundial, taxas de
juros norte-americanas estabilizadas em
4%, preços do petróleo estáveis e forte liquidez. Internamente, diz Troster, a elei-
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ção deve se ater mais a fatores técnicos
do que emocionais.
“Um crescimento a taxas mais elevadas implica estratégia econômica que esteja fundamentada em premissas sólidas.
As combinações das políticas monetária,
fiscal, cambial e de renda devem ser consistentes ao longo do tempo, com destaque para a questão fiscal, a qual ressalta
a necessidade de uma reforma constitucional que permita uma melhor composição de receitas e despesas do governo”,
afi rma.
Crédito - O economista Paulo Ra-

Cenários econômicos para 2006
PIB
IPCA
IGP-M
Desemprego
Deficit nominal (% GDP)
Dívida/PIB
R$/US$ (final de período)
Taxa de juros (final de período)
Balança comercial (US$ bi)
Conta corrente (% do PIB)
Fonte: Tendências
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3,8%
4,2%
3,2%
10,2%
0,8%
49,1%
2,24
13,0%
38,5
0,6%

3,4%
4,2%
4,0%
10,2%
3,3%
51,5%
2,35
15,0%
35,2
0,7%

-0,2%
7,9%
10,8%
12%
5,5%
53,5%
2,92
21,0%
48,7
1,1%

bello de Castro, da RC Consultores,
acredita que o grande gargalo econômico
- ele chama de tendão-de-aquiles - segue
sendo o crédito. Segundo o trabalho do
especialista, a participação do crédito
continua baixa e deve fechar 2005 em
28,9% do PIB, uma evolução de apenas
cinco pontos porcentuais desde 2002.
Muito pouco, se comparado às principais
economias mundiais, nas quais o crédito
supera os 100% do PIB. “No atual governo, o desafio foi atacado pelo lado do
crédito pessoal”, afi rma. Mas essa providência não será suficiente, segundo ele,
enquanto o governo continuar disputando o crédito com taxas elevadas, a gestão monetária se mantiver precária, com
exagerados recolhimentos compulsórios,
o crédito de longo prazo estiver concentrado nas mãos do governo (BNDES) e a
poupança popular for desviada por fundos compulsórios como o FGTS.
Somam-se a esses problemas as incertezas jurídicas na cobrança, a falta de
informações sistemáticas, pendências fiscais e risco sistêmico da economia.
Em apresentação no painel sobre
macroeconomia promovido pela Serasa,
Rabello de Castro observou que, para
contornar incertezas e riscos, novos instrumentos legais surgem, com destaque
para os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs).
Indústria - A indústria paulista, por
sua vez, fechou um cenário completo,
com todos os “ses”. De acordo com estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), se em dezembro
de 2006 a taxa básica de juros, a Selic,
estiver em 15,5%, a taxa de câmbio por
volta de R$ 2,45 e o crédito à pessoa física registrar expansão de 25%, o Produto
Interno Bruto (PIB) do novo ano deverá
fechar com alta de 2,5% a 3,5%.
No fi nal de 2004, a entidade estimou
que, se aquele cenário macroeconômico
fosse mantido – com juros altos, câmbio
valorizado e aumento do gasto público
–, a economia brasileira avançaria menos
de 3%, o que deve ser confi rmado, após o
fraco desempenho do terceiro trimestre.
Para 2006, a Fiesp projeta também um
quadro mais otimista, com crescimento
total de 4,5% da economia. Para que esse
FOMENTO MERCANTIL

patamar seja alcançado, porém, será preciso chegar ao final do próximo ano com
a Selic em 13%, câmbio de R$ 2,75 e expansão de 32% do crédito à pessoa física,
além da redução do gasto público.
Na atual política econômica, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, acredita que o
que está errado não é o foco na inflação,
mas a concentração de poderes no Conselho Monetário Nacional (CMN). “Esse
grupo olha para a moeda como se esse
fosse o único problema do Brasil.” Em
sua opinião, o CMN deve ser ampliado.
“A maioria continuaria sendo do governo, mas pelo menos o foco das pessoas
que estivessem à mesa não seria apenas a
inflação. Geração de empregos e aumento dos investimentos também seriam visados”, diz Skaf.
Um estudo do professor Luciano Coutinho, da LCA Consultores, sobre políticas setoriais para competitividade das
empresas brasileiras, concorda com as
afi rmações do representante da indústria
paulista, mas acrescenta uma série de outros fatores que travam o crescimento nacional. Segundo Coutinho, a competitividade brasileira continua prejudicada por
fatores “macrodesfavoráveis como juros,
câmbio, tributação e logística”. Mas ele
observa que ocorreram retrocessos que
atuam contra a expansão, como a perda
ou desnacionalização de setores de alta
tecnologia. “Em alta tecnologia, teremos
de reconstruir quase do zero.”
Construção - O setor de construção
civil, que depositava grande esperança
em 2005, transferiu suas apostas para
2006. O segmento prevê crescer 5,1%, se
o PIB registrar aumento de 3,3% e, como
prevêem consultores, a crise política e a
transição eleitoral não trouxerem maiores
problemas para os investimentos. Para o
presidente do Sinduscon-SP, João Claudio Robusti, a cautela dos empresários do
setor se justifica, porque a expectativa em
relação a 2005 está longe de se confi rmar.
A previsão era de uma expansão de 4,6%,
mas o setor deve fechar o ano com um
modestíssimo avanço de 1%.
A 25ª Sondagem Nacional da Indústria da Construção, realizada pelo SindusCon-SP e pela GVconsult, mostrou que as
perspectivas dos empresários do setor soFOMENTO MERCANTIL
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bre o desempenho de suas empresas em
2006 estão melhores (7%) do que há um
ano. Numa escala de 0 a 100, a pontuação
média atribuída pelos entrevistados para
essa perspectiva ficou em 46. Embora
melhor do que no fi m de 2004, o número
ainda ficou abaixo do nível que denotaria
otimismo nos negócios (50).
Em relação à expectativa de crescimento econômico, os empresários diminuíram seu pessimismo em relação ao
que responderam em agosto (33), mas
mantiveram o ceticismo (38). Há um ano,
eles estavam menos céticos (44). Também anteviram que em 2006 continuarão
enfrentando dificuldades fi nanceiras.
Consumidor - A CNI constatou em
seu estudo Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) referente ao
quarto trimestre de 2005 que os consumidores estão otimistas em relação
a 2006. Houve um avanço de 2,9% em
relação ao trimestre anterior, para 101,9
pontos. O período, segundo a CNI, costuma apresentar melhora, por causa das
expectativas (usualmente mais positivas)
em relação ao novo ano. Na comparação
com o mesmo trimestre de 2004, a queda
foi de 1,9%, sobretudo em conseqüência
da piora das expectativas de evolução do
desemprego. De fato, o indicador referente às perspectivas quanto a 2006 foi
o que registrou o maior aumento: 16,3%.

Mas esse crescimento expressivo se deve
às perspectivas especialmente negativas
vigentes no terceiro trimestre de 2005.
Na comparação com dezembro de 2004,
o indicador de expectativas para o 2006
manteve-se constante.
Entre os indicadores restantes, os
maiores aumentos foram registrados nos
quesitos relativos à renda que exibiram
crescimento: 2,7% referente à renda em
geral e 2,0% relativamente à própria renda. Os dois indicadores já recuavam havia dois trimestres. Agora, a maior parte
dos consumidores espera aumento de sua
renda e da renda em geral. No entanto,
essa parcela ainda é menor do que em dezembro de 2004. Nessa comparação, o indicador referente a renda em geral recuou
3,7% e o relativo à própria renda, 1%.
Quanto a compras no trimestre, o indicador aumentou 2,1% na comparação
com a pesquisa anterior. O resultado era
esperado, atribuído às festas de fi m de
ano. Contudo, como o terceiro trimestre
foi caracterizado por forte retração nesse
indicador – resultado inesperado. Assim,
a recuperação do índice poderia ter sido
maior. Na comparação com o mesmo trimestre de 2004, o índice recuou 1,1%.
Com relação à inflação para os próximos seis meses houve aumento no pessimismo, exatamente quando mostra clara
tendência de recuo. O índice passou de
95,3 para 93,9 pontos.
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mulo oportuno para começar o ano, diz
Troster.
As projeções de juros se mostram declinantes, com uma taxa Selic em 15,23%
ao fi nal de 2006 e de 13,87% em dezembro de 2007. O crédito terá uma expansão
de 17,31% com destaque para o crédito
a pessoas físicas, que terá expansão de
25,08%. As estimativas com outros agregados creditícios são: crédito à pessoa
jurídica, 15,26%, crédito livre, 20,12%,
e crédito direcionado, 12,13%. Os números, segundo o economista da Febraban,
mostram um desempenho do segmento
em 2006 com quase as mesmas características que em 2005.
A estimativa de desempenho externo
em 2006 mostra exportações crescendo
para US$ 122,17 bilhões, com importações de US$ 86,44 bilhões, gerando
saldo comercial de US$ 36,13 bilhões e
em conta corrente de US$ 6,82 bilhões.
O investimento direto externo apresenta
um valor projetado US$ 14,90 bilhões,
superior às estimativas para 2005.
O ano eleitoral também não preocupa os bancos, porque o cenário de 2006 é
bem diverso daquele de 2002, com calote
da Argentina, atentado às torres gêmeas
e aversão ao risco causada pelos escândalos contábeis nos Estados Unidos. Para
2006, a previsão é de crescimento da economia e do comércio mundial, taxas de
juros norte-americanas estabilizadas em
4%, preços do petróleo estáveis e forte liquidez. Internamente, diz Troster, a elei-
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ção deve se ater mais a fatores técnicos
do que emocionais.
“Um crescimento a taxas mais elevadas implica estratégia econômica que esteja fundamentada em premissas sólidas.
As combinações das políticas monetária,
fiscal, cambial e de renda devem ser consistentes ao longo do tempo, com destaque para a questão fiscal, a qual ressalta
a necessidade de uma reforma constitucional que permita uma melhor composição de receitas e despesas do governo”,
afi rma.
Crédito - O economista Paulo Ra-

Cenários econômicos para 2006
PIB
IPCA
IGP-M
Desemprego
Deficit nominal (% GDP)
Dívida/PIB
R$/US$ (final de período)
Taxa de juros (final de período)
Balança comercial (US$ bi)
Conta corrente (% do PIB)
Fonte: Tendências
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3,4%
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bello de Castro, da RC Consultores,
acredita que o grande gargalo econômico
- ele chama de tendão-de-aquiles - segue
sendo o crédito. Segundo o trabalho do
especialista, a participação do crédito
continua baixa e deve fechar 2005 em
28,9% do PIB, uma evolução de apenas
cinco pontos porcentuais desde 2002.
Muito pouco, se comparado às principais
economias mundiais, nas quais o crédito
supera os 100% do PIB. “No atual governo, o desafio foi atacado pelo lado do
crédito pessoal”, afi rma. Mas essa providência não será suficiente, segundo ele,
enquanto o governo continuar disputando o crédito com taxas elevadas, a gestão monetária se mantiver precária, com
exagerados recolhimentos compulsórios,
o crédito de longo prazo estiver concentrado nas mãos do governo (BNDES) e a
poupança popular for desviada por fundos compulsórios como o FGTS.
Somam-se a esses problemas as incertezas jurídicas na cobrança, a falta de
informações sistemáticas, pendências fiscais e risco sistêmico da economia.
Em apresentação no painel sobre
macroeconomia promovido pela Serasa,
Rabello de Castro observou que, para
contornar incertezas e riscos, novos instrumentos legais surgem, com destaque
para os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs).
Indústria - A indústria paulista, por
sua vez, fechou um cenário completo,
com todos os “ses”. De acordo com estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), se em dezembro
de 2006 a taxa básica de juros, a Selic,
estiver em 15,5%, a taxa de câmbio por
volta de R$ 2,45 e o crédito à pessoa física registrar expansão de 25%, o Produto
Interno Bruto (PIB) do novo ano deverá
fechar com alta de 2,5% a 3,5%.
No fi nal de 2004, a entidade estimou
que, se aquele cenário macroeconômico
fosse mantido – com juros altos, câmbio
valorizado e aumento do gasto público
–, a economia brasileira avançaria menos
de 3%, o que deve ser confi rmado, após o
fraco desempenho do terceiro trimestre.
Para 2006, a Fiesp projeta também um
quadro mais otimista, com crescimento
total de 4,5% da economia. Para que esse
FOMENTO MERCANTIL

patamar seja alcançado, porém, será preciso chegar ao final do próximo ano com
a Selic em 13%, câmbio de R$ 2,75 e expansão de 32% do crédito à pessoa física,
além da redução do gasto público.
Na atual política econômica, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, acredita que o
que está errado não é o foco na inflação,
mas a concentração de poderes no Conselho Monetário Nacional (CMN). “Esse
grupo olha para a moeda como se esse
fosse o único problema do Brasil.” Em
sua opinião, o CMN deve ser ampliado.
“A maioria continuaria sendo do governo, mas pelo menos o foco das pessoas
que estivessem à mesa não seria apenas a
inflação. Geração de empregos e aumento dos investimentos também seriam visados”, diz Skaf.
Um estudo do professor Luciano Coutinho, da LCA Consultores, sobre políticas setoriais para competitividade das
empresas brasileiras, concorda com as
afi rmações do representante da indústria
paulista, mas acrescenta uma série de outros fatores que travam o crescimento nacional. Segundo Coutinho, a competitividade brasileira continua prejudicada por
fatores “macrodesfavoráveis como juros,
câmbio, tributação e logística”. Mas ele
observa que ocorreram retrocessos que
atuam contra a expansão, como a perda
ou desnacionalização de setores de alta
tecnologia. “Em alta tecnologia, teremos
de reconstruir quase do zero.”
Construção - O setor de construção
civil, que depositava grande esperança
em 2005, transferiu suas apostas para
2006. O segmento prevê crescer 5,1%, se
o PIB registrar aumento de 3,3% e, como
prevêem consultores, a crise política e a
transição eleitoral não trouxerem maiores
problemas para os investimentos. Para o
presidente do Sinduscon-SP, João Claudio Robusti, a cautela dos empresários do
setor se justifica, porque a expectativa em
relação a 2005 está longe de se confi rmar.
A previsão era de uma expansão de 4,6%,
mas o setor deve fechar o ano com um
modestíssimo avanço de 1%.
A 25ª Sondagem Nacional da Indústria da Construção, realizada pelo SindusCon-SP e pela GVconsult, mostrou que as
perspectivas dos empresários do setor soFOMENTO MERCANTIL
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bre o desempenho de suas empresas em
2006 estão melhores (7%) do que há um
ano. Numa escala de 0 a 100, a pontuação
média atribuída pelos entrevistados para
essa perspectiva ficou em 46. Embora
melhor do que no fi m de 2004, o número
ainda ficou abaixo do nível que denotaria
otimismo nos negócios (50).
Em relação à expectativa de crescimento econômico, os empresários diminuíram seu pessimismo em relação ao
que responderam em agosto (33), mas
mantiveram o ceticismo (38). Há um ano,
eles estavam menos céticos (44). Também anteviram que em 2006 continuarão
enfrentando dificuldades fi nanceiras.
Consumidor - A CNI constatou em
seu estudo Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) referente ao
quarto trimestre de 2005 que os consumidores estão otimistas em relação
a 2006. Houve um avanço de 2,9% em
relação ao trimestre anterior, para 101,9
pontos. O período, segundo a CNI, costuma apresentar melhora, por causa das
expectativas (usualmente mais positivas)
em relação ao novo ano. Na comparação
com o mesmo trimestre de 2004, a queda
foi de 1,9%, sobretudo em conseqüência
da piora das expectativas de evolução do
desemprego. De fato, o indicador referente às perspectivas quanto a 2006 foi
o que registrou o maior aumento: 16,3%.

Mas esse crescimento expressivo se deve
às perspectivas especialmente negativas
vigentes no terceiro trimestre de 2005.
Na comparação com dezembro de 2004,
o indicador de expectativas para o 2006
manteve-se constante.
Entre os indicadores restantes, os
maiores aumentos foram registrados nos
quesitos relativos à renda que exibiram
crescimento: 2,7% referente à renda em
geral e 2,0% relativamente à própria renda. Os dois indicadores já recuavam havia dois trimestres. Agora, a maior parte
dos consumidores espera aumento de sua
renda e da renda em geral. No entanto,
essa parcela ainda é menor do que em dezembro de 2004. Nessa comparação, o indicador referente a renda em geral recuou
3,7% e o relativo à própria renda, 1%.
Quanto a compras no trimestre, o indicador aumentou 2,1% na comparação
com a pesquisa anterior. O resultado era
esperado, atribuído às festas de fi m de
ano. Contudo, como o terceiro trimestre
foi caracterizado por forte retração nesse
indicador – resultado inesperado. Assim,
a recuperação do índice poderia ter sido
maior. Na comparação com o mesmo trimestre de 2004, o índice recuou 1,1%.
Com relação à inflação para os próximos seis meses houve aumento no pessimismo, exatamente quando mostra clara
tendência de recuo. O índice passou de
95,3 para 93,9 pontos.
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serviços
Anfac mantém serviço de
consulta on-line para associado
A Anfac oferece aos seus associados uma
série de serviços, entre os quais um canal de
consultas técnicas on-line nos âmbitos administrativo, contábil, jurídico e tributário/
fiscal. As empresas têm acesso também às
dúvidas recorrentes do setor, por meio da
publicação das consultas no site da associação, www.anfac.com.br.
O permanente relacionamento da entidade com seus afiliados serve também de
importante referência sobre as demandas
do setor, permitindo o aperfeiçoamento dos
serviços prestados. Quando determinado
tema aparece com muita freqüência, a Anfac
procura dar uma orientação geral, via circulares, comunicações ou incluindo o assunto
entre os diversos encontros e seminários que
promove por todo o País.
Recentemente, em simpósio sobre aspectos jurídicos do fomento mercantil realizado em Cuiabá, os participantes foram
informados sobre a importância vital de um
completo cadastro das empresas-clientes e
da exigência de toda a documentação em
cada operação como o melhor e mais prático
caminho para evitar prejuízos e eventual
desvirtuamento no uso da atividade, que é,
basicamente, o de fomentar e a economia.

Escrito em
meio a uma
crise política
- ainda que
projetado ao
longo dos
últimos 20 anos - o livro O futuro chegou
- instituições e desenvolvimento no Brasil,
de autoria do ex-ministro da Fazenda
Maílson da Nóbrega, é um ensaio de
fôlego, que se propõe à difícil tarefa
de debater com uma ampla tradição de
interpretações do Brasil para responder
à pergunta - para onde estamos indo?
Na busca de uma resposta, Maílson da
Nóbrega recorre, em primeiro lugar, à
história. Remontando, na primeira parte
do livro (Como o Ocidente ficou rico),
às origens do capitalismo, ele se debruça
sobre momentos cruciais da história,
como a Revolução Gloriosa, a Revolução
Industrial, etc., para entender a formação
do mundo contemporâneo. Recorre a
diversos autores e a diversas interpretações. Seu interesse é juntar elementos que
permitam entender o mundo e como o
Brasil se encaixa nele.

Além dos grandes centros do País,
o fomento mercantil atua nas mais
distantes comunidades, levando
a locais em que outros agentes
econômicos ainda não chegaram
serviços de gestão para médios,
pequenos e microempresários que não
têm acesso a cursos e informações
necessários ao sucesso do seu
empreendimento. Combinado com o
apoio administrativo, o fomento ainda
oferece liquidez, por meio da compra
de créditos originados de vendas
mercantis desses estabelecimentos.
Atende a mais de 100 mil empresas em
todo o Brasil, com predomínio, entre
seus clientes, do setor industrial.
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Longo alcance

O livro Controladoria: Uma
introdução ao
sistema de gestão econômica
(Gecon) tem
como objetivo apresentar de forma introdutória os conceitos e princípios do sistema
de gestão econômica.
O novo cenário mundial é atualmente caracterizado pela globalização da economia,
com competição no plano mundial, acelerado pelo aumento da concorrência, com
necessidade de competitividade em termos
de preços e qualidade, com crescimento
da participação do setor de serviços na
economia, com os avanços da tecnologia
da informação e tendo como foco o cliente,
e induz ao aperfeiçoamento tecnológico e à
diversificação da produção.
As mudanças provocaram o surgimento
de novos modelos gerenciais e o autor do
livro, Roberto Vatan dos Santos, procura
dividir o livro em capítulos para facilitar a
identificação desses métodos e traz ainda
apêndices sobre trabalhos relacionados.

Período
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 2002

2003 2004 2005

JAN

30,67

8,36

6,64

4,55

4,79

4,52

4,20

3,80

3,89

4,42

4,24

4,55

FEV

32,96

8,32

6,73

4,43

4,75

4,85

4,16

3,77

3,88

4,40

4,40

4,57

MAR

34,56

8,90

6,61

4,28

4,64

5,10

4,12

3,83

3,82

4,40

4,40

4,60

ABR

36,80

9,29

6,51

4,25

4,55

4,92

4,01

3,89

3,83

4,40

4,39

4,62

MAI

35,30

9,07

6,23

4,24

4,50

4,82

3,99

3,89

3,81

4,43

4,41

4,63

JUN

35,40

9,00

5,89

4,20

4,42

4,79

3,97

3,93

4,10

4,39

4,40

4,64

JUL

9,85

9,02

5,60

4,20

4,33

4,75

3,92

4,10

4,04

4,36

4,42

4,63

AGO

10,40

8,49

5,44

4,15

4,20

4,70

3,88

4,04

4,04

4,34

4,43

4,63

SET

8,58

8,11

5,25

4,13

4,50

4,56

3,88

4,03

4,01

4,33

4,45

4,62

OUT

8,46

7,85

5,02

4,10

4,55

4,40

3,86

3,97

4,25

4,28

4,46

4,61

NOV

8,71

7,72

4,78

4,96

4,50

4,39

3,88

3,95

4,37

4,25

4,49

4,58

DEZ

8,36

7,28

4,70

4,80

4,49

4,35

3,83

3,90

4,38

4,24

4,51

4,55

Fonte: ANFAC

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

Empresário do fomento assume Nilza
paulistas de Coonai, de Ribeirão Preto, e
Coalta, de Patrocínio Paulista, e Cooperlat, de
Piumhi (MG), que fazem parte do empreendimento continuarão fornecendo matéria-prima
para a Leite Nilza. Além das três cooperativas,
a empresa tem outros fornecedores de leite
(cooperativas e laticínios).
Para empresários que atuam no setor, a
venda da Nilza foi a melhor saída para as
cooperativas, que não teriam como enfrentar a
pesada dívida superior a R$ 50 milhões e corriam o risco de perder tudo. As operações já
estavam inviabilizadas. Para Barros, o modelo
de cooperativa é muito interessante, desde que
tenha uma administração profissional.

Proprietário da Extracred
compra a maior cooperativa
de leite do interior
de SP por R$ 54 milhões
avia dois anos, os mais de mil pequenos fornecedores e empregados
da Central Leite Nilza, a maior
cooperativa de leite do interior de São Paulo
e terceira do Estado, viviam uma angústia.
A crise financeira que atingiu a cooperativa
em 2004 ameaçava a todos. A sobrevida
veio com o auxílio do fomento mercantil. A
Extracred passou a dar liquidez a 70% dos
negócios do empreendimento, formado por
três cooperativas. Mas a solução final só
ocorreu agora em dezembro, com a venda
da unidade industrial de Ribeirão Preto e a
marca Nilza para o empresário Adhemar de
Barros Neto, ex-acionista da Lacta, e proprietário da sociedade de fomento.
Como pagamento, o empresário assumirá dívidas de R$ 54 milhões com os
credores da central. A nova Leite Nilza será
uma sociedade anônima de capital fechado.
„Todos, especialmente tarbalhadores e
fornecedores, ficaram muito satisfeitos‰,
afirmou Barros. „Por sua importância socioeconômica para a região, dá para notar
a sensação de alívio até no motorista de
táxi que me leva à empresa.‰
Dos R$ 54 milhões em dívidas, R$ 20
milhões são com o Banco do Brasil, com
vencimento para 2015 e 2017, e o restante,
com produtores de leite, outros bancos, empresas de fomento e fornecedores. A venda
para Barros só se concretizou após finalizada
a reestrutução das dívidas da Central Nilza.
Pela reestruturação, feita pela Solfin - Soluções Financeiras -, as dívidas de até R$ 10 mil
foram pagas em três parecelas, acima disso
até R$ 100 mil, em 18 meses e as demais, em
24 meses. Fornecedores de leite e credores
financeiros receberão em 44 parcelas corrigidas pelo IPCA mais 6% ao ano.
O proprietário da Extracred fez ainda um
aporte de R$ 10 milhões para capital de giro
da nova empresa. Ele terá 90% do capital
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Adhemar de Barros Neto: ação fundamental

da Leite Nilza e Edson Macedo, presidente
da Solfin, 10% de participação. Segundo
Barros Neto, há três anos, quando visitou a
Nilza, então apenas sua cliente, já se interessou pela operação. „Sempre quis voltar
para o setor de alimentos‰, afirmou. „Tenho
projetos e esse é um importante passo para
a consolidação no mercado de alimentos.‰
A Nilza faturou R$ 150 milhões em 2004 e
deve fechar este ano com R$ 230 milhões,
crescimento superior a 50%.
Na crise, ficaram ao lado da cooperativa
a Extracred e a empresa de embalagens
Tetra Pak, que manteve o fornecimento
para os cerca de 500 mil litros diários de
leite. Máquinas e outros equipamentos que
haviam sido retirados por inadimplência já
estão retornando, informou. Barros era um
dos acionistas controladores da Lacta, que
em 1996 foi vendida para a Kraft Foods,
por causa de divergências societárias.
„Nunca quis que a empresa fosse vendida,
foi a contragosto.‰
O objetivo de Barros, agora, é chegar
rapidamente a uma produção semelhante à
do auge da cooperativa, que alcançou 750
mil litros diários de leite. A empresa produz
leite longa vida, pasteurizado e manteiga, mas
prevê retomar a fabricação de bebidas lácteas
e iogurtes. Com a negociação, a Cooperativa
Central ficará inativa, mas as cooperativas

Fomento - Apesar da vocação para a
indústria de alimentos, Barros afirma que
descorbriu no fomento mercantil uma atividade da qual não pretende se separar mais.
„Estou há oito anos na Extracred e descobri
que, por sua agilidade e proximidade com os
clientes, é um segmento fundamental para a
economia brasileira.‰ Ele vai manter a compra de recebíveis gerados pela Nilza, mas
agora com inadimplência zero, observa.
O empresário aproveitou para fazer a
defesa do verdadeiro fomento mercantil,
dentro dos preceitos preconizados pela Anfac.
Criticou práticas que, segundo ele, não são
condizentes com o fomento. „Pré-faturamento
não existe, além de induzir a empresa a perpetuar esse tipo de negócio não é uma operação
de fomento mercantil.‰ Ele quer a união das
sociedades do setor na defesa da verdadeira
prática da atividade. „Não podemos ter empresas agindo isoladamente muitas vezes sem
observar as normas básicas do setor.‰
Para Barros, por falta ainda de uma
legislação consolidada para o setor, muitos
empresários entram no ramo e começam a fazer operações incompatíveis com o fomento.
Além do prejuízo que podem causar à imagem do setor, amplia de forma assustadora
os riscos envolvidos no negócio.
No primeiro momento, ele pretende
manter o volume de recursos investidos na
Extracred, mas não descarta a possibilidade
de ampliá-lo, na eventualidade de surgimento de novos negócios. Mas, por enquanto, ele
prefere não comentar seus planos. „Vamos
esperar que estejam consolidados‰, disse.
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Mercado de recebíveis
atrai grandes empresas
Foto Stéferson Farias/Petrobrás

CVM destaca emissão dos fundos de direitos creditórios (FIDCs), que até
novembro somavam R$ 8,2 bilhões, um aumento de 37,8% ante 2004

Plataforma da Petrobrás: estatal criou fundo para gerir R$ 17 bilhões em compras de 4 mil fornecedores
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Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) destacou o desempenho
dos fundos de investimento em
direitos creditórios (FIDCs) como o mais
representativo nas emissões de títulos pelas empresas, que superou até novembro
R$ 67 bilhões. Os FIDCs responderam
por R$ 8,2 bilhões desse total, com expansão de 37,8% em relação a 2004. Com
esses números, o patrimônio líquido dos
fundos superou, com folga, a marca de R$
13 bilhões. E os números não incluem os
R$ 17 bilhões que deverão ser colocados
no mercado pela maior empresa do País,
a Petrobrás.
As cifras confi rmam - e esse é caminho a ser percorrido pelas organizações
do País - que a Anfac fez a escolha certa e
ofereceu aos seus associados este ano essa
modalidade de investimento e liquidez. Os
primeiros cinco fundos de sociedades de
fomento passam a operar, como volume
próximo dos R$ 50 milhões. O Empresarial LP, fundo fechado de longo prazo, da
Delmonte, já fez as primeiras emissões,
informa, conforme informações da Anfac. Os fundos Esher LP, da BLD Fomento, de Sorocaba (SP), Lastro Performance LP, da Lastro, de Araras (SP), Master
Recebíveis LP, da SP Fomento, e Multiplo
LP, da Banko Fomento, fazem as primeiras colocações de cotas em janeiro.
Fernando de Marsillac Fontes, diretor
da Petra Corretora de Valores um dos parceiros do fomento mercantil e responsável
pela estruturação dos fundos, afi rma que
esse novo mecanismo de liquidez deverá
representar um duplo benefício para as
empresas de fomento: como nova fonte de
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recursos e para conferir ainda mais credibilidade às operações. “Grandes sacados
preferem quitar suas faturas diretamente
para os fornecedores, evitando problemas.” Esse é o caso da Companhia Vale
do Rio Doce, a maior empresa diversificada das Américas e líder mundial do mercado de minério de ferro, responsável por
32,1% das exportações transoceânicas,
com unidades industriais nos Estados
Unidos, França, Noruega, Bahrein e Argentina, além do Brasil. A Vale pretende,
até o fim de 2006, direcionar 100% dos
processos operacionais relativos às suas
aquisições de materiais e contratações de
serviços para um portal eletrônico. Mas
não planeja ainda criar um fundo de direitos creditórios nem mudar seu processo
de pagamento direito ao fornecedor.
“A maior credibilidade”, diz o diretor
da Petra, “vai permitir que essas grandes
organizações aceitem pagar a terceiros.
Já há sistemas em desenvolvimento que
concentram todos os papéis emitidos contra determinada empresa, impedindo, por
exemplo, casos de duplicidade ou outras
formas de cobrança indevida.”
O modelo de estruturação dos FIDCs
da Anfac proporciona credibilidade em
todas as fases do processo de operacionalização dos fundos. Os outros parceiros nesse projeto, além da Petra, são a
Austin Rating, responsável pela análise
e classificação de risco das empresas
participantes, a BDO Trevisan, que cuida da auditoria, e o BankBoston, que faz
a controladoria, custódia e cobrança dos
direitos creditórios.
A CVM, também preocupada com a
total confiabilidade dos FIDcs, concluiu
em novembro a audiência pública que
propunha alteração da Instrução 356/01,
que dispõe sobre a constituição e o funcionamento dos fundos de investimento
em direitos creditórios e dos fundos de
investimento em cotas de FIDC. A minuta proposta pretende esclarecer limites e
responsabilidades dos custodiantes dos
FIDCs no que se refere à verificação do
lastro dos recebíveis, bem como aperfeiçoar o regime de divulgação de fatos relevantes nas operações de securitização de
recebíveis estruturadas.
Estatal - Entre as maiores empresas
do País, a Petrobrás, por exemplo, optou
FOMENTO MERCANTIL

Fotos: Michel Willian

negócios

Primeiros fundos do fomento estão em operação

por criar o próprio fundo. Para cuidar dos
seus 4 mil fornecedores de bens e serviços brasileiros, que receberão, de 2006 a
2010, US$ 32 bilhões dos US$ 49,3 bilhões que a estatal investirá no Brasil, a
empresa lançou o programa de antecipação de recebíveis contratuais para o setor
de petróleo e gás. Por esse processo, fornecedores passam a contar com uma nova
estrutura de negócios, que resulta numa
modalidade de fi nanciamento à produção, inclusive para exportação. As operações têm por base contratos mercantis
(compra e venda) para entrega imediata
ou futura, que dão acesso ao mercado de
capitais para garantir
a produção a partir da
contratação da encomenda pelo comprador, complementando, assim, o acesso
a linhas de liquidez
convencionais.

empresas a recursos que as debêntures,
por exemplo, não permitem, porque estão
restritas a organizações de capital aberto.
A Petrobrás destaca, com a criação do seu
fundo, as vantagens do mecanismo para
os agentes envolvidos: para as empresas
- acesso a recursos financeiros a tempo e
custos adequados, planejamento da produção e dos recursos envolvidos, melhoria do processo de compras e otimização
dos estoques, melhoria do fluxo de caixa,
ampliação de oportunidades de negócios,
inclusive para exportação, formação de
parcerias de negócios, por meio de clusters e condomínios de produção.
Para os fundos de investimento, as
vantagens são: segurança (lastreado em
ativos reais), possibilidade de maior rentabilidade por meio do desconto mercantil,
diversificação da carteira de investimentos, liquidez. Os bancos terão: liquidação
e gestão financeira das transações mercantis, administração dos recursos da
venda antecipada, captação de novas linhas de funding nacionais e internacionais, gestão de fundos para aplicação em
ativos reais, ampliação da oferta de bens
e serviços. Já as seguradoras envolvidas
poderão desenvolver o mercado de seguro-garantia, reduzir riscos, aumentar
receita com prêmios devido à ampliação
do universo do seguro-garantia, expandir
o mercado pela oferta
de seguros.
As vantagens do
mercado de capitais
estão em atrair recursos nacionais e internacionais para investimento direto na
produção, estímulo
para que as empresas utilizem o mercado
acionário, novos produtos para as corretoras, liquidez decorrente da negociação
de cotas dos fundos de investimento, ampliação dos negócios. O fundo conta com
a adesão da Petrobrás e de seus fornecedores e deve ser estendido a outros setores
da economia.

Fundos devem se
tornar a principal
fonte de liquidez
das empresas

Os fundos de direitos creditórios ainda perdem em volume para as debêntures,
informa a CVM. Em 11 meses de 2005,
foram emitidos R$ 8,2 bilhões em FIDCs,
ante R$ 39,9 bilhões de debêntures. Mas
a distância está cada vez mais curta e, segundo Chuck Spragins, da Uqbar, empresa
especializada em estudo e pesquisas sobre
securitização, os fundos devem assumir a
liderança nos próximos anos. Somente até
novembro, as emissões superaram a estimativa mais otimista da Uqbar para o ano
todo, que era de uma emissão total de R$
7 bilhões. Para Spragins, o FIDC democratiza o acesso pelas pequenas e médias

Agilidade - Sem a dimensão e o porte
do fundo da maior empresa brasileira, os
FIDCs das sociedades de fomento mercantil vão oferecer um diferencial que os
especialistas consideram fundamental
15

opinião legal

negócios
Ofertas registradas em 2005
Tipos

Primárias

Secundárias

Nº registros Volume em R$

Nº registros Volume em R$

Ações

11

3.984.458.093,16

12

Certificado Audiovisual

126

169.393.819,00

_

_

_

_

3

Certificado de Recebíveis Imobiliários

31

1.017.709.382,89

_

_

Debêntures

53

39.973.852.293,88

_

_

Notas Promissórias

8

2.061.545.628,28

_

_

Quotas de Fidc / Fic-Fidc

47

8.224.375.001,54

_

_

Quotas de Fip

4

1.760.000.000,00

_

_

Quotas de Fmiee

1

5.040.000,00

_

_

Quotas de Funcine

1

30.000.000,00

_

_

Quotas de Fundo Imobiliário
TOTAL

7
289

para manter uma das principais características do segmento, a agilidade nas
operações. As negociações dos fundos
do fomento contam com uma assinatura
eletrônica, que permite a conclusão de
operações no mesmo dia, em comparação
com as 24 a 48 horas necessárias nos fundos existentes. Segundo Marsillac, da Petra, todas as instruções sobre cobrança,
abatimentos, prorrogações dos títulos em
carteira e o aceite de novos títulos devem
ser realizados em tempo recorde.
O que são - Os fundos de investimento em diretos creditórios (FIDC),
também conhecidos como fundos de recebíveis, foram criados através da Resolução nº 2907/01 do CMN e regulamentados pela Instrução CVM 356/01, com
nova redação dada pela Instrução CVM
393/03. O FIDC pode ser aberto ou fechado. Em um fundo aberto, os cotistas
podem efetuar resgates a qualquer momento, desde que respeitadas as condições estabelecidas no regulamento. Em
um fundo fechado, as cotas somente são
resgatáveis por ocasião de encerramento
do fundo, conforme prazos e condições
previamente estabelecidos, ou ainda por
ocasião de sua liquidação antecipada.
Os FIDCs não podem permanecer por
mais de três meses consecutivos com patrimônio líquido inferior a R$ 500 mil.
Caso isso ocorra, a CVM poderá determi16

35.305.000,20
57.261.679.218,95

3.142.898.037,39

_
15

_
8.423.626.163,83

nar a liquidação do fundo ou ainda exigir
sua incorporação a outro FIDC. Em caso
de fundos fechados, existe um prazo inicial de 180 dias para a subscrição de todas
as cotas não colocadas, também sob risco
de liquidação antecipada.
As cotas de um FIDC são divididas
em duas classes: cota sênior, que não
se subordinam às demais para fi ns de
amortizações e resgates. Nos fundos
fechados, podem ser subdivididas em
séries diferentes, de acordo com prazos
Divulgação

Certificado de Depósito de Ações

5.280.728.126,44

Vale: opção pela negociação eletrônica

e valores para amortização, resgate e remuneração distintos; e cotas de classe
subordinadas para fi ns de amortizações
e resgates, que podem ser subdivididas
em subclasses. As cotas subordinadas
não podem ser resgatadas ou amortizadas antes do resgate das cotas seniores.
As cotas de todas as classes e séries
destinadas à colocação pública devem ser
classificadas por agência classificadora de
risco em funcionamento no Brasil.
Antes de efetuar o ingresso como
condômino de um fundo de direitos creditórios aberto ou ainda a subscrição de
cotas de um FIDC fechado, o investidor
deve observar com atenção as condições
estabelecidas no regulamento do fundo. Os pontos mais relevantes a serem
observados são: taxa de administração,
taxa de desempenho ou performance,
além de outras taxas e despesas; características de todas as classes e séries de
cotas; prazos de carência e de duração
do fundo; periódico utilizado para a divulgação de informações; terceiros contratados para prestação de serviços ao
fundo (administração, auditoria, gestão
da carteira, consultoria e custódia); metodologia de avaliação de ativos; procedimentos a serem adotados na hipótese
de rebaixamento de classificação das cotas por agência classificadora de risco.
Deve-se verificar também a política
de investimento, que define os critérios
usados para aceitar o crédito, processo
chamado de elegibilidade dos direitos
creditórios, o processo de origem desses
créditos (incluindo políticas de concessão), a diversificação da carteira, a administração de riscos financeiros e a possibilidade de aplicações em mercados de
derivativos.
É importante analisar também o
agente custodiante, que é responsável
por receber e analisar documentos relativos aos direitos creditórios oferecidos ao fundo, validar esses créditos de
acordo com os critérios de elegibilidade
previstos, realizar liquidação, fazer custódia de ativos, dentre outras atividades.
Como ainda existem poucos bancos oferecendo serviço de custódia para fundos
de direitos creditórios, esse fator acaba
sendo uma das principais fontes de gastos da modalidade.
FOMENTO MERCANTIL

Os desafios do Tribunal de Justiça
celso luiz limongi

morosidade da Justiça brasileira
está na ponta da língua de cada cidadão. Nos últimos anos, inclusive
como justificativa para a reforma
constitucional do Poder Judiciário, criou-se
um clima de opinião de absoluta reprovação
da qualidade dos serviços prestados pelos
tribunais de todo o País por conta da demora
nos julgamentos.
Em São Paulo, onde tramitam mais de
13 milhões de processos na 1… instância e
até há pouco um recurso podia levar anos
para ser distribuído na 2…, o problema é mais
grave ainda. Não é de estranhar que o Estado mais desenvolvido
e industrializado do
Brasil registre o maior
número de litígios, no
maior Tribunal de Justiça do País e um dos
maiores do mundo.
Mas esse quadro
desanimador já vem
mudando. A administração do desembargador Luiz Tâmbara tem priorizado a agilidade
na prestação dos serviços em benefício da população. E essa mudança, no meu entender,
passa por alguns eixos básicos, que pretendo
aprofundar em minha gestão.
Em primeiro lugar, é um ponto de honra
convocar o Tribunal Pleno para deliberar
sobre a eleição de metade do Łrgão Especial,
como determina a Emenda 45/04, até porque
quando fui convocado a assumir uma vaga no
Łrgão em fevereiro, postulei ao Colegiado o
cumprimento da determinação constitucional, quando então fui informado de parecer
do Supremo Tribunal Federal segundo o qual,
para se realizar, a eleição prescinde da regulamentação da Emenda. Acredito, contudo,
que o Tribunal tem condições de deliberar
sobre o assunto, através de seu Regimento
Interno, o que será feito pelo Pleno.
No que diz respeito à modernização
administrativa, a idéia é seguir um planejamento de curto, médio e longo prazo,
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como o Tribunal já faz com muito êxito. A
2… instância e a administração central têm
8,7 mil funcionários. Para cada três deles,
dois estavam em funções administrativas,
ou seja, em atividades-meio. Se o desafio é
acelerar a prestação jurisdicional, o caminho
é inverter-se esta relação. O TJSP remodelou as Secretarias de Orçamento e Finanças
e de Recursos Humanos, que liberou 200
escreventes para cartórios e outras áreas de
atividades-fim.
Pretendo, ainda, implantar o plano de
carreira com completa revisão de cargos e
salários. Projeto de lei sobre a matéria já foi
enviado à Assembléia Legislativa do Estado. O desafio aqui é estimular as pessoas
a migrarem das atividades administrativas
para as mais ligadas à
agilidade na tramitação dos processos. A
medida implica rever
os mecanismos de gratificação, que historicamente privilegiaram
as atividades-meio em
detrimento das áreasfim.
É preciso também
capacitar os servidores, de maneira a preparar os que mudarem de função, bem como
qualificar todo o quadro funcional de um
modo geral, com treinamentos específicos
para formação de gerentes, dentro de uma
metodologia de organização e métodos, e
cursos voltados para as novas tecnologias,
sobretudo a informática. É imprescindível a
participação da Escola Paulista da Magistratura, que pode contribuir com a interiorização dos cursos para atingir o maior número
possível de colegas e funcionários em todas
as comarcas do Estado.
Não podemos esquecer a comunicação.
Não adianta melhorarmos nossas estruturas
de funcionamento, se não informamos essa
melhora aos jurisdicionados e à sociedade.
Não podemos limitar-nos a incrementar
nossa comunicação externa sem aprimorar
a interna, através de canais que permitam a
magistrados e servidores estarem sempre informados dos planos e metas do Tribunal.

Não adianta
melhorar a estrutura,
se não informar à
sociedade

FOMENTO MERCANTIL

A reestruturação da carreira na 1… instância é outro grande passo, que já foi dado. A
idéia é adequar a estrutura dos gabinetes, incluindo a 2… instância, de maneira a otimizar
a produtividade sem prejuízo da qualidade
jurisdicional, o que se dá com a maior alocação de assessores para os juízes. O grande
instrumento para tanto foi a aprovação do
Projeto de Lei Complementar nÀ 10/2005,
do TJSP. O texto propõe um amplo redesenho da 1… instância e a reclassificação das
comarcas, agilizando o preenchimento de
cargos e a criação de novas varas em todo o
Estado, com mecanismos de promoção que
permitem aos juízes ficarem nas comarcas
mais distantes, pois elas serão feitas diretamente da comarca de entrância final.
Por fim, as relações com os demais poderes de Estado e instituições do Ministério
Público e da advocacia. O Judiciário paulista
precisa ter um percentual fixo do Orçamento, previsto em lei. Precisamos trabalhar
também por uma legislação que destine ao
Poder as custas judiciais e emolumentos dos
cartórios, que representariam cerca de R$
600 milhões por ano.

Celso Luiz Limongi é desembargador,
presidente da Associação Paulista de Magistrados e presidente eleito do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
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opinião legal

negócios
Ofertas registradas em 2005
Tipos

Primárias

Secundárias

Nº registros Volume em R$

Nº registros Volume em R$

Ações

11

3.984.458.093,16

12

Certificado Audiovisual

126

169.393.819,00

_

_

_

_

3

Certificado de Recebíveis Imobiliários

31

1.017.709.382,89

_

_

Debêntures

53

39.973.852.293,88

_

_

Notas Promissórias

8

2.061.545.628,28

_

_

Quotas de Fidc / Fic-Fidc

47

8.224.375.001,54

_

_

Quotas de Fip

4

1.760.000.000,00

_

_

Quotas de Fmiee

1

5.040.000,00

_

_

Quotas de Funcine

1

30.000.000,00

_

_

Quotas de Fundo Imobiliário
TOTAL

7
289

para manter uma das principais características do segmento, a agilidade nas
operações. As negociações dos fundos
do fomento contam com uma assinatura
eletrônica, que permite a conclusão de
operações no mesmo dia, em comparação
com as 24 a 48 horas necessárias nos fundos existentes. Segundo Marsillac, da Petra, todas as instruções sobre cobrança,
abatimentos, prorrogações dos títulos em
carteira e o aceite de novos títulos devem
ser realizados em tempo recorde.
O que são - Os fundos de investimento em diretos creditórios (FIDC),
também conhecidos como fundos de recebíveis, foram criados através da Resolução nº 2907/01 do CMN e regulamentados pela Instrução CVM 356/01, com
nova redação dada pela Instrução CVM
393/03. O FIDC pode ser aberto ou fechado. Em um fundo aberto, os cotistas
podem efetuar resgates a qualquer momento, desde que respeitadas as condições estabelecidas no regulamento. Em
um fundo fechado, as cotas somente são
resgatáveis por ocasião de encerramento
do fundo, conforme prazos e condições
previamente estabelecidos, ou ainda por
ocasião de sua liquidação antecipada.
Os FIDCs não podem permanecer por
mais de três meses consecutivos com patrimônio líquido inferior a R$ 500 mil.
Caso isso ocorra, a CVM poderá determi16

35.305.000,20
57.261.679.218,95

3.142.898.037,39

_
15

_
8.423.626.163,83

nar a liquidação do fundo ou ainda exigir
sua incorporação a outro FIDC. Em caso
de fundos fechados, existe um prazo inicial de 180 dias para a subscrição de todas
as cotas não colocadas, também sob risco
de liquidação antecipada.
As cotas de um FIDC são divididas
em duas classes: cota sênior, que não
se subordinam às demais para fi ns de
amortizações e resgates. Nos fundos
fechados, podem ser subdivididas em
séries diferentes, de acordo com prazos
Divulgação

Certificado de Depósito de Ações

5.280.728.126,44

Vale: opção pela negociação eletrônica

e valores para amortização, resgate e remuneração distintos; e cotas de classe
subordinadas para fi ns de amortizações
e resgates, que podem ser subdivididas
em subclasses. As cotas subordinadas
não podem ser resgatadas ou amortizadas antes do resgate das cotas seniores.
As cotas de todas as classes e séries
destinadas à colocação pública devem ser
classificadas por agência classificadora de
risco em funcionamento no Brasil.
Antes de efetuar o ingresso como
condômino de um fundo de direitos creditórios aberto ou ainda a subscrição de
cotas de um FIDC fechado, o investidor
deve observar com atenção as condições
estabelecidas no regulamento do fundo. Os pontos mais relevantes a serem
observados são: taxa de administração,
taxa de desempenho ou performance,
além de outras taxas e despesas; características de todas as classes e séries de
cotas; prazos de carência e de duração
do fundo; periódico utilizado para a divulgação de informações; terceiros contratados para prestação de serviços ao
fundo (administração, auditoria, gestão
da carteira, consultoria e custódia); metodologia de avaliação de ativos; procedimentos a serem adotados na hipótese
de rebaixamento de classificação das cotas por agência classificadora de risco.
Deve-se verificar também a política
de investimento, que define os critérios
usados para aceitar o crédito, processo
chamado de elegibilidade dos direitos
creditórios, o processo de origem desses
créditos (incluindo políticas de concessão), a diversificação da carteira, a administração de riscos financeiros e a possibilidade de aplicações em mercados de
derivativos.
É importante analisar também o
agente custodiante, que é responsável
por receber e analisar documentos relativos aos direitos creditórios oferecidos ao fundo, validar esses créditos de
acordo com os critérios de elegibilidade
previstos, realizar liquidação, fazer custódia de ativos, dentre outras atividades.
Como ainda existem poucos bancos oferecendo serviço de custódia para fundos
de direitos creditórios, esse fator acaba
sendo uma das principais fontes de gastos da modalidade.
FOMENTO MERCANTIL

Os desafios do Tribunal de Justiça
celso luiz limongi

morosidade da Justiça brasileira
está na ponta da língua de cada cidadão. Nos últimos anos, inclusive
como justificativa para a reforma
constitucional do Poder Judiciário, criou-se
um clima de opinião de absoluta reprovação
da qualidade dos serviços prestados pelos
tribunais de todo o País por conta da demora
nos julgamentos.
Em São Paulo, onde tramitam mais de
13 milhões de processos na 1… instância e
até há pouco um recurso podia levar anos
para ser distribuído na 2…, o problema é mais
grave ainda. Não é de estranhar que o Estado mais desenvolvido
e industrializado do
Brasil registre o maior
número de litígios, no
maior Tribunal de Justiça do País e um dos
maiores do mundo.
Mas esse quadro
desanimador já vem
mudando. A administração do desembargador Luiz Tâmbara tem priorizado a agilidade
na prestação dos serviços em benefício da população. E essa mudança, no meu entender,
passa por alguns eixos básicos, que pretendo
aprofundar em minha gestão.
Em primeiro lugar, é um ponto de honra
convocar o Tribunal Pleno para deliberar
sobre a eleição de metade do Łrgão Especial,
como determina a Emenda 45/04, até porque
quando fui convocado a assumir uma vaga no
Łrgão em fevereiro, postulei ao Colegiado o
cumprimento da determinação constitucional, quando então fui informado de parecer
do Supremo Tribunal Federal segundo o qual,
para se realizar, a eleição prescinde da regulamentação da Emenda. Acredito, contudo,
que o Tribunal tem condições de deliberar
sobre o assunto, através de seu Regimento
Interno, o que será feito pelo Pleno.
No que diz respeito à modernização
administrativa, a idéia é seguir um planejamento de curto, médio e longo prazo,

A

como o Tribunal já faz com muito êxito. A
2… instância e a administração central têm
8,7 mil funcionários. Para cada três deles,
dois estavam em funções administrativas,
ou seja, em atividades-meio. Se o desafio é
acelerar a prestação jurisdicional, o caminho
é inverter-se esta relação. O TJSP remodelou as Secretarias de Orçamento e Finanças
e de Recursos Humanos, que liberou 200
escreventes para cartórios e outras áreas de
atividades-fim.
Pretendo, ainda, implantar o plano de
carreira com completa revisão de cargos e
salários. Projeto de lei sobre a matéria já foi
enviado à Assembléia Legislativa do Estado. O desafio aqui é estimular as pessoas
a migrarem das atividades administrativas
para as mais ligadas à
agilidade na tramitação dos processos. A
medida implica rever
os mecanismos de gratificação, que historicamente privilegiaram
as atividades-meio em
detrimento das áreasfim.
É preciso também
capacitar os servidores, de maneira a preparar os que mudarem de função, bem como
qualificar todo o quadro funcional de um
modo geral, com treinamentos específicos
para formação de gerentes, dentro de uma
metodologia de organização e métodos, e
cursos voltados para as novas tecnologias,
sobretudo a informática. É imprescindível a
participação da Escola Paulista da Magistratura, que pode contribuir com a interiorização dos cursos para atingir o maior número
possível de colegas e funcionários em todas
as comarcas do Estado.
Não podemos esquecer a comunicação.
Não adianta melhorarmos nossas estruturas
de funcionamento, se não informamos essa
melhora aos jurisdicionados e à sociedade.
Não podemos limitar-nos a incrementar
nossa comunicação externa sem aprimorar
a interna, através de canais que permitam a
magistrados e servidores estarem sempre informados dos planos e metas do Tribunal.

Não adianta
melhorar a estrutura,
se não informar à
sociedade

FOMENTO MERCANTIL

A reestruturação da carreira na 1… instância é outro grande passo, que já foi dado. A
idéia é adequar a estrutura dos gabinetes, incluindo a 2… instância, de maneira a otimizar
a produtividade sem prejuízo da qualidade
jurisdicional, o que se dá com a maior alocação de assessores para os juízes. O grande
instrumento para tanto foi a aprovação do
Projeto de Lei Complementar nÀ 10/2005,
do TJSP. O texto propõe um amplo redesenho da 1… instância e a reclassificação das
comarcas, agilizando o preenchimento de
cargos e a criação de novas varas em todo o
Estado, com mecanismos de promoção que
permitem aos juízes ficarem nas comarcas
mais distantes, pois elas serão feitas diretamente da comarca de entrância final.
Por fim, as relações com os demais poderes de Estado e instituições do Ministério
Público e da advocacia. O Judiciário paulista
precisa ter um percentual fixo do Orçamento, previsto em lei. Precisamos trabalhar
também por uma legislação que destine ao
Poder as custas judiciais e emolumentos dos
cartórios, que representariam cerca de R$
600 milhões por ano.

Celso Luiz Limongi é desembargador,
presidente da Associação Paulista de Magistrados e presidente eleito do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
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Como evitar
negócios de
origem duvidosa
Conhecer o cliente é a melhor maneira de
impedir a inadimplência e o uso da empresa
por terceiros para lavagem de dinheiro

1º Simpósio Atualidades Jurídicas do Fomento Mercantil - Factoring, realizado em Cuiabá, nos
dias 25 e 26 de novembro, mostrou os cuidados que os empresários do setor devem
adotar para evitar negócios de alto risco.
O encontro, promovido pelo Sinfac-MT e
pela Anfac, foi abrangente, procurando
alertar para as medidas que devem cercar
as operações, evitando a inadimplência e
impedindo que as empresas de fomento
sejam usadas para eventual lavagem de
dinheiro.
Conhecer o cliente é a forma mais segura para reduzir os riscos das operações,
afi rmou a promotora de Justiça Elisamara
Sigles Vadanós, coordenadora do Grupo
de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), em palestra para cerca
de 200 empresários do fomento, operadores do Direito e autoridades do governo
mato-grossense.
Para conscientizar os empresários do

O

Elisamara: cuidados para evitar desvirtuamento
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FOMENTO MERCANTIL

Fotos: Jupirani Delivart

Primeiro Simpósio de Atualidades Jurídicas do Fomento Mercantil de Mato Grosso, realizado em Cuiabá, atraiu mais de 200 participantes de diversos setores

setor em seu Estado e atrair para o Sistema Anfac aqueles que ainda não se associaram, o presidente do Sinfac-MT, Odair
Busiquia, iniciou uma campanha de conscientização para que os empresários conheçam os preceitos legais e as normas
que balizam a atividade no País.
O simpósio contou com a participação
do presidente da Anfac, Luiz Lemos Leite, que falou do atual estágio dos projetos
de lei em tramitação no Congresso que
consolidam num único texto as normas
legais do fomento mercantil, faz parte do
esforço de qualificação de todos os que
atuam no segmento. Participaram também os vice-presidentes Daniel Gonçalves e Pio Daniele e o assessor da presidência Dorival Maso.
Em sua palestra, a coordenadora do
Gaeco afi rmou que o Brasil é considerado
um dos países com legislação mais avançada do mundo e caminha para instituir
uma lei que amplia os casos abrangidos
pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo a promotora, jogo do bicho, por ser
uma contravenção, não é considerado crime antecedente de lavagem de dinheiro
e passará a ser com a nova lei. O mesmo
ocorre com dinheiro de sonegação fiscal,
o chamado caixa dois das empresas.
“É uma falha muito grande do nosso sistema, porque uma grande parte do
dinheiro lavado é de sonegação fiscal, ao

FOMENTO MERCANTIL

Lemos Leite: avanços no marco regulatório

Não se pode alegar
desconhecimento,
afirma promotora
do Gaeco
lado da corrupção, dos crimes contra a
administração pública, mas esta já está
prevista em lei”, disse Elisamara. “Quem
pode participar do crime de lavagem?”,
questionou. “Pode ser autor, co-autor ou
participe. O participe é aquele que oferece os meios necessários, seria como se
alguém oferecesse a arma, estaria participando de um crime de homicídio. Da
mesma forma, se você oferece uma empresa de fomento mercantil, estará, sim,
participando do crime de lavagem de dinheiro.”
A pessoa que pode ser responsabilizado pelo crime de lavagem de dinheiro
“não precisa saber exatamente no que se
está envolvendo, basta o indício para que
ela seja responsabilizada criminalmente,
basta que saiba que aquele dinheiro tem
procedência duvidosa e, assim, assumiu o
risco de estar participando de uma operação envolvendo lavagem de dinheiro,

mesmo que não saiba qual foi o crime antecedente”.
Um negócio pode ser até vantajoso
para a empresa, mas ela não deve fazêlo sem antes saber a origem dos recursos.
“Não pode haver a omissão voluntária do
‘eu não pergunto e você não me responde’. Essa omissão pode levar à responsabilização criminal das pessoas envolvidas
no negócio.” Elisamara define esse caso
como dolo eventual, no qual a pessoa assume o risco de estar praticando um ato
ilícito. “A posição do Ministério Público
para fazer uma denúncia criminal será
por dolo eventual, porque, na dúvida, agirá sempre em favor da sociedade.”
As empresas de fomento, reconhece a
promotora, são um instrumento legítimo,
legal, de incentivo à economia, “mas podem ser usadas de maneira desvirtuada,
como ocorre com diversos outros mecanismo em todo o mundo”. Por isso, cumpre aos empresários do setor evitar que
isso aconteça.
A promotora ressaltou que não há enfoque do Gaeco nas empresas de fomento
mercantil. Ela explicou que, quando das
investigações contra o ex-policial e empresário João Arcanjo Ribeiro, em Mato
Grosso, caso que ficou conhecido em todo
o País, é que se descobriu que ele usava
suas empresas de factoring para outras
finalidades que não o fomento. Por isso,
entende que os empresários do setor devem trabalhar para apagar de vez a imagem que ficou da má utilização de uma
empresa do segmento.
Cadastro - A assessora da presidência
da Anfac Viviane Curunczi também destacou, durante sua palestra, a importância de a sociedades de fomento mercantil
conhecer o seu cliente. “O segmento vem
atraindo cada vez mais pessoas interessadas em ingressar nesse mercado. Por
ser uma atividade relativamente nova em
nosso País, muitos ainda, desconhecem os
preceitos e normas que devem norteá-la e
acabam iniciando sem um prévio conhecimento e treinamento a respeito do assunto”, disse.
Viviane desenvolveu sua apresentação a partir de consultas realizadas por
empresários no dia-a-dia da operação
de uma sociedade de fomento. A Anfac
recebe perguntas freqüentes sobre os
19
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Busiquia: campanha de conscientização para que os empresários sigam os preceitos da atividade

mais diversos procedimentos operacionais e legais.
“Ao iniciar as atividades de sua sociedade de fomento mercantil, o empresário ávido por atrair clientes, formar
sua carteira e operar, acaba incorrendo
em erros básicos que podem vir a prejudicar não só a sua empresa, mas todo
o setor”, observou. “Isso ocorre porque,
na ânsia de efetuar operações, ele acaba
‘queimando’ etapas que são essenciais
para a sua segurança, sendo a principal
delas o cadastro.”
A empresa deve iniciar um processo de
conhecimento de seu cliente antes de efetuar operações. E de que forma isso deve
ocorrer? Viviane responde: “O primeiro
passo é efetivamente conhecer o seu cliente, esse é um requisito básico em qualquer
atividade nos dias de hoje. Visite a empresa, conheça o seu sistema produtivo, quem
são seus sacados, verifique se há mercado
para o produto e qual é o público-alvo.”
O segundo passo é a documentação.
“Elabore um cadastro completo, solicite e
mantenha em dia toda a papelada da empresa e de seus sócios. Deve ser aferida
a situação econômica, patrimonial, trabalhista e tributária da empresa e de seus
sócios, seu relacionamento com bancos
ou outras sociedades de fomento mercantil. Avalie o perfil dos sacados, a pontualidade nos pagamentos, sua situação em
20

relação a fichas de informação tais como
Serasa, Equifax.”
Sem esses cuidados, o risco de prejuízo e desvirtuamento das operações é
grande. “Somente após esses cuidados,
estabeleça um limite para esse cliente e
passe a trabalhar com ele sempre exigindo toda a documentação inerente à operação, como títulos corretamente endossados, notas fiscais, canhotos, contratos e
aditivos devidamente assinados, além de
comunicar ao sacado por meio de aviso de
recebimento ou outro sistema comprobatório”, afi rmou.
Todos esses e mais alguns cuidados
que as sociedades de fomento mercantil
devem ter em suas operações evitarão, ou
pelo menos devem reduzir os problemas
mais comuns nas operações de fomento:
pagamento direto ao cedente, falta de pagamento por vício, cobrança judicial frustrada e, por fim, a própria perda do valor.
Um bom cadastro atende a todos os
aspectos inerentes à atividade de fomento
mercantil, destacou Viviane. Ele resolve
não só as exigências internas da empresa
como as externas à sociedade. Ela explica:
aspecto operacional – sensível diminuição no risco inerente ao negócio; aspecto
jurídico – maior possibilidade de sucesso
em discussões judiciais; e aspecto legal
– atendimento a marcos legais, tais como
o Conselho de Controle de Atividades Fi-

nanceiras (Coaf), Receita Federal etc.
Segundo Viviane, “vale lembrar ainda
que a Resolução nº 13 do Coaf em nada
inovou em relação àquelas empresas que
mantêm seus cadastros completos e em
dia, salientando ainda que a falta deste
poderá acarretar grandes prejuízos à sociedade, podendo até mesmo, sem saber,
incorrer indiretamente em lavagem de dinheiro pela falta de conhecimento acerca
da atividade e capacidade de seu cliente”.
E conclui: “Como pudemos perceber,
o sucesso de uma operação de fomento
dependerá principalmente da elaboração
de um cadastro detalhado evitando uma
gama enorme de problemas no dia-a-dia
das empresas.”
O advogado do Rio Grande do Sul
Alexandre Neves, especializado em fomento mercantil, falou aos presentes ao
simpósio sobre as relações entre as empresas do setor e o Coaf. A Resolução nº
13, em vigor, que trata do segmento de fomento mercantil é um aperfeiçoamento da
norma anterior, após receber as sugestões
da Anfac, acatadas pelo conselho.
E o também especialista na área, advogado José Luis Dias da Silva, de São
Paulo, explicou os princípios que nortearam a criação e as atualizações introduzidas no contrato de fomento mercantil.
O presidente da Anfac informou aos
presentes que os projetos de lei sobre o
fomento mercantil (nº 230/95, no Senado,
e nº 3.615/2000, na Câmara) estão em fase
final de tramitação, ambos nas respectivas
Comissões de Constituição e Justiça. Ele
destacou que a consolidação das normas
do fomento vai ampliar o espaço de atuação das empresas do setor, tanto internamente quanto no comércio exterior. “Vai
representar um dos avanços mais significativos do nosso segmento”, destacou.
O simpósio realizado em Cuiabá mobilizou empresários dos mais distantes pontos do Estado. O presidente do Sinfac-MT
disse que esse foi um passo importante no
propósito da entidade de atrair novos filiados. Busiquia anunciou que está fazendo
um trabalho de identificação de empresas
de fomento mercantil no Mato Grosso, por
meio de pesquisa em cartórios. O objetivo
é identificar aquelas que atuam no setor,
para orientá-las a observar todas as normas definidas em lei e pela Anfac.
FOMENTO MERCANTIL

institucional
SP terá 1º Seminário de
Responsabilidade Social
Empresas são criadas para gerar valor.
O grande desafio é fazer com que esses
valores possam ser compartilhados de
tal forma que venham a se constituir um
permanente fluxo de reciprocidades e de
construção de uma sociedade mais justa e
sustentável. Nesse contexto, é necessário
que as empresas estabeleçam um novo
padrão ético em seus relacionamentos,
do acionista à comunidade, considerando
todos como integrantes de uma ampla
rede de variados interesses.
Responsabilidade social empresarial
ou cidadania corporativa deve ser,
portanto, um modelo de gestão que se
incorpore à essência das organizações,
influenciando suas elaborações
estratégicas, sua forma de pensar e agir,
com foco em benefícios recíprocos. A
importância do tema levou o Comitê
de Responsabilidade Empresarial da
Anfac a promover o 1º Seminário de
Responsabilidade Social, que será
realizado em São Paulo, em 31 de março,
com a participação dos especialistas
Alberto Augusto Perazzo e Roberto
Gonzalez.
De acordo com o coordenador da área,
Alexandre Dumont Prado, “o crescimento
e a perenidade das organizações
dependem de muitos fatores, que passam
a depender da forma como as empresas

Agenda 2006
Programa do 1º seminário nacional, em 31 de março

14 horas
14h30
15 horas

Credenciamento
Abertura: Luiz Lemos Leite
Conferência: Alberto A. Perazzo
Tema: A gestão ética dos negócios - Um novo
modelo de administração ou um dever de cidadania

16h30

Conferência: Roberto Gonzalez
Tema: As dimensões da Responsabilidade Social Como gerenciar os interesses
e produzir reciprocidade para todos

18 horas

Coquetel de encerramento

consideram a responsabilidade social
no crescimento dos seus negócios”. O
seminário a ser realizado em março é o
primeiro passo de um ambicioso projeto
que prevê encontros nos próximos três
anos.
Participam do projeto ao lado da
Anfac duas importantes instituições
voltadas para o tema. A Fundação
Instituto de Desenvolvimento
Empresarial e Social (Fides) é uma
entidade privada de caráter educativo
e cultural, que visa a humanização
das empresas e a sua integração com a
sociedade com base nos princípios éticos
envolvidos nas relações com os seus
diferentes públicos internos e externos.
Ele atua na realização de pesquisas,

estudos, debates e outras atividades, bem
como na implantação de instrumentos
de atendimento das responsabilidades
sociais da empresa.
A outra instituição é a Fundação
CDL, criada pela Câmara de Dirigentes
Lojistas para atuar com programas
voltados para o desenvolvimento social,
enfatizando a criação e execução de
projetos sociais e a produção de eventos
técnicos para discussão e difusão de
conceitos e práticas da responsabilidade
social.
Dumont explicou as três etapas do
projeto: 2006 será a fase da sensibilização
dos empresários, 2007 prevê uma agenda
de mobilização e 2008 já entrará no
processo de cooperação.

Ação social do IBFM permite reativar consultório
Em 18 de dezembro,
em ação no âmbito
do programa de
responsabilidade social
da Anfac, o Instituto
Brasileiro de Fomento
Mercantil contribuiu para
reativar o consultório
dentário itinerante do
Programa Sorridente, em
Belo Horizonte. Na foto, a
dentista Andréa Augusto
Rodrigues, Alexandre
Dumont, Nirlando Beirão,
da Fundação CDL, e Luiz
Lemos Leite.
FOMENTO MERCANTIL
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São Paulo encerra ano
com curso de operador

Pazzianotto (esq.): colaboração

de representantes do Judiciário, Gonçalves destacou o depoimento do diretor
superintendente da Bombril, Cláudio Del
Valle, como testemunho da importância
socioeconômica do fomento mercantil. E,
no último encontro do ano, especialistas
mostraram aos empresários de Cuiabá a
importância de conduzir os negócios den-

tro dos preceitos pregados pela Anfac,
que teve a participação da coordenadora
do Grupo de Atuação Especial contra
o Crime Organizado (Gaeco) do Mato
Grosso, promotora de justiça Elisamara
Sigles Vadanós.
“Visitamos ainda Belém, onde
realizamos uma reunião em que compareceram cerca de 30 empresários,
visando o fortalecimento da classe e a
união das empresas. Estivemos também em Fortaleza e em Porto Alegre
objetivando a realização do próximo
congresso”, disse.
Em período de balanço positivo,
as comemorações de fim de ano foram
marcadas por presenças ilustres em todos
os eventos promovidos pelos Sinfacs,
que podem ser simbolizados pelo jantar
promovido pela Anfac, com a presença
do ex-ministro do Trabalho e ex-ministro
do Tribunal Superior do Trabalho Almir
Pazzianotto, que pode passar a colaborar
com o setor.
E 2006, concluiu Gonçalves, deverá ser
permeado por um trabalho educacional, de
formação acadêmica para qualificação de
profissionais que atuam na área.

O 108º Curso de Agente de Fomento
Mercantil – Operador de Factoring foi
realizado entre os dias 5 e 9 de dezembro,
em São Paulo. Os participantes
conheceram a história da entidade
e do segmento, em palestra de Luiz
Lemos Leite, presidente da Anfac. O
professor Paulo Freire mostrou aos alunos
conceitos de matemática financeira,
informações sobre taxa de juros
compostos equivalentes, fator de compra,
metodologia de cálculo e itens de custeio.
Os interessados no próximo curso
podem procurar o Instituto Brasileiro de
Fomento Mercantil (IBFM): http://www.
ibfm.com.br, fones: (11) 3331-5847 e
Divulgação

Após um ano repleto de eventos, 2006
deve ser marcado pelo VIII Congresso de
Fomento Mercantil, em Porto Alegre, com
a participação de empresários do Chile, da
Espanha e da Itália. Para o vice-presidente
da Anfac e coordenador nacional do encontro, Daniel Gonçalves, será o maior do
setor no País. “O sul do Brasil tem muitas
empresas que devem se associar ao Sistema Anfac e acreditamos que o congresso
será um marco, um facilitador na aproximação com esses empresários.”
Para o fomento, 2005 representou
um importante avanço nas relações com
outros setores da sociedade, especialmente com o Poder Judiciário. Gonçalves
destacou encontros como o de Vitória,
que reuniu desembargadores de diversos
Estados. Em Florianópolis, o fomento
mercantil reuniu seis ministros do Superior Tribunal de Justiça, além de desembargadores e juízes. “Foram mais de 300
pessoas.” Em Campinas, com o apoio
da Associação Paulista de Magistrados,
compareceram 170 pessoas do Judiciário,
entre ministros do STJ, desembargadores
e juízes.
Em Curitiba, também com a presença

Empresária do setor é eleita executiva do ano
Simone Melo Fridschtein, empresária
e diretora da SM International, foi eleita
a Executiva Financeira do Ano no Ceará
pelo Instituto Brasileiro de Executivos
em Finanças (Ibef). Simone faz parte
de Comitê de Assuntos Internacionais
da Anfac e prevê que, em 2006, com a
aprovação pelo Congresso Nacional do
projeto de lei nº 3.615, que consolida
as normas do fomento mercantil, a
participação do setor no comércio
exterior ganhará forte impulso.
“O ano de 2005 foi um período
de muitas batalhas, novos desafios e
novas frentes de atividade”, afirmou.
Mesmo sem poder fazer, ainda, todas as
operações de exportação e importação,
por falta de legislação específica mais
abrangente, sua empresa, a SM, abriu
uma filial em São Paulo para trabalhar
com a garantia de crédito internacional.
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“Hoje, fomentamos em exportação os
mais diversos setores: cerâmica, móveis,
rochas ornamentais, material hospitalar,
frutas, têxtil. São setores que, por suas
características, possuem pequenos
e médios exportadores com enorme
necessidade de liquidez e sem nenhuma
experiência internacional”, disse.
“Esses empresários estão começando
a abrir mercado, mas sem nenhum
histórico de liquidez dessas vendas, com
isso contatam a empresa de fomento
mercantil para a terceirização do risco.”
Ela informa que a inovação tem grande
aceitação no Brasil. A garantia de crédito
ainda está engatinhando, afirmou.
“Falamos em 68 bilhões de euros no
mundo e menos de US$ 100 milhões no
Brasil. Mas temos a expectativa de bater
US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões como a
China, Índia e Turquia fazem.”

Sinfac-PA tem novo presidente

Simone: garantia de crédito externo
FOMENTO MERCANTIL

A diretoria do Sindicato das
Sociedades de Fomento Mercantil
Factoring do Estado do Pará (Sinfac/PA)
foi eleita para o triênio 2006/2008.
Antônio Pereira Costa é o novo
presidente. Ele substitui Luiz Magno
Pires. O vice-presidente, Herlon Pedro
Pinto Ribeiro, e os diretores financeiro
FOMENTO MERCANTIL

e administrativo, Mário de Assis Mello
e Raimundo Nonato Nogueira da Costa,
permanecem nos cargos.
O sindicato deve manter a
participação em eventos como a VII Feira
da Indústria no Estado do Pará – Fipa
2005 realizada em novembro em Belém,
como forma de divulgar o fomento.

Sinfac-MS reelege
presidente
Rubens Filinto (foto) foi reeleito por
mais três anos para a presidência
do Sindicato das Empresas de
Factoring de Mato Grosso do Sul
(Sinfac/MS), com mais de 95%
do votos válidos. Atualmente, o
sindicato possui 130 empresas
em sua base territorial, 30 delas
fi liadas. Uma das marcas da gestão
do presidente reeleito é o trabalho
desenvolvido no campo social com
as campanhas Natal Sem Fome, do
Agasalho e apoio
ao Mc Dia Feliz.
O diretor de Ética
e Disciplina,
Odair Crepaldi,
destaca também
o cuidado da
entidade para
a admissão de
novos associados,
que inclui
apresentação de
certidões cíveis
e criminais dos
sócios.
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O Sindicato das Sociedades de
Fomento Mercantil Factoring do
Estado de Santa Catarina, região centro
(Sinfac CS/SC), reconduziu ao cargo
de presidente por mais três anos (2006
a 2008) o empresário Sérgio Dagostim.
A eleição foi realizada no dia 24 de
novembro, na sede da entidade, em
Criciuma. A diretoria teve alguns nomes
renovados e uma das novidades é a
criação de um fundo e de uma comissão
para projetos de responsabilidade social,
composta por Dagostim, Luiz Antônio
de Souza, José Carlos Cardoso Antunes e
Jacob Andre Hahn.
A vice-presidência será ocupada por
José Carlos Cardoso Antunes. Dirnei
Estevam Machado assume a diretoria
financeira, Moacir Dagostin, a diretoria
técnica, e Luiz Antônio de Souza, a
diretoria de marketing.

Divulgação

Presidente do Sinfac SCCS é reeleito por 3 anos

Curso de gerentes
começa dia 19 em SP
O 7º Curso de Capacitação de
Gerentes e Operadores de Fomento
Mercantil será realizado nos dias
19 e 20 de janeiro, em São Paulo.
O programa inclui: o setor de
factoring e sua importância; a
empresa de factoring, conceito,
objetivos, recursos e estrutura de
custos; o gerente de operações;
o cliente de factoring e sua
situação econômica e fi nanceira;
prospecção de clientes; seleção,
informações, agendamento, visita e
conhecimento do negócio; cadastro
e análise de crédito; proposta
de negócio, entre outros temas.
Informações: IBFM, telefones (11)
3331-5847/3333-2726 ou e-mail:
ibfm@ibfm.com.br.

Dagostin: responsabilidade social

Foto: Jupirani

Sinfac-RS destaca importância do VIII Congresso

Sinfac-MT
apresenta nova sede
As diretoras do Sinfac-MT
Patrícia Ferreira Bordon Neves
e Paula Cristina Carvalho Leite
Ferrarin (foto) apresentaram aos
dirigentes da Anfac, por ocasião do
1º Simpósio Atualidades Jurídicas
do Fomento Mercantil - Factoring,
realizado em novembro, em Cuiabá,
a nova sede da entidade, localizada
à Rua Senador Metelo, 1.052, Bairro
Porto, Cuiabá-MT.
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O Sinfac-RS já se mobiliza para
o próximo congresso de fomento
mercantil, promovido pela Anfac,
que terá lugar em Porto Alegre, em
homenagem ao prefeito da capital
gaúcha, José Fogaça. Ex-senador,
Fogaça é o autor do Projeto de Lei
nº 230, que consolida as normas do
fomento mercantil num só texto e
está em fase final de tramitação no
Senado. O VIII Congresso Brasileiro
de Fomento Mercantil será realizado
de 31 de maio a 3 de junho, no Hotel
Plaza São Rafael. “É um prêmio da
Anfac a um dos primeiros sindicatos
do Brasil”, afirmou o presidente do
Sinfac-RS, Álvaro Francisco Acosta
López. “O evento vai marcar de forma
definitiva o nosso Estado.” Acosta
informou que o congresso vai dar
ênfase à importância do trabalho das
sociedades de fomento mercantil numa
economia estável. “Deveremos ter,
inclusive, a presença de representantes

de outros países nos quais o fomento é
praticado há mais tempo.”
O presidente do Sinfac-RS
observou: “Muitos de nossos clientes,
pequenas e médias empresas, não
têm condições para contratar uma
consultoria. E o fomento mercantil está
apto a prestar esse serviço, suprindo
a principal lacuna desse segmento
empresarial, que é a deficiência em
assuntos de administração.” Para ele, o
novo perfil econômico do Brasil, com
as peculiaridades da economia gaúcha,
confere ainda mais importância ao
fomento, que deve ampliar sua atuação
para empresas ainda não atendidas,
podendo oferecer um crescimento
do mercado de mão-de-obra no Rio
Grande do Sul.
O VIII Congresso integra o
calendário oficial de eventos da
prefeitura da Porto Alegre e deve ter
a participação de 700 empresários e
profissionais de diversas áreas.
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Novo associado destaca
trabalho da Anfac
O trabalho realizado pelas entidades
do Sistema Anfac de aproximação com
empresários que atuam no setor vem
dando bons resultados em todo o País. O
Sinfac-SP pode ser tomado como exemplo.
Em 2005, promoveu uma série de ações
para ampliar o quadro de associados.
Muitas empresas não tinham dimensão
da importância de integrar as entidades
representativas.
“Somos uma pequena empresa
do interior de São Paulo e achamos
fundamental estar ligados à associação
que nos representa, que nos defende”,
disse José Carlos Alves, um dos
proprietários, ao lado de Rosana Pezoto,
da Unidas Fomento Mercantil, logo após
entrar para os quadros do Sinfac-SP e da
Anfac. “A associação nacional luta pelos
aspectos institucionais e corporativos
da categoria, desempenhando, por sua
representatividade, uma importante
função estratégica de defesa e
fortalecimento das atividades de fomento
mercantil.” Alves destacou também os

Maso, da Anfac, Garutti, do Sinfac-SP e Alves e Rosana, da Unidas: aproximação

serviços aos quais os associados passam
a ter acesso e a possibilidade de manter
sua empresa permanentemente atualizada
com tudo que ocorre no setor. “Agora
nos sentimos agregados de forma mais
consistente ao mercado.”
A Unidas, uma das empresas que se
associaram ao Sistema Anfac em 2005,
já atua dentro das normas definidas pela

entidade, especialmente na prestação
contínua de serviços. “Trabalhamos
principalmente com indústrias nas cidades
de Salto, Indaiatuba, Itu e Campinas e
buscamos sempre uma parceria duradoura”,
afirmou Alves. Os associados foram
recepcionados pelo presidente do SinfacSP, Marcus Garutti, e pelo assessor da
presidência da Anfac Dorival Maso.

Sindicato participa de homenagem ao jurista Miguel Reale
A Sinfac-SP, representado por seu
presidente, Marcus Garutti, participou
em novembro da homenagem prestada
pelo Instituto dos Advogados de São
Paulo ao jurista Miguel Reale, que
recebeu a medalha Barão de Ramalho.
O instituto, fundado em 1874, em São
Paulo, destacou entre tantas outras
obras do professor, filósofo, ensaísta,
poeta, memorialista e membro das
Academias Brasileira e Paulista de
Letras, sua atuação como coordenador
da comissão de juristas responsáveis
pela elaboração do novo Código Civil,
trabalho realizado por mais de 30 anos
e após tramitação do projeto por 27 no
Congresso Nacional.
Sua teoria tridimensional do direito
é considerada um marco porque vê
o direito não apenas sob o aspecto
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normativo, mas sob o aspecto factual,
relacionado ao momento histórico,
levando em consideração os valores da
sociedade. Miguel Reale nasceu em São
Bento do Sapucaí, São Paulo, em 6 de
novembro de 1910. Formou-se em Direito
em 1934 pela Faculdade de Direito
da USP. Fundou, em 1950, o Instituto
Brasileiro de Filosofia e a Revista
Brasileira de Filosofia, a mais antiga
publicação da área ainda em circulação
no Brasil. Entre 1949 e 50 e 1969 e 1973,
ocupou o cargo de reitor da USP. No
último período, implantou a reforma
universitária, que substituiu as cátedras
pelos departamentos, entre outras
medidas. A torre da Praça do Relógio,
na universidade paulista, traz uma frase
inscrita a pedido de Reale: “No universo
da cultura o centro está em toda parte”.

Miguel Reale: universo da cultura
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investimentos
Bovespa lidera pelo
terceiro ano e promete
Jayme Alves

ais um ano termina e a bolsa de
valores mantém a primeira colocação no ranking de investimentos, a terceira consecutiva, refletindo a recuperação econômica brasileira e seu efeito
sobre o resultado das companhias. Melhor,
dadas as condições atuais da economia e os
cenários traçados pelos economistas, tudo
caminha para um novo ano positivo para o
mercado acionário.
Os juros serão bem menores e cairão
cerca de três pontos porcentuais na média
de 2006, ante 2005, incentivando os investimentos e facilitando a expansão do crédito.
O governo vai ampliar os gastos com projetos de infra-estrutura, o dólar dificilmente
cairá a níveis menores, dada a disposição
do Banco Central de conter a valorização
do real. Tudo isso fará a economia crescer
e as empresas brasileiras poderão manter
bom desempenho e ampliar os lucros.

M

A previsão dos profissionais é de que o índice da
bolsa paulista atinja 40 mil
pontos em 2006, o que representa uma valorização
de 20%. Esse rendimento
será suficiente para mantêla na liderança dos investimentos. A Selic média em 2006, referência
para aplicações pós-fixadas, como fundos
referenciados e CDB-DI, será de 16%. É
claro que são medidas de risco diferentes,
mas significa que vale a diversificação. Já
o dólar, que recuou nos três últimos anos,
deve voltar ao azul. Mas poucos esperam
uma valorização substancial e a previsão é
de uma alta de 8%, para R$ 2,50, segundo
a pesquisa Focus do BC. Muitos não esperam nem essa variação e preferem arriscar
a estabilidade em relação a 2005.
Outras aplicações com remuneração
desfavorável serão aquelas indexadas à
inflação. A expectativa é de variação controlada dos índices de preços, de cerca de
4,5% para o IGP-M e o IPCA, e mesmo
somado aos juros dos papéis, estará abaixo
do esperado para a Selic. Essa opção pode
ganhar destaque no longo prazo, a partir de

2007, supondo a manutenção da trajetória
de queda da Selic.
É claro que as previsões se baseiam em
cenários básicos. Mas, dadas as condições
atuais, os riscos de grandes problemas são
bem menores que em anos anteriores. No
cenário interno, o foco é a eleição presidencial. Já no quadro internacional, as
dúvidas são as mesmas de hoje: juros e financiamento dos déficits gêmeos nos EUA.
Vale lembrar que o presidente do BC, Alan
Greenspan, se aposenta e deixa a taxa
de juros no pico dos
últimos anos.
Jayme Alves
é economista
e consultor do
DiárioNet.

cartas
Revista
“Aprender sobre a atividade de fomento
mercantil por meio de matérias fáceis de
ler, como ‘O jeans tinge de azul os números da economia goiana - edição 54’ e ‘Do
fundo do quintal para a Disney – edição 56’
foi um prazer. Parabéns ao setor por possuir uma revista de qualidade.”
Ana Maria Ribeiro
Empresária
Belo Horizonte - MG
“É com satisfação que vejo o trabalho desenvolvido pelo setor por meio da revista
que nos brinda todos os meses com alguma
informação nova sobre a atividade”
Célio Feitosa
Economista
São Paulo - SP

“De fácil leitura e esclarecedora. Parabenizo a revista Fomento Mercantil pela qualidade da reportagem ‘As vantagens de quem
investe na excelência’ (Ed. 53). É importante ver que a qualidade é uma preocupação
das empresas do setor.”
Marcel Alves
Administrador de empresas
São Paulo - SP
“Parabenizamos pelo excelente conteúdo
da revista Fomento Mercantil, visto que esclarecimentos dessa natureza nos auxiliam
no dia-a-dia dos negócios de atividade tão
importante para o desenvolvimento do nosso país. Como empresário, é fundamental
conhecer novas fontes de serviços.”
Cícero Gomes da Silva
Empresário
Itajubá – MG

“Tive contato com a revista Fomento
Mercantil numa empresa-cliente e achei
interessante, porque normalmente revistas de setores se fi xam muito nos assuntos internos e esta me pareceu mais
abrangente, além de mostrar realizações
do factoring.”
José Carlos Buriol
Autônomo
São Paulo - SP
“Sou contador e achei muito proveitosa
a informação publicada na revista sobre
os cuidados que devem ser tomados nos
lançamentos, para evitar aumentar os
impostos pagos, que já são muito pesados.
A reportagem foi publicada no nº 55.”
J. Cândido
Contador
São Paulo - SP
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