


de produtividade, liquidez e 
rentabilidade, possibilitando a 
oferta de serviços efi cientes e 
com mais qualidade às empre-
sas-clientes. Destacamos no rol 
dos avanços os fundos de inves-
timentos em direitos creditó-
rios, um dos mais requisitados 
instrumentos de captação e ad-
ministração, o mecanismo que 
mais cresce no âmbito da secu-
ritização de ativos. Da mesma 
forma, enveredamos pela ins-
titucionalização das ações no 
âmbito da responsabilidade so-
cial empresarial, cujo primeiro 
ciclo de palestras se realiza nes-
te mês de março, em São Paulo. 
sem falar dos novos convênios 
que vão representar importan-
te redução de custo para nos-
sos associados e na qualifi cação 

dos profi ssionais que atuam no setor.
Não são escolhas pontuais, isoladas, mas,  

sim, medidas que fazem parte de um amplo 
contexto, com refl exos positivos no dia-a-dia 
das empresas, no conjunto das sociedades 
de fomento e na integração deste ao univer-
so econômico. A cada medida, delineiam-se 
novos paradigmas. O VIII Congresso será o 
foro ideal para consolidar ações e apresentar 
as propostas que visam o engrandecimento 
do setor. Os embates devem-se dar sempre 
no terreno das idéias. Compreendemos que, 
na diversidade das mais variadas correntes 
de pensamento e de posições ideológicas, é 
que têm surgido entre nós as melhores solu-
ções.

Nossa sobrevivência depende da coe-
rência de nossas ações, da efi ciência de nos-
sa organização e da inteligência em saber 
explorar as oportunidades que se nos ofere-
ce a conjuntura nacional. E a história mos-
tra que só nos movemos na direção ótima 
com união. O ideal é que todas as energias 
se concentrem no objetivo central, que é a 
melhoria de nossas empresas. Nosso suces-
so só será possível com um concerto inter-
no que nos dê mais força para colocar nos-
sas demandas ao mundo exterior. É ilusório 
pensar em resultados sem união.    

A história do 
fomento mostra 
que é ilusório 

buscar resultados
sem união 

Luiz Lemos Leite 
Presidente da Anfac
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editorial

á muitas maneiras de 
pensar no futuro, de 
um devaneio pueril 

ou uma simples manifestação de 
vontade a um projeto que parta 
de bases alicerçadas num traba-
lho consistente, real, construído 
de denodo e abnegação. O fo-
mento mercantil, do qual a An-
fac é imagem fi el, enquadra-se 
na segunda categoria e, nos pou-
cos e longos anos de sua existên-
cia no Brasil, erigiu uma obra ir-
reversível. O passado, os 24 anos 
de atuação da associação, todos 
nós conhecemos: lutas, percal-
ços, marchas e contramarchas, 
vitórias.

Os números falam pelo pre-
sente: mais de 100 mil empresas-
clientes, sobretudo pequenas e 
médias, R$ 50 bilhões em recur-
sos movimentados, 2 milhões de empregos 
diretos e indiretos, R$ 350 milhões em im-
postos recolhidos. E mais: um amplo traba-
lho de conscientização da sociedade sobre os 
verdadeiros valores do fomento mercantil e a 
criação de produtos e serviços que colocam 
a atividade em linha com os mais modernos 
recursos e meios tecnológicos.

E o futuro? Bem, convidamos a todos, 
neste ponto, para uma profunda refl exão. 
As sociedades de fomento só estão onde 
estão porque, nos anos que se passaram, 
conquistaram uma identidade só alcançável 
com união de propósitos, em torno de obje-
tivos comuns. O dissenso é comum e sau-
dável em qualquer convivência social, des-
de que não se perca de vista o ponto que se 
quer atingir. E o que é fundamental, hoje, 
para uma atividade consolidada e de sin-
gular capilaridade na economia nacional?  
A resposta está com cada um e com todos 
nós. Por isso, a Anfac elegeu como tema 
do VIII Congresso Brasileiro de Fomento 
Mercantil, a realizar-se de 31 de maio a 2 
de junho, em Porto Alegre, a efi ciência da 
gestão empresarial, especialmente  no mo-
mento em que o País caminha para a matu-
ridade econômica. Como viver numa eco-
nomia estável?

De nossa parte, temos procurado ofere-
cer aos associados instrumentos e informa-
ções aptos a contribuir para ampliar a ca-
pacidade gerencial, incrementar os ganhos 

H
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Quem paga a conta?
Com cooperação,  
supermercados e  

fomento podem chegar 
ao modelo win-win 

martinho paiva moreira

artigo

s supermercados não têm como 
prática usual recorrer às empre-
sas de fomento mercantil, quer 

para levantar a verba necessária a novos in-
vestimentos, quer para incrementar seu ca-
pital de giro. No entanto, isso não significa 
que o setor supermercadista e as empresas 
de factoring não tenham interesses em co-
mum. Pelo contrário: o bom funcionamen-
to de um beneficia diretamente os outros, e 
vice-versa.

Para entender esse aparente paradoxo, 
é preciso primeiro compreender o conceito 
de contrato: todo contrato é uma promessa, 
um compromisso de contrapartida entre as 
partes envolvidas. No caso de um contra-
to comercial, uma promessa de pagamento 
por um produto ou serviço.

Tendo isso em mente, é preciso olhar 
novamente para o negócio e observar o que, 
efetivamente, está em jogo.

Muitas empresas de diversos setores 
– em especial de pequeno e médio portes – 
recorrem às empresas de factoring para an-
tecipar o recebimento de duplicatas e assim 
melhorar o seu capital de giro. As factorin-
gs, por sua vez, para se proteger contra o 
inadimplemento, oferecem esses recursos 
mediante um desconto sobre o recebível,  
que é baseado no risco dessa carteira.

Essa avaliação e controle dos riscos – 
inerentes às operações do gênero – é o que 
determina a eficiência e competitividade 
da factoring no mercado. Porém, por vezes, 
essa análise de risco erra o alvo.

Quando uma empresa, fabricante de 
papéis higiênicos, por exemplo, vende seus 
direitos creditórios, a factoring avalia a 
fabricante, a credibilidade do seu dono no 
mercado, o histórico de transações, levanta 
uma série de informações. No entanto, um 
aspecto fundamental muitas vezes passa 
despercebido: o risco existente no super-
mercado ou ponto de venda que comprou 
a mercadoria e a revenderá para o consu-
midor.

Para entendermos a operação estrutu-
ralmente, basta formular uma questão re-
petida à exaustão nas aulas de Economia: 
afinal, quem paga a conta? 

No exemplo já citado, é certo que a fac-
toring antecipa o dinheiro à fabricante de 
papel higiênico. Mas a responsabilidade pelo 
pagamento dos recebíveis comprados da fa-
bricante de papel higiênico é do cliente dessa 
fabricante – no caso, o supermercado.

Fazendo essa leitura, fica fácil perceber 
que o risco a ser avaliado pela factoring 
não é apenas o do tomador de crédito, mas 
– mais importante – é do cliente dessa em-
presa. No fim, a promessa de pagamento é 
do supermercado, e a beneficiária, a facto-
ring, ou seja, há um contrato indireto entre 
as partes.

Pelo próprio formato do negócio (gran-
des volumes de compra e venda), os títulos 
a serem pagos pelos supermercados têm 
sempre liquidez muito rápida: 28 dias, em 
média. 

Tendo claras essas boas condições de 
pagamento, as empresas de fomento têm 
diante de si uma grande oportunidade: pas-
sar a avaliar nos recebíveis os riscos dos 
supermercados. 

No Estado de São Paulo, o setor su-
permercadista tem sido uma referência na 
incorporação de novas tecnologias e técni-
cas comerciais e administrativas, sempre 
visando a aprimorar o atendimento ao con-
sumidor. Um estudo feito pela AC Nielsen 
com empresas de no mínimo dois checkouts 
(caixas) mostrou que o Estado conta com 
4.764 empresas, das quais 1.371 estão situa-
das na Grande São Paulo, somando 5.913 
lojas, área de vendas superior a 3,5 milhões 
de metros quadrados e 31,2 mil checkouts. 
Dessas, 1.000 empresas com um mínimo 
de quatro checkouts são filiadas à Associa-

ção Paulista de Supermercados (Apas).
A Apas, da qual sou vice-presidente de 

Economia, está disposta a colaborar para 
uma aproximação entre os dois segmentos, 
com troca de informações, por um motivo 
muito simples: com cooperação mútua po-
demos chegar a um modelo win-win.

Pelo rating dos supermercados, as fac-
torings podem oferecer linhas de crédi-
to a custos financeiros menores para seus 
clientes, os fabricantes repassam esse ga-
nho aos supermercados e os produtos che-
gam mais baratos para o consumidor final 
– estimamos que o impacto pode ser de 3% 
no ponto de venda. De outro lado, com o 
produto mais barato, o consumidor compra 
mais, fazendo o supermercado faturar mais 
e comprar mais do fabricante, que por sua 
vez terá mais recebíveis a antecipar com a 
factoring.

Num ano como este, em que o setor su-
permercadista prevê crescimento de 5%, 
com eleições e Copa do Mundo impulsio-
nando o consumo, o barateamento de re-
cursos pode ser decisivo para favorecer a 
expansão dos negócios.

Martinho Paiva Moreira
 é vice-presidente de Economia da Associação Paulista de 

Supermercados (Apas)

O



cada de 1970. Tudo isso muda para pior 
se vier uma surpresa nas eleições, com 
um candidato populista como Garotinho 
adquirindo competitividade. A hipótese 
é pouco provável, mas se acontecer en-
frentaremos uma crise de confi ança que 
tornará o cenário econômico incerto e 
perigoso.”

Como fatores positivos, o ex-ministro 
vê a demanda im-
pulsionada por um 
aumento real de 5% 
na massa salarial e 
pela expansão do 
crédito, com a infl a-
ção em declínio. A 
isenção de impostos 
para o investidor na 
compra de títulos 
públicos vai, segun-
do ele, contribuir 
para alongar o perfi l da dívida pública a 
custos mais baixos e, com a entrada dos 
dólares, o Tesouro pode utilizá-los para 
quitar a dívida externa de curto e médio 
prazos. “Isso vai contribuir para que o 
País obtenha o chamado grau de investi-
mento e para a redução adicional dos prê-
mios de risco. Em alguns meses, a taxa 
de juros que o Tesouro e as empresas pa-
gam no exterior vai cair.”

Mailson afi rma que “na área cambial, 
o Tesouro já se tornou credor líquido in-

terno, provavelmente pela primeira vez na 
história”. Agora, o alongamento se dará, 
tanto na dívida interna quanto na exter-
na, pelas medidas já comentadas e pela 
melhoria da percepção de risco do Brasil. 
“Ao contrário do que pensavam certos 
segmentos da esquerda e analistas mal 
informados, a melhoria do perfi l da dívi-
da não se faz na marra, mas com a gestão 
macroeconômica responsável, competên-
cia na gestão da dívida e aproveitamento 
das oportunidades, como a surgida com 
o aumento da liquidez internacional. Em 
resumo, a melhoria de prazo já está ocor-
rendo e vai continuar, a menos que algum 
maluco se eleja presidente e mude de for-
ma voluntarista a política econômica. A 
dívida externa deixou de ser um proble-
ma (o que nem todos perceberam e ain-
da se assustam com o assunto). A dívida 
interna tende a seguir o mesmo caminho 
nos próximos anos”, conclui.

Para a Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI), os juros altos, que ini-
biram o crescimento do PIB em 2005, 
devem marcar presença por um tempo 
ainda incerto na economia brasileira. A 
expansão de 2,3% no ano passado em re-
lação a 2004 confi rma esse efeito, avalia 
Paulo Mol, economista da entidade. 

Ele destaca que o investimento foi o 
componente que teve o pior desempenho 

em 2005, com ex-
pansão de apenas 
1,6% comparado 
a 2004, uma taxa 
baixa ante os 10,9% 
anteriores. “Isso 
mostra que a polí-
tica monetária res-
tritiva tem efeitos 
adversos relevantes 
sobre os investi-
mentos”, diz.

Para 2006, a CNI mantém a proje-
ção de um crescimento de 3,3% para a 
economia brasileira e de 4,2% para o 
setor industrial, informa Mol. Segundo 
ele, a expansão de 0,8% da economia no 
quarto trimestre de 2005 em relação ao 
terceiro trimestre evidencia uma peque-
na melhora, que indica um crescimento 
tímido no início de 2006. “Este ano de-
verá ser melhor que 2005, considerando 
a manutenção da trajetória de queda dos 
juros”, avalia o economista.

s economistas começam a se con-
vencer de que o cenário político 
interfere cada vez menos na eco-

nomia. As crises que abalaram o Executivo 
e o Legislativo não se refl etiram de forma 
importante nos principais fundamentos 
econômicos. É claro que riscos sempre 
existem, mas a idéia de que o País caminha 
na direção da estabilidade predomina. Para 
o ex-ministro Mailson da Nóbrega, só uma 
guinada populista tira o Brasil da rota. O 
economista-chefe da Austin Rating, Alex 
Agostini, acredita que “os prováveis ruí-
dos no front político não afetarão de forma 
signifi cativa a economia”.  

Com maior ou menor velocidade, o 
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Economia estável exige 
novo modelo de gestão
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economia

Especialistas afirmam que, com a solução do 
último fundamento em descompasso, a dívida 
pública, as empresas devem buscar opções

O
Mailson:  surpresa nas eleições é pouco provável

quadro na direção da estabilidade está 
delineado. Para dotar as sociedades de 
fomento mercantil de instrumentos ade-
quados aos novos cenários, a Anfac ele-
geu como tema do VIII Congresso Bra-
sileiro, a se realizar em Porto Alegre, de 
31 de maio a 2 de junho, “A efi ciência na 
gestão empresarial” (leia na pág. 8).

A rigor, dos pilares da economia, 
a dívida pública, na casa de R$ 1 tri-
lhão e com perfil de curto prazo, é um 
dos fatores que destoam do conjunto 
dos grandes números. É também o 
ponto que leva Mailson, sócio-dire-
tor da Consultoria Tendências, a jogar 
para a futura geração a possibilidade 

de uma política monetária próxima da 
norte-americana. “Creio que não será 
surpresa se a taxa nominal de 2010 se 
situar ao redor de 10% ao ano, o que 
poderia significar juros reais de 7% ao 
ano (admitindo que tenhamos inf lação 
anual ‘civilizada’ de 3%).”

Ele pondera que, “infelizmente, há 
razões estruturais de difícil remoção a 
curto prazo (principalmente o tamanho 
relativo da dívida pública e a periclitante 
situação fi scal)”. A situação se complica 
porque o Brasil é “o único país que tri-
buta as transações fi nanceiras com PIS, 
Cofi ns, CPMF e IOF (ufa!)”. Para Mail-
son, “o preconceito anticredor que ainda 
domina segmentos do Judiciário também 
contribui para elevar o custo do dinheiro 
no Brasil. A melhora para essa situação 
será lenta e dependente de reformas ca-
pazes de limpar o entulho fi scal herdado 
de nosso passado paternalista e interven-
cionista, e da desastrada Constituição 
de 1988. Até lá, é preciso ter paciência, 
trabalhar na formação de consensos so-
bre as reformas, mobilizar politicamente 
o País para enfrentar os grupos que a elas 
se opõem e rezar para que não venha uma 
crise internacional”.

Agostini, da Austin, faz projeção 
para 2007 e, embora sua previsão seja de 
uma taxa básica defi nida pelo Comitê de 
Política Monetária do Banco Central de 
13% ao ano e real de 8,1%, a dívida in-
terna manterá trajetória de crescimento 
preocupante: R$ 1,028 trilhão até o fi nal 
deste ano e R$ 1,10 trilhão em dezembro 
de 2007.

Pode-se esperar uma boa surpresa? 
Para Mailson, não. “Tudo indica que o 
Copom vai continuar reduzindo grada-
tiva e prudentemente a Selic, que pode 
terminar o ano em torno de 14%, a mais 
baixa em termos nominais desde a dé-

“A melhoria do 
perfil da dívida 

se faz com gestão 
competente”

Dívida pública
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Utech: é preciso buscar alternativas rentáveis

economia

O fomento mercantil
e os novos tempos

Gestão é foco de Congresso
A efi ciência da gestão empresarial 

é o tema central  do VIII Congresso 
Brasileiro de Fomento Mercantil, que a 
Anfac vai promover de 31 de maio a 2 
de junho, em Porto Alegre. O objetivo 
é fornecer instrumentos às sociedades 
de fomento para ampliar seu campo 
de atuação, aumentar ganhos de pro-
dutividade, liquidez e rentabilidade, 
simultaneamente à oferta de produtos 
e serviços de qualidade às empresas-
clientes. 

Com as mudanças na economia, a 
prestação de serviços, que já passou de 
10% para 25% do faturamento das fac-

torings nos últimos anos, deverá ga-
nhar mais peso no resultado do setor. 
Entre as inovações criadas pela pró-
pria Anfac que vão ensejar mais pres-
tação de serviços estão os fundos de 
investimentos em direitos creditórios 
(FIDCs). Segundo especialistas, as so-
ciedades de fomento deverão analisar 
a qualidade dos recebíveis que farão 
parte da carteira dos fundos. 

Outra tarefa importante neste novo 
ambiente será orientar ou mesmo ge-
rir as empresas-clientes, a maior parte 
delas pequenas, sem condições para 
acompanhar os novos processos.

s empresários que atuam no fo-
mento mercantil precisam estar 
atentos às mudanças na econo-

mia, especialmente as estruturais, que são 
mais lentas, muitas vezes quase imper-
ceptíveis, mas vêm para fi car. Com todas 
as desconfi anças, o descrédito de tantos 
planos anteriores fracassados, o Real le-
vou anos para se consolidar e convencer 
os agentes econômicos de que, fi nalmen-
te, a infl ação assumiria contornos mais 
civilizados. Outros fundamentos da eco-
nomia, porém, demoraram mais a mostrar 
sinais de que estariam sob controle, o que 
vem ocorrendo somente agora.

Para contribuir com a compreensão 
do atual momento econômico e auxiliar 
na tomada de decisões, o vice-presidente 
do Comitê de Planejamento e Gestão da 
Anfac, Lívio Utech, traçou um cenário e 
propôs medidas que podem ser adotadas 
pelas empresas de fomento para se anteci-
par aos novos tempos.

“Com as estimativas de redução da 

infl ação para 4,64% pelo IPCA e da taxa 
básica da economia brasileira, a Selic, 
para 14,75%, no fi nal de 2006, e de uma 
taxa de câmbio da ordem de R$ 2,30, as 
empresas de fomento mercantil precisam 
agregar novas receitas além do resultado 
com o fator de negociação na compra de 
direitos creditórios”, afi rma.

“Para alcançarmos estabilidade ple-
na na economia e a constância de juros 
baixos, o Brasil precisa fazer o dever de 
casa, reduzir gastos públicos, incentivar 
novos investimentos, privados e públicos, 
e benefi ciar o consumo interno, e isto se 
consegue com a criação de empregos, ge-
rando renda e consumo”, acrescenta.

Nesse contexto, as empresas de fo-
mento mercantil precisam buscar novas 
formas para sobreviver, como já fi zeram 
outros setores, cortando despesas e in-
vestindo em tecnologias capazes de gerar 
ganhos de produtividade. “O mercado 
de fomento  também deverá passar a se 
adequar à nova realidade, uma vez que o 

balizamento da composição do fator é o 
custo de oportunidade baseado no CDB 
e na taxa Selic”, observa. Assim, entende 
que as sociedades do setor têm de agregar 
ao negócio uma série de ações, para não 
serem surpreendidas:

- Prestação de serviços de cobrança, 
cadastro, serviços de acompanhamento 
de resultados;

- Automatização de todos os proces-
sos internos e externos, investindo em 
programas, certifi cação digital, cobrança 
eletrônica etc;

- Diminuição de custos com papéis, 
telefone, utilizando-se de ferramentas 
eletrônicas disponíveis no mercado;

- Redução de custos com impostos e 
taxas, buscando, por meio da Anfac, ne-
gociações com as instâncias governamen-
tais para promover mudanças na forma de 
tributação da atividade;

- Investimento em aperfeiçoamento de 
profi ssionais, buscando melhoria constan-
te na prestação de serviço aos clientes.

Utech sugere a renovação de algumas 
práticas operacionais na operação de fo-
mento que benefi ciem os clientes, como 
eliminação da duplicata física, substituin-
do-a por um borderô analítico. Propõe 
ainda a criação de um canal de comunica-
ção com o sacado para confi rmar a entre-
ga de mercadoria por meios eletrônicos.

“Como todo e qualquer negócio para 
se perpetuar no mercado, as empresas de 
factoring também irão buscar novos ni-
chos para obter mais rentabilidade, com 
o apoio da Anfac e em conjunto com os 
Sinfacs regionais, que em suas reuniões 
mensais debatem as questões da política 
de mercado”, afi rma.

Vice-presidente da Anfac aponta caminhos para 
manutenção do crescimento sustentável do setor

O
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Tributação 
pune empresas 
de fomento 
Setor paga uma das 
mais elevadas cargas 
de impostos do País

coordenador do Comitê de Assuntos 
Tributários da Anfac, Sérgio Melo, 
elaborou estudo revelando que a 

crescente carga tributária que incide sobre as 
empresas brasileiras nos últimos anos atinge 
de forma mais dramática o fomento mercan-
til. Graduado em ciências econômicas, ci-
ências contábeis e administração, professor 
universitário e diretor-presidente das empre-
sas BMS Participações e Negócios, SM Fac-
toring Fomento Comercial, SM Consultoria 
Empresarial S/C e SM Pescados Indústria, 
Comércio e Exportação, Melo afi rma que  
“a carga tributária bruta brasileira cresceu 
de 25,7% do Produto Interno Bruto (PIB), 
em 1993, para 38% (estimativa do governo 
federal), em 2005, o que coloca o  Brasil na 
companhia de países desenvolvidos inte-
grantes da Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 
termos de carga fi scal”.

No demonstrativo abaixo, verifi ca-se a 
posição do Brasil em relação a outros países 
em que a população recebe em contra-presta-
ção serviços públicos de altíssima qualidade, 
tais como escola, seguridade social, saúde e 
segurança pública, observa Melo.

CARGA TRIBUTÁRIA BRUTA  
 

   Portugal .................................................34,0%
   Espanha .................................................35,6%
   Suíça ........................................................31,3%
   Irlanda ....................................................28,0%
   Reino Unido ..........................................35,9%
   Alemanha ..............................................36,2%
   Japão .......................................................27,3%
   EUA ....................................................... 28,9%
   Brasil ...................................................... 38,0%
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Distorções na 
incidência de PIS, 

Cofins e CPMF 
provocam forte 

impacto

O

O demonstrativo mostra que o Brasil 
possui uma das maiores cargas tributárias 
do planeta, superando a tributação no Japão, 
Estados Unidos e Alemanha. Em relação 
aos encargos sobre salários, a situação não 
é diferente, pois, segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Planejamento Tributário 
(IBPT), as empresas aqui instaladas arcam 
com a segunda maior carga do mundo.

O governo federal tem afi rmado que, no 
Brasil, para cada real arrecadado, um real 
é sonegado: “Isso nos permite concluir que 
alguns contribuintes têm arcado com uma 
carga tributária extremamente elevada, o 
que torna totalmente injusto o atual sistema 
tributário brasileiro. Alguns pagam muito e 
muitos pagam pouco ou nada. Apesar disso, 
o que se constata é a crescente voracidade 
fi scal, que aumenta  tributos a cada vez que 

se cria uma nova necessidade do governo por 
recursos”, afi rma.

Por imposição legal, as empresas de fo-
mento são obrigadas a pagar o Imposto de 
Renda com base no lucro real e, por conta 
dessa exigência, também a recolher PIS 
(1,65%) e Cofi ns (7,60%) na modalidade 
não-cumulativa. Pelo fato de as empresas 
de fomento mercantil possuírem poucos in-
sumos que geram crédito para PIS e Cofi ns,  
apenas essa carga tributária é responsável 
por 8,55% sobre a receita bruta, muito maior 
do que em outros segmentos.

O impacto da CPMF nas empresas de 
fomento mercantil também é grande, pois 
sua incidência recai sobre o valor dos títulos 
adquiridos e não sobre a receita gerada nes-
sas operações, diferentemente do que ocorre 
com comércio, indústria e serviços em geral, 
cuja movimentação que serve de base a esse 
tributo, em tese, recai sobre o valor das re-
ceitas auferidas. “A CPMF impacta violen-
tamente a atividade de fomento mercantil e é 
responsável, sozinha, por 10,48% da receita 
bruta”, afi rma Melo.

Por essa razão, o impacto da carga tribu-
tária nas empresas de fomento mercantil é 
muito grande.  Para mostrar com mais clare-
za as diferenças em relação a outros setores, 
Melo preparou dois cenários comparativos 
de tributação. No número 1, na ilustração da 
próxima página, foi considerada uma empre-
sa que opera com R$ 20 milhões de recursos 
próprios, enquanto, no cenário 2, foi consi-

Melo: ao contrário do Brasil, os países com tributação alta oferecem serviços públicos de qualidade

carga pesada

derada outra operando com os mesmos R$ 
20 milhões, sendo R$ 10 milhões de recur-
sos próprios e R$ 10 milhões de empréstimos 
obtidos na rede bancária a um custo de 2% 
ao mês. 

No cenário um, a carga tributária (IRPJ, 
CSLL, ISS, PIS, Cofi ns, CPMF e mais os en-
cargos sociais) alcança 40% sobre a receita 
bruta e 58% sobre os lucros, enquanto no ce-
nário 2 essa carga é ainda mais dramática, 
pois atinge 31% sobre a receita bruta e 75% 
sobre os lucros. “É necessário que a gerência 
e a operacionalização do Sistema Tributário 
Nacional, por parte dos três níveis de gover-
no, federal, estadual e municipal, busquem 
reduzir essa distorção, colocando o segmen-
to de fomento mercantil em linha com a car-
ga tributária média observada no País, que, 
como vimos, já é muito elevada”, afi rmou. 

Confi sco - Em informação publicada 
na revista Fomento Mercantil (ed. 47, pági-
na 15), a consultora tributária Priscila Calil, 
do escritório Braga e Marafon Consultores 
e Advogados, afi rmou que a Cofi ns inciden-
te sobre as sociedades de fomento mercantil 
elevou a carga ao nível de confi sco. De acor-
do com seus cálculos, o peso tributário sobre 
o setor subiu de 54,70% para até 88,30%, um 
aumento de 61,42%. Além dos impostos e 
contribuições, ela observa que as empresas 
têm de arcar com os custos administrativos 
da complexa sistemática. 

As freqüentes alterações impostas pelo 
governo acabam sobrecarregando também a 
contabilidade.  
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Deputado da CCJ 
apóia lei do fomento 
Integrante da comissão na Câmara, José Eduardo Cardozo 
afirma que é mais um defensor do projeto do setor

té o início de março, o deputado 
federal José Eduardo Cardozo não 
sabia ainda se seria o presidente, 

vice ou permaneceria apenas como membro 
da Comissão de Constituição e Justiça da Câ-
mara. Mas de uma coisa não tem dúvida: será 
um defensor do Projeto de Lei nº 3.615/2000, 
que consolida num só texto o balizamento le-
gal do fomento mercantil e amplia a atuação 
do setor. O deputado do PT-SP manifestou 
seu propósito ao participar das comemora-
ções do 24º aniversário da Anfac, em São 
Paulo, no dia 13 de fevereiro, e reafi rmou 
essa disposição no início de março, pouco 
antes da defi nição da composição da CCJ, 
onde se encontra o projeto de lei. 

Cardozo disse que apóia para a presi-
dência da comissão seu colega de partido 
Sigmaringa Seixas. “O problema é que ele é 
meu candidato e eu sou o candidato dele. De 
qualquer maneira, o certo é que continuarei 
fazendo parte da CCJ”, afi rmou. 

Durante o encontro em São Paulo, que 
contou com a presença de mais de cem con-
vidados entre fi liados, advogados e magis-
trados, o presidente e fundador da Anfac, 
Luiz Lemos Leite, fez um retrospecto das 
ações empreendidas, como a adoção de 
medidas destinadas a profi ssionalizar o 
setor, o contrato de fomento mercantil e a 
elaboração do marco regulatório. Informou 
que a entidade possui  dois projetos, um na 
Câmara e outro no Senado, cuja aprovação 
deve ocorrer neste ano. 

O 1º vice-presidente, Manoel Francisco 
Pires da Costa, ressaltou o papel fundamen-
tal de Lemos Leite na criação e consolidação 
do fomento no País e lembrou as  iniciativas 
da entidade, “a legítima e única representante 
do fomento no Brasil”.

João Réquia, vice-presidente-executivo, 
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A elencou o que considera as três principais 
iniciativas da Anfac nos últimos dez anos: 
a luta pela aprovação da Lei Fogaça (marco 
regulatório que tramita no Senado); a adoção 
pelo setor dos fundos de investimentos em 
direitos creditórios (FIDCs), que devem se 
tornar importante fonte de liquidez; e a revis-
ta Fomento Mercantil, difusora da doutrina 
do factoring.

Para o dirigente, “sem Luiz Lemos Leite, 
o factoring não existiria”. Ele argumentou 
que os empresários precisam se reunir mais, 
trocar idéias, experiências, ver os pontos que 
exigem correções, para traçar os rumos do 
segmento. Réquia terminou a sua apresen-
tação dizendo que “a maneira mais fácil de 
colocar um barco a pique é colocar dois co-
mandantes a bordo”. 

O presidente do Sinfac-PR, José Góes, 
saudou os presentes em nome de todos os di-
rigentes sindicais e lembrou que a força de 
um grupo é maior do que a somatória das 
forças individuais que o compõem, qualquer 
que seja o tamanho. “Nós somos um grupo. 
A Anfac é um grande grupo formado pelos 
seus associados, preciosidade imprescindível 
a esta força”, disse. 

O vice-presidente-executivo da Anfac 
Alexandre Dumont destacou a história de lu-
tas e realizações da entidade e ressaltou o pa-
pel de Lemos Leite, além  da importância da 
nova fase do fomento na direção da respon-
sabilidade social empresarial. O empresário 
Gastão Fraguas afi rmou que a longevidade 
das empresas depende do grau de adesão dos 
dirigentes empresariais às diretrizes fi xadas 
pela Anfac.

O deputado Cardozo lembrou aos pre-
sentes que será preciso unidade e rapidez na 
ação para que o setor consiga aprovar ainda 
este ano o projeto que trata da atividade. Em 

ano eleitoral, sem forte atuação e unidade, o 
projeto poderá fi car para a próxima legislatu-
ra, disse. Ele se colocou à disposição para tra-
balhar pela aprovação do marco regulatório 
e prometeu estudar o segmento, tendo como 
ponto de partida, além do livro do presidente 
da Anfac, as orientações da entidade.

Trajetória - Em ano de realização do 
VIII Congresso Brasileiro, os eventos reali-
zados desde a fundação da Anfac espelham 
a atuação da entidade como principal motor 
da atividade no País. O I Congresso, reali-
zado de 5 a 8 de setembro de 1991, em São 
Paulo,  demonstrou a importância socioeco-
nômica do fomento. A 1ª Carta de São Paulo 
reforçou as características do factoring como 
atividade comercial, não-fi nanceira e auto-
regulamentada. A carteira do fomento pas-
sou de R$ 600 milhões (1990) para R$ 1,5 
bilhão (1991). 

A Carta de Fortaleza, divulgada no en-
cerramento do II Congresso Brasileiro, reali-
zado de 9 a 12 de outubro de 1992,  elegeu a 
capacitação profi ssional como meta para dar 
continuidade ao crescimento e ao bom aten-
dimento ao crescente número de clientes. 

No III Congresso Brasileiro, em São Pau-

Anfac 24 anos

lo, de 4 a 7 de setembro de 1993, o fomento  
demonstrou vigor novamente, passando de 
R$ 2,11 bilhões em 1992 para R$ 3,46 bilhões 
em 1993. O congresso decidiu intensifi car 
a divulgação da atividade e seus princípios, 
reiterando a importância da Anfac no papel 
de difusora dos conceitos do setor. 

No IV Congresso, realizado em São 

Paulo, nos dias 6 e 7 de dezembro de 1996, 
a Anfac comemorou mais uma vitória es-
pecial: a retirada de um artigo, em projeto 
que alterava as regras do Imposto de Renda 
das pessoas jurídicas, equiparando as em-
presas do setor a instituições fi nanceiras. O 
congresso do fomento aprovou a linha de 
ação adotada pelo parecer do tributarista 

Ives Gandra Martins e por circular da An-
fac, ratifi cando os fundamentos básicos do 
fomento mercantil.

O V Congresso Brasileiro, de 14 a 16 de 
dezembro de 1999, em São Paulo, realizou-se 
sob a visão de um ano de nova política cam-
bial. O fomento cresceu 15,65%: de R$ 16,22 
bilhões para R$ 18,76 bilhões. O ponto alto 
do Congresso foi a revisão operacional pro-
posta pela Anfac, com destaque para a dis-
cussão em torno da garantia de solvência do 
devedor (sacado).

Em 2002, apesar das incertezas políticas 
e econômicas, o fomento cresceu 9,70%, para 
R$ 30,06 bilhões. O VI Congresso Brasileiro, 
realizado em São Paulo de 10 a 12 de dezem-
bro, contextualizou os acontecimentos. An-
tevendo o avanço das tecnologias, promoveu 
painel sobre certifi cação eletrônica. 

Já consolidado, com 100 mil empresas-
clientes e 2 milhões de empregos diretos e 
indiretos, o fomento chegou ao VII Congres-
so, de 20 a 22 de maio de 2004, no Rio, com 
o propósito de ampliar o campo de atuação 
do setor e iniciar trabalho de esclarecimento 
ante diversos setores da sociedade, como o 
Judiciário. O ministro Marco Aurélio Mello, 
do Supremo Tribunal Federal, defendeu a 
edição de lei específi ca para o segmento.

A partir da esq. Góes, Dumont, Car-
dozo, Lemos Leite, Pires da Costa e 
Réquia: defesa da união para alcançar 
objetivos, como a aprovação do projeto 
que consolida as normas do fomento
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Muito além da filantropia 
Saiba o que é responsabilidade social empresarial, ou RSE, 
que vai se tornar em breve um dos principais instrumentos 
nas relações entre as empresas e entre estas e a sociedade

titude. É assim que especialistas 
e adeptos da responsabilidade 
social empresarial (RSE) defi -

nem o modelo de gestão que, aos poucos, 
se torna mecanismo de distinção das em-
presas. Tal atitude, que vai muito além 
da fi lantropia e da ação social pontual, 
é preocupação no mundo empreendedor. 
Pensando nisso, a Anfac promoverá em 
31 de março, em São Paulo, o 1º Ciclo de 
Palestras Responsabilidade Social nas 
Sociedades de Fomento Mercantil, com o 
objetivo de disseminar a prática, que já 
vem sendo adotada por empresas asso-
ciadas e pelos Sinfacs.

RSE abrange “todos os públicos dos 
quais dependem e com os quais se rela-
cionam” as instituições, ensina a cartilha 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria 
com o Instituto Ethos: de funcionários, 
fornecedores, clientes, colaboradores, 
credores, comunidade e meio ambiente a 
acionistas e investidores. 
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A “A RSE está vinculada ao conceito de 
sustentabilidade, de gerar valor presente 
sem comprometer as gerações futuras, 
agregar valor à empresa e à socieda-
de”, diz o consultor do NBS Consulting 
Group Róbson Arena. “É todo o processo 
de gestão da empresa em busca do equi-
líbrio entre o econômico, o social e o am-
biental”, reforça Emilio Martos, gerente 
de mobilização do Ethos. São inerentes 
os conceitos de ética e transparência, 
educação, respeito à diversidade e in-
clusão social. É como vestir a camisa do 
processo de evolução da humanidade.

Havia alguns anos, o que predominava 
na concorrência era o preço. Depois, veio 
a qualidade. Hoje, RSE é fator decisivo 
para muitos empresários. Sua importân-
cia pode ser avaliada por medidas como 
o Índice de Sustentabilidade Empresarial 
criado pela Bolsa de Valores de São Pau-
lo em dezembro. O objetivo é refl etir o 
retorno de uma carteira de ações de em-
presas reconhecidas por essas práticas e 

promover as empresas que investem no 
setor. Nos Estados Unidos, existe o Índi-
ce Dow Jones de Sustentabilidade. 

Ser responsável socialmente implica 
diversas ações, que resultam na condu-
ção dos negócios de maneira a se tornar 
“tutor” do desenvolvimento das comuni-
dades. Não é benemerência, mas compro-
misso. E é de dentro da própria institui-
ção que as ações devem ter início. Se o 
funcionário tem condições dignas de tra-
balho, direitos reconhecidos, extensivos 
à família, não sofre discriminação social, 
racial ou de gênero e segue normas claras 
de remuneração, sente-se satisfeito. Sua 
produtividade tende a ser maior.

E a empresa transmite uma imagem 
positiva aos colaboradores, credores e 
futuros parceiros, caso gere emprego aos 
portadores de defi ciências físicas, com-
bata o trabalho infantil, escravo ou força-
do e opte por fornecedores que prefi ram o 
uso de materiais não-poluentes, exerçam 
campanhas internas contra o desperdício, 
estimulem a reciclagem, executem a cole-
ta seletiva de lixo e conscientizem sobre a 
importância do voluntariado.  

“A responsabilidade social fará parte 
cada vez mais do planejamento estratégi-
co das empresas, estabelecendo cenários 
e análise de riscos que envolvam as re-

lações das empresas, buscando objetivos, 
metas e indicadores que possibilitem uma 
gestão voltada ao atendimento de suas 
necessidades”, afi rma Arena.

Os fornecedores têm de se precaver, 
já que instituições responsáveis social-
mente tendem a privilegiar aquelas que 
desenvolvem essas ações. Com os cre-
dores, idem. Muitas vezes, “para dar um 
fi nanciamento, avaliam se a empresa tem 
RSE”, informa Martos, do Ethos. Os acio-
nistas terão menor lucro, caso a empresa 
seja multada. Uma das situações em que 
isso pode ocorrer é se a instituição co-
meter crimes ambientais e/ou sociais. “É 
como uma progressão geométrica. As 
empresas agem como multiplicadoras e 
contagiam as demais. Assim, fi ca difícil 
saber quantas têm gestão responsável.” 
Martos conta 1.500 associadas no Brasil 
ao Instituto Ethos. Em 1998, eram 11.

O consumidor - Muitos consumido-
res já se conscientizam da importância do 
conceito RSE e dão preferência aos pro-
dutos de empresas socialmente responsá-
veis. Deixam até de comprar ao perceber 
a ausência de transparência e ética das 
empresas. Um estudo anual do instituto 
de pesquisas Market Analysis Brasil em 
parceria com os institutos Ethos e Aka-
tu, denominado Monitor de Responsa-
bilidade Social, aponta tendência cada 
vez maior da preocupação com RSE. Em 
2005, foram entrevistadas 800 pessoas, 
de 18 a 69 anos, em oito capitais brasi-
leiras: 56% disseram que RSE está liga-
da a obrigações públicas e econômicas e 
44%, a ações comunitárias, de caridade 
e ecológicas. Quanto ao tratamento aos 
funcionários, 80,1% entendem que RSE 
começa com o público interno e 77,8% 
identifi cam a prestação de serviços e a 
fabricação de produtos que seguem pa-
drões ambientais e sociais, 76,9% asso-
ciam a responsabilidade social à preser-
vação ambiental e 61% entendem que o 
estímulo da participação de funcionários 
em ações comunitárias é fundamental.

Dos consumidores entrevistados, 68% 
querem conhecer o que as empresas fa-
zem em termos de RSE. E 88% aguardam 
das instituições resolução de problemas 
sociais locais. Em 2005, ao considerar 
inadequado o comportamento de corpo-

rações, 30,2% deixaram ou pensaram em 
deixar de comprar seus produtos. 

“A pequena empresa pode atuar como 
agente de mudança social”, ensina o Se-
brae. Um exemplo é a Doceria Beijinho 
Doce. Há 25 anos, quando começou, ti-
nha seis funcionários. Hoje, são 24. Em 
parceria com o Instituto da Criança Cida-
dã (ICC), que encaminha alguns jovens, 
oferece dois cursos: confeitaria básica e 
atendimento ao cliente. O primeiro ensi-
na a preparar produtos que são vendidos 
no estabelecimento. E não há custo: for-
necedores doam a matéria-prima, como 
farinha de trigo, chocolate e granulado. E 
os próprios funcionários são voluntários 
na hora de ensinar. O outro curso mostra 
como arrumar uma vitrine, tirar um bom 
café, fazer capuccino. Dependendo do 
desempenho da pessoa, ela pode até ser 
contratada. “É um trabalho modesto que 
traz bons resultados”, diz Carlos Alberto 
Amaro, sócio da doceria.   

Há ainda um “bolo doação”, que tem 
10% da renda revertida para a Fundação 
Abrinq. Os funcionários têm um cadastro 
sócio-familiar, que registra, por exemplo, 
se seus fi lhos freqüentam a escola ou se 
as mães amamentam corretamente. “Nos 
preocupamos em conhecer a realidade 
dos nossos colaboradores e em oferecer 
nem que seja uma palavra”, afi rma Ama-
ro. “Toda empresa, por menor que seja, 
pode oferecer uma contribuição.” Amaro 

só divulga atitudes de RSE para que “sir-
vam de exemplo para outras pequenas 
empresas”, não como autopromoção. 

Para a Bosch do Brasil, são três as 
prioridades: educação, incluindo forma-
ção básica e profi ssionalizante de jovens, 
conscientização para o meio ambiente 
e a saúde e incentivo à cultura. A preo-
cupação, segundo o gerente de relações 
corporativas Carlos Abdalla, “é prepa-
rar uma geração que atuará no mercado 
de trabalho, a qual está mais suscetível 
a riscos como drogas e criminalidade”. 
Em parceria com o Senai e a Fundação 
Ioschpe, a empresa investe em cursos de 
capacitação, como informática, mecânica 
de usinagem e eletricista de manutenção. 
A partir de projetos próprios, insere a 
idéia da auto-sustentabilidade em regiões 
carentes e muitos dos benefi ciados aca-
bam trabalhando na corporação.

As ações são apoiadas ou realizadas 
pelo Instituto Robert Bosch, criado há 
34 anos, que fi nancia obras da área da 
saúde, como a construção e instalação 
de hospital. Peças de teatro e óperas para 
a população de baixa renda também são 
realizadas, assim como ofi cinas de dan-
ça e música. A procedência dos produtos 
adquiridos, se são oriundos “de institui-
ções éticas, transparentes, que respeitam 
o meio ambiente” é outra preocupação. 
Com RSE, a Bosch “passou a ser vista 
com outros olhos”. Quanto à parte inter-
na da corporação, o voluntariado é esti-
mulado por meio de gincanas que expli-
cam a necessidade da adesão. 

A Escola Superior de Propaganda e 
Marketing tem como objetivo “dissemi-
nar o que sabe fazer de melhor”, segundo 
o chefe do departamento de marketing e 
coordenador da ESPM Social, Ismael Ro-
cha. E isso é extensivo aos alunos, mui-
tos deles voluntários. “Alguns fundam  
ONGs ou, ao sair daqui, implantam a 
idéia em outra empresa”, conta. “É mar-
keting social. Estimulamos o exercício de 
atividades que mudam o comportamento 
dos alunos e dos benefi ciados. Afi nal, não 
somos uma fábrica de diplomas. Educa-
mos cidadãos e propomos limites éticos.” 
Os projetos envolvem os princípios de 
cidadania, liderança, coleta de sangue 
(voluntários são capacitados para reali-
zá-la), reciclagem de latas de alumínio e 

responsabilidade social
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Perini, da Ford: RSE é questão de sobrevivência
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orientação para conhecimento do tercei-
ro setor a todos os professores, alunos e 
funcionários da escola. 

São eleitas regiões de baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). O intui-
to é desenvolver o local e, assim, evitar a 
migração para as grandes capitais. “Iden-
tifi camos potenciais na área de negócios 
e promovemos trabalho e renda”, conta 
Rocha. São ensinadas técnicas de atendi-
mento e relacionamento com os clientes, 
alternativas de embalagens e etiquetas que 
valorizam mais o produto. A ação inse-
re atividades no cotidiano de quem tinha 
pouco ou nada a fazer, como cooperativas 
de costureiras. “Tudo isso é feito em par-
ceria com a iniciativa privada, que fornece 
a verba. Nós oferecemos o conhecimento 
e a prefeitura a infra-estrutura. É transfor-
mação e não fi lantropia.”    

Para o gerente de responsabilida-
de social da Ford, Hélio Perini, “a RSE 
deve começar dentro de casa”. E, para 
isso, há um projeto chamado Viva Bem, 
responsável por exames para prevenir e 
diagnosticar precocemente diabetes e 
hipertensão, por exemplo. Também são 
feitas campanhas para uma alimentação 
saudável e de combate ao tabaco e à obe-

sidade. Há a coleta seletiva de lixo e ar-
recadação de pilhas, garrafas PET e latas 
de alumínio, sendo estes dois últimos tro-
cados por cestas básicas. Os funcionários  
são orientados a evitar o desperdício de 
energia no uso do ar-condicionado, luzes 
e computadores. 

“É uma gestão mais social. Uma visão 

mais humanística dos negócios”, observa 
Perini. As propagandas da montadora são 
elaboradas com cautela para respeitar ra-
ças e credos. O manual do proprietário é 
feito com material reciclado, o couro uti-
lizado em toda a linha nacional é o eco-
lógico (vegetal) e a tinta, à base de água 
– a tradicional tem solvente. Em pesquisa 
com fornecedores, a Ford descobriu que 
a espuma utilizada é extraída de modo 
não-sustentável e sob péssimas condições 
de trabalho. Portanto, está em busca de 
outro material para forrar os bancos dos 
veículos. “A empresa que polui, agride a 
população. Há como promover o progres-
so com menor impacto possível. É esse 
o modelo que vai garantir a sobrevivên-
cia empresarial. Existem aquelas que vão 
deixar de existir e as que têm RSE”. 

A Ituran do Brasil, empresa de ras-
treamento de veículos, é parceira da 
Companhia de Engenharia e Tráfego 
(CET) e constantemente faz campanhas 
de orientação à população, por meio, por 
exemplo, de uma revista com tiragem de 
50 mil exemplares destinada a crianças e 
adolescentes. “Educar é o lema. E é por 
meio da informação que se conscientiza”, 
defende Elaine Vilela, diretora de marke-
ting da corporação.

Há também o Anjos da Cidade: cen-
tenas de taxistas monitoram o trânsito da 
capital paulista e apontam problemas das 
ruas, como buracos, assaltos, congestio-
namentos e faróis quebrados. O banco 
Itaú colabora com os seguros e a Ituran, 
com os aparelhos rastreadores, que infor-
mam em tempo real os contratempos.

  
Em casa - Ser socialmente responsá-

vel  é preocupação do fomento mercantil. 
O Ciclo de Palestras Responsabilidade 
Social nas Empresas de Fomento Mer-
cantil, que será realizado em São Paulo 
em 31 de março, é a primeira etapa de um 
projeto que visa mostrar aos empresários 
os desafi os e benefícios que ela traz. 

As demais etapas ocorrerão nos anos 
seguintes. Em 2007, será a fase de mobi-
lização, com o intuito de difundir práti-
cas e motivar o empresariado para a RSE. 
E 2008 avançará para a cooperação, com  
atuação sistêmica, integrando e compar-
tilhando as experiências no âmbito do 
segmento e do mercado em geral.

responsabilidade social

Abdalla, da Bosch: trabalho em áreas carentes
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Prestação de serviço
As sociedades de fomento mercantil 
prestam diversos serviços às empresas-
clientes, especialmente às pequenas e 
médias, além de fornecer liquidez, por 
meio da compra de direitos creditórios 
originados de vendas mercantis. São 
mais de 100 mil empresas artendidas 
em todo o Brasil, com predomínio do 
setor industrial. A parceria permite 
que   os clientes possam se concentrar 
em sua atividade-fim, deixando por 
conta do fomento atividades como 
seleção de compradores sacados ou 
fornecedores, acompanhamento de 
contas a receber e a pagar, pesquisa 
cadastral ou busca de novos clientes, 
produtos e mercados. Os serviços já 
correspondem a 25% das receitas das 
empresas de fomento. 

Período

Fonte: ANFAC
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Novos convênios ampliam 
opções para associados

*Obs: O fator de compra é um dos itens que compõe o custo de uma operação de factoring.
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4,58 
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serviços

Dentro de sua política de fi rmar convêni-
os em benefício dos associados, a Anfac fez  
três novas parcerias: com a Porto Seguro, 
a Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado (Fecap) e a Uqbar. Entre os novos 
serviços oferecidos estão planos específi cos 
de seguro, por meio de uma das maiores em-
presas do setor no País, a Porto Seguro (leia 
mais na página 25); acordo com Fecap, na 
área de gestão de negócios, administração 
de empresas, marketing, propaganda, pub-
licidade, secretariado executivo, contabili-
dade, ciências contábeis, entre outros; e com 
a Uqbar, empresa especializada em fi nanças 
avançadas, com destaque para informações 
na área de transferência de risco de crédito, 
com foco na tecnologia de securitização.

Os novos parceiros vão possibilitar o 
acesso a modalidades de seguros com custos 
favorecidos desenvolvidos especialmente 
para as empresas do setor, profi ssionaliza-
ção e maior qualifi cação dos operadores do 
fomento mercantil e a obtenção de infor-
mações e tecnologia de ponta para gestão e 
tomada de decisões, especialmente das em-
presas que vão lançar mão dos fundos de in-
vestimentos em direitos creditórios e outras 
formas de securitização de ativos. 

*Até o dia 10 de março

A obra 
Liderança: 
Uma 
questão de 
competência 
explora 
conceitos inovadores e traz à tona os 
resultados de pesquisas recentes na 
área de liderança. Entre elas a teoria da 
Liderança Servidora, considerada a essência 
da liderança, capaz de tornar ambiente 
empresarial mais humano e produtivo. 
Discute abertamente como aplicar 
a essência de liderança no contexto 
empresarial brasileiro. Para o livro os 
autores, sob organização de Jayr Figueiredo 
e Robson M. Marinho, analisaram as 14 
competências de liderança conforme lista 
da Foundation for Leadership and Learning, 
entidade norte-americana dedicada a 
promover o desenvolvimento de liderança 
por meio de pesquisa, consultoria e 
ensino. Adaptado ao cenário nacional, o 
estudo é distribuído em cinco categorias: 
pessoais e educacionais, interpessoais, 
organizacionais, consultoria e ensino.

Obra: Liderança: Uma questão de 
competência
Preço: R$ 59,00
Editora: Saraiva
Informações: (11) 3933-3366 

Editado em 
parceria 
com a 
UniverCidade 
Editora, o 
livro é uma 
antologia de conferências e discursos 
do ministro Edson Vidigal, presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, sobre temas 
da realidade brasileira, proferidos nos 
seus mais de 40 anos@ de vida pública. 
De vereador em Caxias, Maranhão (1963), 
à presidência do STJ (2004), passando 
por seu primeiro discurso na Câmara, 
em Brasília (1979), são 45 textos que 
falam de justiça e cidadania, tais como 
Tolerância, justiça e paz, A soberania 
do voto, A pena criminal, Os juízes e a 
mídia, O trabalho escravo e Terrorismo 
e violência.  Sobre Vidigal, Tancredo 
Neves disse: “O talento oratório, a 
coragem nas denúncias, a segurança de 
sua dialética, aliados à elegância de um 
estilo todo pessoal, (...) fazem dos seus 
pronunciamentos peças dignas de serem 
lidas e por todos meditadas”.

Obra: De como ganhar o mundo e ser 
ganho por ele
Preço: R$ 39,00
Editora: Topbooks e UniverCidade
Informações: (21) 2233 8718
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opinião legal

os dias atuais, o factoring ou fo-
mento mercantil, paralelamente 
aos negócios bancários, é prática 

cada vez mais comum e corriqueira nas 
relações comerciais. Embora ainda órfão de 
lei específi ca, o aludido instituto não pode 
e não deve permanecer eclipsado no âmbito 
do direito contratual, devendo ser visto com 
olhos desarmados de idéias preconcebidas, 
sobretudo à luz da função social do contrato 
e do fortalecimento e/ou recuperação das 
empresas, fundamento crucial para o cresci-
mento econômico e conseqüente geração de 
novos empregos, evitando-se, nessa ótica, a 
indiscriminada e impertinente confusão do 
factoring com negócios espúrios de agiota-
gem. Diversos autores já discorreram sobre a 
matéria ora em comento, não se observando 
maior discrepância na conceituação do fo-
mento mercantil.

Com efeito, para Fran Martins, “o con-
trato de faturização ou factoring é aquele em 
que um comerciante cede a outro os créditos, 
na totalidade ou em parte, de suas vendas a 
terceiros, recebendo o primeiro do segundo 
o montante desses créditos, mediante o 
pagamento de uma remuneração.”  (Con-
tratos e Obrigações Comerciais, Forense, 
pág. 469).

Através do factoring, segundo Arnaldo 
Rizzardo, “um comerciante ou industrial, 
denominado ‘faturizado’, cede a outro, 
que é o ‘faturizador’, no todo ou em parte, 
créditos originados de vendas mercantis. 
Assume este, na posição de cessionário, o 
risco de não receber os valores.  Por  tal risco, 
paga o cedente uma comissão” (Contratos, 
AIDE, 1988, pág. 1.361). Tal operação 
foi singelamente classifi cada por Waldírio 
Bulgarelli como “venda do faturamento de 

uma empresa à outra, que se incumbe de 
cobrá-lo, recebendo em pagamento uma 
comissão”. (Contratos Mercantis, 12ª ed. 
São Paulo, pg. 541).

Não é outro o magistério de Arnoldo 
Wald, para quem “o contrato de factoring, 
ou de faturização, consiste na aquisição, por 
uma empresa especializada, de créditos fatu-
rados por um comerciante ou industrial, sem 
direito de regresso contra o mesmo. Assim, a 
empresa de factoring, ou seja, o factor, assu-
me os riscos da cobrança e, eventualmente, 
da insolvência do devedor, recebendo uma 
remuneração ou comissão, ou fazendo a 
compra dos créditos com redução em relação 
ao valor dos mesmos.” (Curso de Direito 
Civil, vol. II, n. 235, pág. 466).

As defi nições suso transcritas estão em 
absoluta consonância com a redação do art. 
1º do Projeto de Lei nº 230, “in verbis”:

“Entende-se por fomento mercantil, 
para efeitos desta lei, a prestação contínua e 
cumulativa de serviços de assessoria credi-
tícia, mercadológica,  de gestão de crédito,  
de seleção de riscos,  de acompanhamento 
de contas a receber e a pagar e outros ser-
viços, conjugada com aquisição pro soluto 
de créditos de empresas resultantes de suas 
vendas mercantis,  a prazo,  ou de prestação 
de serviços.” 

Portanto, nos contratos de factoring, 
ao contrário do que muitos indevidamente 
apregoam, não há “desconto” de títulos, mas 
sim cessão de créditos, inexistindo, também, 
“cobrança de juros”, mas sim pagamento 
de um preço ou remuneração para que o 
faturizador antecipe os direitos creditórios 
transferidos  pelo faturizado.

Não se trata, do mesmo modo, de um 
contrato de adesão, pois quem busca crédi-
to antecipado obviamente negocia o valor 
da remuneração exigida pela empresa de 
factoring, deliberando, também, sobre os 
títulos que serão cedidos, tudo mediante 
respectivo borderô, preenchido a cada nova 
operação.

Por idênticas razões, lícito é afi rmar 
que nesta relação contratual, de natureza 
eminentemente mercantil, apartada das ati-
vidades exercidas pelo Sistema Financeiro 
Nacional, não há espaço para aplicação da 
Lei de Usura ou do Código de Defesa do 
Consumidor, estando a empresa faturizada 
desabrigada da condição de parte hipossu-
fi ciente. 

Na verdade, embora considerado atípico 
pela doutrina, não é desarrazoado afi rmar, 
diante dos conceitos já anunciados, que o 
contrato de factoring é bilateral, consensual, 
comutativo, oneroso, continuado, persona-
líssimo ou ‘intuitu personae’.

Na análise do fomento mercantil é pos-
sível cotejar diversos temas de interesse 
jurídico, como a função social do contrato, 
as modalidades de factoring, as garantias 
embutidas no contrato e as repercussões 
penais e tributárias, além das espécies de 
ações judiciais, tanto para reconhecimento, 
desconstituição ou exigibilidade do contrato,  

N

Legalidade da cláusula de regresso
Estudo do juiz Jorge Beber, 
de Blumenau, Santa 
Catarina, analisa o contrato 
de fomento mercantil

Jorge Luis Costa Beber

“Não vislumbro 
motivo plausível para 
repugnar a cláusula 

de regresso”

entre outros que deverão ser alvo de artigos 
futuros. Neste despretensioso estudo, optei 
por discorrer acerca do caráter pro soluto ou 
pro solvendo do fomento mercantil, que se-
guramente congrega um dos mais instigantes 
e confl ituosos tópicos da aludida modalidade 
contratual, havendo tanto na doutrina como 
na jurisprudência posições diametralmente 
opostas, todas arrimadas em argumentos 
respeitáveis e consistentes. 

Com efeito, signifi cativo conjunto de 
vozes doutrinárias e a jurisprudência ainda 
majoritária perante os pretórios, arrimada no 
texto do art. 1º do Projeto de Lei nº 230, não 
reconhece no contrato de factoring natureza 
pro solvendo, rechaçando, por isso, o direito 
de regresso ou cláusula de recompra por 
parte do cedente dos títulos não honrados 
pelos sacados. Tal impossibilidade, segundo 
os defensores da referida corrente, decorre 
justamente da expressiva remuneração exi-
gida para concretização do negócio, nela 
incluídos os riscos da avença entabulada.

Portanto, o faturizado, ao ceder seus cré-
ditos abatidos do fator de compra aplicado 
pela faturizadora, não pode ser compelido 
a responder pela inadimplência do devedor, 
pois uma vez afastada a natureza pro soluto 
da operação, afastada estaria a noção de 
factoring, transmudando-se para simples ne-
gócio de mútuo. Além disso, em se tratando 
de contrato de fomento mercantil, segundo 
a referida corrente, o risco remunerado da 
empresa faturizadora afasta as garantias 
decorrentes do aval e do endosso, este úl-
timo atuando tão-somente como meio de 
transferência das cártulas.   

Há que se destacar, por outro norte, que 
a impossibilidade do cessionário demandar 
o cedente, mediante a via regressiva, não se 
afi gura absoluta, resultando perfeitamente 
admissível toda vez que a impossibilidade 
da cobrança do título cedido derivar da culpa 
do emitente/faturizado.

Fran Martins, na mesma obra alhures 
citada, discorrendo sobre a situação sob 
exame, pontifi ca:

“O faturizado faz ao faturizador uma 
cessão de créditos, a título oneroso, trazendo 
esse ato todas as suas conseqüências: notifi -
cação ao comprador da cessão, para que ele 
pague o seu débito ao faturizador; direito 
de agir do faturizador em nome próprio na 
cobrança de dívidas etc... pela cessão de 
crédito, o cedente se responsabiliza pela 

existência da dívida no momento da cessão;  
como o faturizador, com a cessão, assume 
o risco sobre o recebimento, certamente só 
terá direito de ação contra o faturizado se a 
dívida cedida estiver eivada de vício que a 
invalide, como por exemplo, se não se referir 
a fatura a uma venda efetiva”.

Nesse contexto, impende destacar que 
o Código Civil vigente, através dos seus 
arts. 295 e 297, expressamente responsa-
biliza o cedente pela existência do crédito 
ao tempo da cessão, ressumbrando factível 
que também haverá de responder caso a 
aludida existência resulte maculada por 
atos que venha a cometer após o respectivo 
saque dos títulos, citando-se, apenas para 
exemplifi car, a  ausência de entrega das 
mercadorias ou entrega das mesmas com 
vícios de qualidade ou quantidade. A mes-
ma jurisprudência que ojeriza o direito de 
regresso no contrato de factoring ressalva 
tal possibilidade quando existir vício que 
contamine o crédito cedido, ocasionado por 
culpa do faturizado, impedindo a respectiva 
cobrança pelo faturizador diretamente do 
sacado. E nem poderia ser diferente, pois 
soaria absolutamente injurídico supor o 
contrato de factoring como espécie de 
manto protetor para desobrigar o cedente 
por conta da transferência de títulos sem 
causa subjacente, ocasionando, em decor-
rência, manifesto e deliberado prejuízo ao 
cessionário (factor). 

Entendimento ainda minoritário, porém 
com fundamentos tão ou mais abalizados 
do que aqueles acima examinados, reputa 
viável a estipulação da cláusula pro solvendo 
por ocasião da formalização do contrato de 
factoring.

O grau de risco, segundo a aludida cor-
rente, pode ser contratualmente pactuado 
pelas partes, decorrendo daí a possibilidade 
de o contrato de factoring dar-se com ou 
sem a cláusula de regresso, como ocorre 
nos países europeus, dentre eles a Espanha 
e a Itália.

Com efeito, na primeira hipótese, não 
havendo por parte do faturizado a assunção 
de qualquer solidariedade pelo adimple-
mento dos sacados dos títulos cedidos (pro 
soluto), o deságio pela aquisição dos direitos 
creditórios (fator de compra) seria mais 
elevado, ocasionando, em conseqüência, 
uma diferença maior entre o  valor nominal 
dos títulos e o montante pago ao cedente/
faturizado.

Não há na aludida equação nenhum 
abuso ou ilegalidade, justo que em qualquer 
atividade comercial onerosa o valor a ser 
desembolsado sempre guardará absoluta es-
treiteza com o grau de incerteza do negócio 
entabulado pelos interessados. 

Por outro vértice, mitigados os riscos 
por conta da responsabilidade subsidiária 
assumida pelo faturizado, é natural que o 
fator de compra do contrato de factoring 
seja igualmente reduzido, viabilizando em 
favor do cedente/faturizado o recebimento 
de quantia mais aproximada do valor real 
dos títulos cedidos.

Não me parece, com a máxima con-
cessão outorgada daqueles que sustentam 
o contrário, que a redução dos riscos, com 
estipulação expressa do direito de regresso 
em favor da empresa de factoring (pro sol-
vendo), descaracterize o contrato de fomento 
mercantil.

Como já se disse anteriormente, o con-
trato de factoring é atípico, eis destituído 
de regramento específi co. Além disso, o 
aludido instrumento é de natureza mista, 
abarcando diversos institutos tutelados 
pelo ordenamento civil e comercial (cessão 
de crédito, mandato, desconto, gestão de 
negócios etc.). 

Expendidas estas balizas, para a perfeita 
compreensão acerca da viabilidade da elei-
ção do direito de regresso ou recompra pelos 
partícipes do contrato de factoring, é preciso 
ter em mente que a validade dos contratos 
deve sempre ser perscrutada à luz da capaci-
dade das partes para consentir, da licitude do 
seu objeto, que haverá de ser possível, deter-
minado ou determinável, devendo, ainda, ser 

“A boa-fé dos 
contratos deve 

imperar em 
qualquer avença, 

tanto nas tratativas 
como na execução”
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passível de aferição econômica, com forma 
prescrita ou não vedada legalmente.  

Ao lado dos aludidos pressupostos de 
efi cácia, situam-se diversos princípios ine-
rentes ao direito contratual, destacando-se, 
particularmente, (a) o princípio da autono-
mia da vontade das partes; (b) princípio da 
supremacia da ordem pública; (c) princípio 
da obrigatoriedade da convenção e (d) o 
princípio da boa-fé. Autonomia da vontade 
nada mais representa do que a ampla liber-
dade de contratar. Signifi ca dizer, em outras 
palavras, que as partes têm o livre arbítrio 
ou a autodeterminação para contratar ou 
não contratar, sem qualquer ingerência do 
poder público. Podem, portanto, ajustar 
contratos típicos ou atípicos, também reco-
nhecidos como inominados, especifi cando 
as condições que melhor atendam as suas 
aspirações.

O princípio da supremacia da ordem 
pública atua como espécie de limitador 
da vontade das partes, decorrendo daí que 
nenhum contrato pode enveredar contra as 
regras vedadas pelo direito público. Pelo 
princípio da obrigatoriedade da convenção, 
como seu próprio nome indica, resulta evi-
denciada a força vinculante das obrigações 
assumidas. Se é certo que ninguém pode 
ser obrigado a contratar, não é menos lícito 
afi rmar que uma vez ultimado o contrato, 
sendo ele plenamente efi caz, aquele que 
o fi rmou está compelido a adimpli-lo, re-
forçando, neste aspecto, a segurança das 
relações negociais. Além disso, através do 
princípio da força vinculante do contrato 
dimana a certeza da impossibilidade de 
alteração unilateral daquilo que restou 
convencionado, constituindo o respectivo 
instrumento-lei entre as partes, ressalvado o 
inadimplemento decorrente de caso fortuito 
ou força maior.

Derradeiramente, a boa-fé dos contra-
tantes deve imperar em qualquer avença 
contratual, tanto durante as tratativas como 
na execução do acordo de vontades, decor-
rendo deste princípio que ninguém pode 
benefi ciar-se da sua própria torpeza.

Portanto, parece claro que as partes 
interessadas têm autonomia e ampla inde-
pendência para ajustar o que melhor atenda 
aos seus interesses, podendo convencionar 
regras não ditadas pelos contratos nomi-
nados, dês que não vedadas por norma de 
ordem pública. 

Se assim ocorre de um modo geral no 
direito contratual, não soa desarrazoado 
afirmar que em se tratando de contrato 
de formento mercantil inexiste qualquer 
ilegalidade na estipulação por parte do 
faturizado da sua responsabilidade subsi-
diária na hipótese de inadimplemento por 
parte dos sacados dos títulos cedidos para 
empresa de factoring. Tal estipulação não 
é vedada por lei, não atenta contra a ordem 
pública e atende aos interesses do próprio 
faturizado, que negociará com o factor um 
fator de compra (deságio) que melhor atenda 
aos seus interesses. Acresça-se, ainda, que 
a referida previsão contratual não afronta o 
princípio da boa-fé, salvante quando cabal-
mente provado pelo faturizado sua noção 
equivocada sobre o real teor do regresso 
ajustado (boa-fé subjetiva).

Maria Helena Diniz, citando Fran Mar-
tins e Fábio Konder Comparato, adverte 
que “o contrato de factoring pode ser pro 
soluto ou pro solvendo; neste último a res-
ponsabilidade é subsidiária, estabelecida 
entre a empresa-cliente (vendedora) e o seu 
cliente (comprador sacado-devedor). Se o 
fomento mercantil  é uma venda e compra 
de créditos mercantis, nada impede que a 
empresa cliente responda pela solvência do 
devedor, desde que haja cláusula contratual 
nesse sentido, mas o endossatário tem direito 
de regresso. Nada há que proíba o exercício 
do direito regressivo, que invalide a licitude 
da cláusula de garantia de solvência do de-
vedor (sacado) ou de opção de compra nas 
operações de fomento mercantil.” (Curso de 
Direito Civil Brasileiro, 3º vol. Saraiva, pg. 
696, nota 560).

Waldírio Bulgarelli também sustenta que 

o “factor poderá voltar-se contra o endossan-
te, se o devedor recusar-se a pagar, justamen-
te com base nas causas apontadas no art. 8. 
da Lei 5.474/68 (...). Contudo, o endosso 
do título ao factor não será meramente um 
endosso mandato, mas pleno, transferindo-
se a propriedade do título; entretanto, como 
é normal em nosso meio, o endossante fi cará 
como garante tanto do aceite como do paga-
mento, respondendo quer pela veracidade do 
título (garantia veritas), quer pela realização 
(garantia bonitas); enfi m, fi cando o factor 
com direito de regresso.” E logo após, o 
mesmo autor arremata destacando que o 
risco da faturização deve ser expressamente 
pactuado pelas partes (Contratos Mercantis, 
Terceira edição, Atlas, pgs. 501/502).

Sacha Calmon Navarro Coelho e Marco 
Aurélio Caldeira Coelho, no mesmo diapa-
são, defendem que a “legislação nacional 
e as tendências jurídicas internacionais, 
especialmente as observadas no âmbito da 
Comunidade Econômica Européia, cuja tra-
dição é como a nossa, a romana-germânica, 
o instituto do endosso e as cláusulas pro 
soluto e pro solvendo, podem ser manejadas 
livremente pelas empresas de factoring, 
valendo o pacta sunt servanda. Noutras 
palavras, impõe-se demonstrar que constitui 
um descomunal erro jurídico caracterizar o 
factoring (o negócio principal) como endos-
so em preto pro soluto (o subnegócio). As 
operações das empresas de factoring bem 
podem prever o recebimento, em cessão 
onerosa, de títulos cambiariformes, com 
cláusula de co-responsabilidade do cedente, 
em caso de simples inadimplemento dos 
sacados, embora formal e materialmente per-
feitos, os títulos constantes do portfólio, i. e., 
sem vícios ou fraudes.” (O Negócio Jurídico 
Denominado Factoring. A Possibilidade de 
Cessão Onerosa de Crédito, Com Garantia 
de Pagamento pelo Cedente Por Inadimple-
mento do Sacado - IOF - Não Incidência, 
Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 
59, agosto de 2000, págs. 147/161).

Como se vê, em face da inexistência de 
lei específi ca disciplinando o contrato de 
fomento mercantil, não se pode reconhecer 
de forma absoluta que o risco decorrente de 
uma possível inadimplência dos respectivos 
sacados seja assumido exclusivamente pela 
empresa de factoring, sendo perfeitamente 
possível a espontânea assunção por parte do 
faturizado acerca da sua responsabilidade so-

opinião legal

“Parece claro 
que as partes 

interessadas têm 
autonomia 

e ampla 
independência”
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lidária pelo pagamento dos créditos cedidos.  
No Brasil, como se sabe, não é incomum o 
saque de títulos frios (sem causa) por comer-
ciantes inescrupulosos, visando sobretudo o 
desconto bancário ou mesmo operações de 
factoring, benefi ciando-se por conta de uma 
legislação anacrônica e leniente.

Não bastasse isso, há o problema da ex-
tensão territorial do nosso País, o que muitas 
vezes inviabiliza operações de factoring 
envolvendo títulos sacados contra comer-
ciantes sediados em localidades distantes 
da empresa faturizadora, circunstância que 
difi culta sobremaneira a análise dos créditos 
e a conseqüente realização de negócios de 
origem duvidosa. 

Neste caminhar, não parece razoável 
impedir ou restringir o manejo de prerroga-
tivas legais, em especial a cessão em todas as 
suas nuanças (responsabilidade do cedente 
pela legalidade, veracidade, legitimidade 
e pagamento dos títulos), como forma de 
salvaguardar o cessionário de boa-fé, nesse 
pólo incluídas as sociedades de fomento 
mercantil.

Por óbvio, o comerciante destituído de 
intenções dolosas,  cônscio da veridicidade 
do negócio mercantil mantido com o sacado 
e seguro do recebimento dos seus créditos, 
não encontrará motivos para deixar de 
negociar com a empresa de factoring um 
fator de compra mais conveniente aos seus 
interesses, pautado na sua responsabilidade 
subsidiária. Somente os astuciosos, que 
agem movidos por inocultável perfídia, de-
vem temer a cláusula pro solvendo, justo que 
resultariam desvestidos da couraça protetora 
para suas espúrias intenções.  

Há que se dar, nesse mesmo contexto, 
especial destaque ao teor da norma insculpi-
da no art. 296 do Código Civil, “in verbis”: 
“Salvo estipulação em contrário, o cedente 
não responde pela solvência do devedor.”  
Não há dúvida alguma sobre ter a referida 
norma substantiva instituído a possibilidade 
de o cedente responder pela solvência do 
devedor, dês que expressamente pactuada 
tal obrigação, não havendo razão plausível 
para não incidência da aludida norma nos 
contratos de fomento mercantil.

José Costa Loures e Taís Maria Loures 
Dolabela Guimarães, interpretando a re-
ferida disposição legal, prelecionam: “Em 
termos de garantias que podem cercar a 
cessão de crédito, distinguem os mestres as 

de direito e as de fato. As de direito decorrem 
da imposição da lei, inspirada na eqüidade 
(art. 295). As de fato, como acentuado por 
Carvalho Santos, podem variar ad libitum 
dos contratantes, à sombra da máxima o que 
não se proíbe é permitido. Assim, a respon-
sabilidade do cedente é restrita à existência e 
à legitimidade do crédito, podendo, todavia, 
assumir outras, tal como a admitida no dis-
positivo sob exame, limitada ao estado atual 
ou futuro do devedor.” (Novo Código Civil 
Comentado, Del Rey, pág. 136).

Luiz Lemos Leite, estudioso abnegado 
do fomento mercantil, discorrendo sobre a 
garantia de solvência do sacado, enfatiza: 
“Prevê a lei que, na cessão a título oneroso, 
o cedente fi ca responsável pela existência do 
crédito (art. 295 do Código Civil), podendo, 
outrossim, responsabilizar-se pela solvência 
do devedor, desde que tal seja estipulado 
contratualmente (art. 296). Afora estas hipó-
teses, o cedente, uma vez celebrada a cessão, 
não mais se vincula aos créditos cedidos. É 
importante salientar que a responsabilidade 
pela solvência do devedor, que o cedente do 
crédito assume contratualmente, é responsa-
bilidade subsidiária, e não principal.” 

E mais adiante arremata: “A regra do 
Código Civil é que o cedente não responde 
em caso de inadimplemento do sacado. En-
tretanto, desde que estipulado no contrato 
de fomento mercantil, a empresa contratante 
(vendedora cedente) responde pela solvência 
do devedor (salvo estipulação em contrário), 
ou seja, o factoring está autorizado pelo 
Código Civil e pelo contrato a cobrar judi-
cialmente o emitente do título.” (Factoring 
no Brasil,  Atlas, 10ª ed., pág. 217).

Ora, se a própria lei civil permite que 

o faturizado, cedente dos seus direitos cre-
ditórios, ao sabor das suas conveniências, 
assuma a posição de garante na hipótese de 
insolvência dos sacado, não há motivo al-
gum para continuar imperando o equivocado 
entendimento sobre a diminuição dos riscos 
descaracterizar o contrato de factoring.

Mas não é só. O Código Civil vigente, 
através do seu art. 425, estipula: “É lícito às 
partes estipular contratos atípicos, observa-
das as normas fi xadas neste Código.”

Os contratos atípicos, tanto no âmbito 
civil como comercial, estão vinculados ao 
crescente espectro das atividades negociais, 
cuja velocidade é infi nitamente superior 
à capacidade legiferante do Estado. São 
aqueles não disciplinados por nenhum 
regramento próprio, estabelecendo forma 
ou conteúdo, tal como ocorre nos contratos 
nominados e típicos, onde há um nomen juris 
e uma regulamentação específi ca. 

Nada obstante a inexistência de lei 
específi ca, lícito é afi rmar que os direitos 
e obrigações atinentes aos partícipes dos 
contratos atípicos, enquanto não tutelados 
por nenhum regramento particular, deverão 
ser interpretados à luz dos princípios gerais 
de direito, além daqueles especifi camente re-
lacionados com a teoria geral dos contratos, 
conforme já mencionado anteriormente.

Destarte, se a lei civil não veda a rea-
lização de contratos atípicos e faculta ao 
cessionário assumir garantias outras além da 
existência e legitimidade do crédito cedido, 
não havendo nessa última hipótese nenhum 
malferimento à liberdade de contratar, aos 
usos e costumes, aos fi ns sociais e aos princí-
pios da probidade e da boa-fé, não vislumbro 
motivo plausível para repugnar a cláusula 
de regresso ou a natureza pro solvendo nos 
contratos de fomento mercantil.

O que não se pode, segundo estimo, mes-
mo sob a égide de um Estado social, é pres-
tigiar o dirigismo contratual além das suas 
estritas necessidades, desestimulando, em 
contrapartida, com preconceitos e idiossin-
crasias, a proliferação das fi guras contratuais 
atípicas, que atendam às necessidades dos 
negócios e não contrariem a ordem pública, 
como iniludivelmente ocorre com o contrato 
de factoring ou fomento mercantil. 

Jorge Luis Costa Beber é juiz da 2ª 
Vara Cível de Blumenau, Santa Catarina

“O princípio da 
supremacia da 
ordem pública 

atua como espécie 
de limitador  da 

vontade das partes”
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Fundos de recebíveis são 
nova estratégia das empresas
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securitização

Total de títulos emitidos em 2005 ficou próximo de R$ 5 bilhões 
e o mercado deve apresentar forte crescimento, novamente, este ano

orenza Gomes Rohrmann tra-
çou um ambicioso projeto para 
sua empresa e os resultados se 

concretizam a cada ano. Diretora co-
mercial da L&S Fomento Mercantil, de 
Belo Horizonte, ela se prepara para dar 
mais um salto de qualidade: “Em três 
anos crescemos 60%. Agora é hora de  
expandir de forma mais estruturada e o 
meio escolhido é o fundo de investimen-
to em direitos creditórios.” Wilson Nu-
nes de Siqueira, gestor da Fator Lacre, 
sociedade de fomento de Bauru, interior 
de São Paulo, quer seguir o mesmo ca-
minho. “Somos pequenos, mas estamos 
nos adequando para chegar lá”, afi rma 
Siqueira. 

“Os fundos de investimentos em di-
reitos creditórios (FIDCs) já são uma 
rea lidade e serão num futuro muito pró-
ximo um instrumento importantíssimo 
no dia-a-dia de um grande número de 
empresas de fomento”, observa o presi-
dente da Anfac, Luiz Lemos Leite. Para 
ele, a iniciativa da entidade de criar os 
meios para que os associados tenham 
acesso facilitado a uma das mais moder-
nas ferramentas de expansão dos negó-
cios confere ao setor um avanço na dire-
ção do aperfeiçoamento das operações, 
com rentabilidade e segurança.

Em encontro realizado em fevereiro 
no BankBoston, responsável pelos servi-
ços de custódia, controladoria e cobran-
ça dos títulos dos fundos das empresas 
de fomento, empresários fi rmaram a dis-
posição de constituir FIDCs. “Pretendo 
estruturar um fundo voltado para o Rio 
Grande do Sul”, informa José Corsi Gui-

zardi, da Federal Fomento. Ele atua em 
São Paulo, onde já mantém um fundo de 
investimento em direitos creditórios, e 
nos Estados do Sul.

Mario Ricardo Gomes, que assumiu a 
presidência do Sinfac-AM, quer levar os 
FIDCs para o seu Estado e estuda come-
çar por sua empresa, a Rio Claro Trust 
de Recebíveis S.A. O mesmo ocorre com 
Ivan Saraiva, da BM Fomento, da Bahia. 
Nilvan Torres, da Magyrus Factoring, 
Everaldo Moreira, da Valecred, e José 
Luiz Monteiro, da Multimetas, todos de 
empresas do interior de São Paulo inte-
ressadas.

A criação dos fundos patrocinados 
pela Anfac é o feliz desfecho de um pro-
jeto iniciado havia mais de um ano. As 
discussões começaram em novembro de 
2004 e evoluíram para a formalização 
de um convênio entre a Anfac e a Petra 
CTVM. Em fevereiro de 2005, o projeto 
foi apresentado à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Teve início então a 
seleção dos demais parceiros e o desen-
volvimento dos sistemas operacional e 
jurídico. O BankBoston fi rmou convê-
nio em maio e os primeiros FIDCs fo-
ram registrados na CVM em novembro, 
com início das operações.

O uso da marca Anfac empresta 
credibilidade perante os órgãos regu-
ladores, de fi scalização e investidores. 
A estruturação do FIDC inicia-se com 
a certifi cação da qualidade de gestão, o 
Selo Anfac, atribuído à empresa de fo-
mento mercantil.

Lemos Leite prevê, somente nesta 
primeira etapa, o lançamento de cerca 
de R$ 200 milhões em direitos creditó-
rios de fundos originados por socieda-
des de fomento. Em entrevista ao jornal 
Gazeta Mercantil, o presidente da An-
fac julga os FIDCs do setor ferramenta 
alternativa não só para as sociedades de 
fomento, mas, principalmente, para os 
potenciais investidores, com uma renta-
bilidade atrativa.

Fernando de Marsillac Fontes, da Pe-
tra Corretora de Valores, empresa par-
ceira no lançamento dos fundos, aponta 
outra importante vantagem para as em-
presas de fomento. Como principais co-
nhecedoras dos seus clientes, elas pres-
tam serviços de análise de crédito para 
os fundos, gerando assim uma nova fon-

te de receita. E, segundo ele, ninguém 
melhor do que o fomento tem agilidade 
para atender às necessidades dos vários 
agentes envolvidos numa operação de 
compra de recebíveis por um FIDC. 

Para pequenos, médios e grandes 
empresários do fomento, a modalidade 
deve representar acesso a recursos com 
menor instabilidade e custos mais bai-
xos. O menor encar-
go para as factorings 
deve-se transformar 
em benefício para 
as mais de 100 mil 
empresas - cl ientes 
do segmento, que 
poderão, também, 
negociar seus direi-
tos creditórios em 
condições mais van-
tajosas.

Convênio - Com o objetivo de prepa-
rar as sociedades de fomento para esse 
novo mercado, a Anfac fi rmou um con-
vênio com a Uqbar Educação e Informa-
ção Financeira Avançada Ltda., empresa 
especializada em fi nanças, que dá cur-
sos para profi ssionais, fornece ao mer-
cado informações on-line e desenvolve 
trabalhos de pesquisa e desenvolvimen-
to em modelagem matemática de títulos 
de securitização. Recentemente, a em-
presa foi contratada pela própria Bolsa 

de Valores de São Paulo para dar cursos 
aos profi ssionais das corretoras na área 
de recebíveis do mercado imobiliário.

Carlos Augusto Lopes, sócio da 
Uqbar, diz que o objetivo do convênio 
é “incentivar as empresas de fomen-
to mercantil a olhar para o mercado de 
fundos de investimento em direitos cre-
ditórios como uma opção estratégica”. A 
Anfac pretende disseminar essa tecno-
logia para todos os seus associados. “O 
mecanismo clássico vai dar lugar a esse 
novo modelo.”

Lopes informa que a securitização de 
ativos, incluindo os fundos de direitos 
creditórios, deve assumir um lugar extre-
mamente importante na economia brasi-
leira. Até o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) e 
as prefeituras manifestaram interesse em 
criar seus próprios mecanismos de capta-
ção de recursos.

Balanço - O montante de títulos emi-
tidos no mercado brasileiro de securiti-
zação de créditos pulverizados alcançou 
R$ 4,92 bilhões em 2005, um crescimen-
to de 32,7% em relação a 2004, segundo 
o relatório Securitização: Revisão do 
Mercado Doméstico – Ano 2005, a ser 
publicado pela Uqbar agora em março, 

única publicação na-
cional para o setor de 
securitização.

O crescimento 
registrado deve-
se essencialmente à 
disseminação do co-
nhecimento entre os 
diversos participantes 
do mercado - prin-
cipalmente origina-

dores e investidores - especialmente na 
área de infra-estrutura, ao contínuo apri-
moramento do marco regulamentar e jurí-
dico, à redução de taxas cobradas pelos in-
termediários e expectativas de um cenário 
de menores taxas básicas de juros.

Seis classes distintas de ativos-lastro, 
além da categoria multiclasse, estiveram 
presentes no mercado em 2005. Recebí-
veis comerciais e créditos em consigna-
ção dominaram o mercado, alcançando, 
juntos, 77,% do total de emissões. No 
caso de recebíveis comerciais, o cresci-
mento é resultado da disseminação do 

L
Lorenza:  crescimento estruturado

Fundos patrocinados 
pela Anfac já 

despertam interesse 
em todo o País
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conhecimento da tecnologia entre um 
número cada vez maior de empresas dos 
mais diversos portes.

Em detalhes - Os fundos de inves-
timento em diretos creditórios (FIDCs), 
também conhecidos como fundos de 
recebíveis, foram criados por meio da 
Resolução nº 2.907/01 do Conselho Mo-
netário Nacional e regulamentados pela 
Instrução CVM 356/01, com nova reda-
ção dada pela Instrução CVM 393/03. O  
FIDC pode ser aberto ou fechado. Em 
um fundo aberto, os cotistas podem efe-
tuar resgates a qualquer momento, desde 
que respeitadas as condições estabeleci-
das no regulamento. Em um fundo fe-
chado, as cotas somente são resgatáveis 
por ocasião de encerramento do fundo, 
conforme prazos e condições previa-
mente estabelecidos, ou ainda por oca-
sião 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 po-
derá determinar a liquidação do fundo 
ou ainda exigir sua incorporação a ou-
tro FIDC. Em caso de fundos fechados, 
existe um prazo inicial de 180 dias para 
a subscrição de todas as cotas não colo-
cadas, também sob risco de liquidação 
antecipada.

As cotas de um FIDC são divididas 
em duas classes: cota sênior, que não se 
subordina às demais para fi ns de amorti-
zações e resgates. Nos fundos fechados, 
podem ser subdivididas em séries dife-
rentes, de acordo com prazos 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 res-
gate das cotas seniores.

As cotas de todas as classes e séries 
destinadas à colocação pública devem 
ser submetidas a uma agência classifi -
cadora de risco em funcionamento no 
Brasil.

Antes de efetuar o ingresso como 
condômino de um fundo de direitos 
creditórios aberto ou ainda subscrever 
cotas de um FIDC fechado, o investi-

dor deve observar com atenção as con-
dições estabelecidas no regulamento 
do fundo. Os pontos mais relevantes a 
serem observados são: taxa de adminis-
tração, taxa de desempenho ou perfor-
mance, além de outras taxas e despe-
sas;  características de todas as classes 
e séries de cotas; prazos de carência e 
de duração do fundo; periódico utiliza-

securitização

Guizardi: fundo voltado para o RS

do para a divulgação de informações; 
terceiros contratados para prestação 
de serviços ao fundo (administração, 
auditoria, gestão da carteira, consulto-
ria e custódia); metodologia de avalia-
ção de ativos; procedimentos a serem 
adotados na hipótese de rebaixamento 
de classificação das cotas por agência 
classificadora de risco.

Deve-se verifi car a política de inves-
timento, que defi ne 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 di-
versifi cação da carteira, a administração 
de riscos fi nanceiros e a possibilidade de 
aplicações em mercados de derivativos.

É importante analisar o agente cus-
todiante, que é responsável por receber 
e analisar documentos relativos aos di-
reitos creditórios oferecidos ao fundo, 
validar esses créditos de acordo com os 
critérios de elegibilidade previstos, rea-
lizar liquidação, fazer custódia de ati-
vos, dentre outras atividades. 

A Anfac, com base na experiência 
dos fundos de investimentos em direitos 
creditórios, estuda outras alternativas 
que possam ser oferecidas a suas asso-
ciadas para o aperfeiçoamento contínuo 
de suas atividades empresariais.

Apresentação dos FIDCs: fi nal feliz do projeto da Anfac iniciado há mais de um ano 



26                            FOMENTO MERCANTIL

institucional

VIII Congresso terá palestrantes internacionais 
O VIII Congresso Brasileiro de 

Fomento Mercantil - Factoring, a ser 
realizado no Hotel Plaza São Rafael, em 
Porto Alegre, de 31 de março a 2 de junho, 
terá como tema “A efi ciência da gestão 
empresarial” e contará com a partici-
pação do governador do Rio Grande do 
Sul, Germano Rigotto, e do prefeito da 
capital gaúcha, José Fogaça. O encontro 
vai oferecer caminhos para a expansão 
das sociedades de fomento mercantil em 
tempo de economia estável. Para tanto, 
contará com a presença de importantes 
líderes empresariais do setor que atuam 
em países economicamente consolidados, 
como Espanha e Chile. 

O presidente da Associação Espanho-
la de Factoring, Elias Soler, falará das 
experiências operacionais do fomento 
mercantil em seu país. A Europa é o prin-
cipal pólo de fomento no mundo, com 61% 
dos negócios. O Chile, uma das primeiras 
nações da América Latina a alcançar a 
estabilidade monetária, vai mostrar a 
importância do factoring para a economia 
local. Destaque também para o jurista Ives 
Gandra da Silva Martins, que abordará um 
tema de grande preocupação para o setor:  
o impacto do sistema tributário brasileiro 
na vida das empresas, em especial nas 
sociedades de fomento.

O VIII Congresso terá este ano uma 
importante novidade: o painel jurídico 
apresentará a tese vencedora sob os 
temas “cessão e endosso” e as modalida-
des de contrato balizadas pelos limites 
da legislação brasileira. Uma comissão 
julgadora foi constituída especialmen-
te para este fi m. Será presidida pelo 
desembargador aposentado e presidente 
do Conselho de Ética da Anfac,  Manoel 
Carlos Vieira de Moraes, e composta 
pelos desembargadores do Tribunal de 
Justiça de São Paulo Francisco Casconi, 
Oldemar Azevedo e Oscarlino Moeller. 
Os trabalhos devem ser encaminhados à 
comissão até o dia 10 de maio.

A responsabilidade social empresarial 
será o tema de encerramento do VIII Con-
gresso, que terá ainda painéis operacionais 
com destaque para novas tecnologias e 
produtos oferecidos aos associados da 
Anfac por meio de parcerias. 

No evento, são esperados cerca de 700 
participantes, entre empresários do setor 
e representantes da indústria, comércio e 
serviços, magistrados, advogados, presta-
dores de serviços, contadores, economis-
tas, além de autoridades das mais altas 
esferas política e econômica do País.   

O encontro será patrocinado pelos 
bancos Safra e BankBoston, pelas empre-

sas de informações Serasa e Equifax, de 
software WBA, Decisão, RGB e Order By, 
além da corretora Petra, Austin Rating, 
auditoria BDO Trevisan, Porto Seguro, 
Fecomércio do Rio Grande do Sul e pelo 
Instituto Brasileiro de Fomento Mercantil.

O presidente da Anfac, Luiz Lemos 
Leite, destaca, porém, que, a par de todos 
os benefícios que um encontro desse porte 
e natureza propicia a todos os que militam 
na área, o congresso é uma oportunidade 
singular de congraçamento.  “Além do 
intercâmbio de idéias, de sugestões para o 
aperfeiçoamento de nossa sistemática ope-
racional e de maior política de divulgação 
dos serviços do fomento mercantil, o con-
gresso é um ambiente que contribui para a 
confraternização de toda a categoria”, diz 
Lemos Leite. “O encontro fortalece a união 
em torno dos nossos objetivos institucio-
nais e auxilia na preservação da prática do 
fomento como autêntico mecanismo de 
alavancagem da atividade produtiva.”

A escolha do tema deste ano tem o  
propósito de municiar as associadas “de 
conhecimento e informações que poderão 
contribuir para otimizar sua capacidade 
gerencial, incrementar seus ganhos de pro-
dutividade, liquidez e rentabilidade, pos-
sibilitando a oferta de serviços de apoio às 
pequenas e médias empresas”, afi rma. 

 

Programa dos três dias do encontro em Porto Alegre
Personalidades representativas dos 

mais relevantes setores estarão presentes 
no maior e mais importante evento do 
fomento mercantil realizado no País. 

A ministra do Superior Tribunal 
de Justiça Fatima Nancy Andrighi, 
o governador do Rio Grande do Sul, 
Germano Rigotto, o prefeito de Porto 
Alegre, José Fogaça, o presidente da 
Associação Espanhola de Factoring, 
Elias Soler Vives, o advogado tributarista 
Ives Gandra da Silva Martins, o juiz 
da 1ª Vara Empresarial do Rio de 
Janeiro Luiz Roberto Ayoub, o juiz da 
32ª Vara Cível da Comarca do Recife 

Ação social do IBFM mostra primeiros resultados
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Anfac firma parceria
com a Porto Seguro

A Anfac formalizou uma parceria com 
a Porto Seguro, a maior seguradora do 
País no ramo de automóvel, para dar aos 
seus associados vantagens como produtos 
e serviços com características exclusivas, 
além de descontos. A Porto Seguro tem  
17% do mercado de autos, com uma 
carteira de mais de 1,3 milhão de veículos 
e é a maior do setor não ligada a banco.

Os associados da Anfac terão à 
disposição mais de 12 mil corretores,  
além de 97 escritórios próprios e mais de 
5 mil funcionários e 2.700 prestadores de 
serviços, informa o gerente da produção 
da Porto Seguro, Fábio Piva Ferreira. 
“Através desse acordo, será possível levar 
aos associados uma infi nidade de produtos 
e serviços atendendo perfeitamente as 
necessidades do setor”, afi rma. Num 
segundo momento, os benefícios serão 
estendidos às empresas-clientes.

O consultório dentário itinerante 
do Programa Sorridente, em Belo 
Horizonte, fez uma balanço de suas 
ações, de setembro do ano passado 
a janeiro deste ano, na Vila Pinho, 
onde passou a funcionar. De acordo 
com a dentista Andréa Augusto 
Rodrigues, responsável pelo projeto, 
foram realizadas 545 atividades de 
educação em saúde, 201 diagnósticos, 
81 diagnósticos-creche, 201 consultas/
atendimentos, 248 procedimentos, 
76 tratamentos concluídos (alta) 44 
tratamentos em andamento.

Todos esses procedimentos tiveram 
um custo estimado em R$ 33.080,00, 
integralmente revertido para a 
população, uma vez que o atendimento 
é gratuito. As atividades de educação 
em saúde foram realizadas pelas 
estagiárias da Faculdade Newton Paiva 
entre setembro e dezembro.

O trabalho ganhou a partir 
de dezembro importante reforço, 

Os associados contarão prontamente 
com o núcleo de seguros Anfac,  uma 
central de relacionamento onde será 
possível solicitar cálculos de seguros de 
automóvel, residencial,  empresarial, entre 
outros. Poderão, ainda, indicar corretores 
para atuar como consultores, comercia-

lizando produtos e serviços necessários, 
além de esclarecer dúvidas quanto a cober-
turas e procedimentos em caso de sinistro 
ou outros eventos.

Núcleo de Seguros Anfac: São Paulo  
3366-1153. Demais regiões 0800-7272-721.

Vantagens - A Anfac vem desen-
volvendo uma série de parcerias para 
oferecer produtos cada vez mais efi cien-
tes aos associados. Outros dois convênios 
acabam de ser fi rmados. O primeiro 
deles, com a Fundação Escola de Comér-
cio Álvares Penteado (Fecap), que vai 
permitir o aprimoramento dos operadores 
de fomento nas áreas de gestão de negó-
cios, administração de empresas, contabi-
lidade, entre outras.

O outro acordo, realizado com a Uqbar, 
empresa especializada em fi nanças avança-
das, vai facilitar a compreensão e operação 
dos fundos de investimentos em direitos 
creditórios. Com reconhecido conheci-
mento na área de securitização, a empresa 
é fonte de consulta, por exemplo, da Bolsa 
de Valores de São Paulo.

com a reativação das atividades de 
atendimento no trailer, que realiza 
ações itinerantes. O Instituto 
Brasileiro de Fomento Mercantil 
contribuiu para que esse tipo de 
atendimento fosse retomado.  

 

SP terá curso de 
operador em abril

Já estão abertas as inscrições para 
o 109º. Curso de Agente de Fomento 
Mercantil (Operador de factoring) a 
ser realizado de 3 a 7 de abril de 2006 
em São Paulo. O curso de Agente de 
Fomento Mercantil - Operador de 
Factoring promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Fomento Mercantil e 
certifi cado pela Anfac, destina-se 
aos associados ou não e também a 
advogados, economistas, contadores, 
administradores, engenheiros, 
empresários e estudantes.

Até o momento, mais de 6 
mil agentes de fomento mercantil 
(operadores de factoring) freqüentaram 
os cursos, que atendem às exigências 
de qualifi cação, profi ssionalização 
e planejamento das empresas. O 
compartilhamento de informações é 
vital para otimizar o gerenciamento de 
qualquer negócio.

Andréa: consultório itinerante

Piva: parceria promissora

Demócrito Reinaldo Filho, a especialista em 
comportamento e motivação Leila Navarro, 
o presidente-executivo da Fundação Instituto 
de Desenvolvimento Empresarial e Social 
(Fides), Alberto A. Perazzo, o conselheiro 
do instituto Roberto Gonzales e o diretor 
da Factor Line do Chile Julio Nielsen estão 
entre os palestrantes do VIII Congresso 
Brasileiro de Fomento Mercantil, que terá 
lugar em Porto Alegre nos dias 31 de maio, 
1º e 2 de junho.

O evento deste ano oferecerá aos 
participantes importantes inovações, como o 
formato escolhido para o Painel Jurídico, que 
apresentará a tese vencedora do concurso 

Talento Jurídico do Fomento Mercantil.
No Painel Operacional, empresários 

do fomento mercantil filiados vão 
mostrar casos de sucesso. E o Painel 
de Securitização tratará dos fundos de 
investimentos em direitos creditórios 
(FIDCs) patrocinados pela Anfac.

Outras informações podem ser obtidas 
no site da associação, www.anfac.com.
br/congresso. As inscrições este ano serão 
realizadas exclusivamente pela internet.

As inscrições feitas até o dia 31 de março 
terão condições especiais. As empresas que 
inscreverem mais de um participante serão 
benefi ciadas com desconto.
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A Sinfac-SP apóia a campanha 
Quero Mais Brasil, desenvolvida 
pelo Sindicato das Empresas de 
Assessoramento, Perícias e Informações 
Contábeis (Sescon) com outras 
entidades empresariais que tem por 
objetivo conseguir 1,5 milhão de 
assinaturas num projeto de lei popular 
para alterar o parágrafo 5 do artigo 
150 da Constituição. O propósito é 
regulamentar o texto, que obriga a 
publicação a explicitar na nota fi scal 
exatamente quanto o consumidor está 
pagando de imposto. 

A mobilização, esperam seus 
patrocinadores, deve alcançar o mesmo 
sucesso da campanha contra a aprovação 
da MP 232, que elevava tributos para 
as empresas prestadoras de serviços, 
agricultores e transportadores, além de 

Sindicato apóia campanha Quero Mais Brasil
impedir o acesso às câmaras de julgamento 
de quase 90% dos contribuintes.

“Você já parou para pensar o quanto 
tem de imposto em um copo de água? 
Afi nal quanto se ingere de imposto por 
dia?”, pergunta Antonio Marangon, do 
Sescon. Segundo ele,  “a população tem 
o direito  de exigir o retorno do que paga 
em impostos e não apenas deveres, sendo 
obrigada a recolher elavadíssima tributação 
sobre tudo o que produz”.

Participam do movimento a Federação 
das Associações Comerciais do Estado 
de São Paulo, a Associação  Comercial 
do Estado de São Paulo, Ordem dos 
Advogados do Brasil Secção São Paulo, 
Associação Médica Brasileira, Força 
Sindical e Centro das Indústrias do Estado 
de São Paulo.

Isenção - Na cruzada pela redução da 

Sinfac-SP faz 
parceria com o Sescon

Os eventos promovidos pela 
Associação de Empresas de Serviços 
Contábeis do Estado de São Paulo 
(Aescon) e pelo Sindicato das Empresas de 
Assessoramento, Perícias e Informações 
Contábeis (Sescon) terão a participação 
do Sinfac-SP e da Anfac. Igualmente, as 
ações das entidades do fomento mercantil 
contarão com a presença e o apoio dos 
dirigentes da área de contabilidade. A 
decisão é parte do acordo de parceria 
promovido entre as duas atividades com 
o objetivo de estreitar o relacionamento 
e fortalecer a sinergia que ampliar os 
negócios tanto das empresas contábeis 
quanto das sociedades de fomento. 

O acordo foi fi rmado pelos presidentes 
da Anfac, Luiz Lemos Leite, do Sinfac-
SP, Marcus Garutti, e do Sescon, Antonio 
Marangon, que recentemente assumiu a 
presidência da Junta Comercial do Estado 
de São Paulo, com a meta reduzir de 
152 dias para até 24 horas o tempo para 
abertura de uma empresa. 

Garutti afi rmou que “o espaço que se 

oferece pelo intercâmbio de experiências e 
de conhecimentos entre os empresários de 
fomento mercantil e os contabilistas deve 
ser valorizado e ampliado em benefício 
recíproco da gestão das sociedades de 
fomento e do aperfeiçoamento dos serviços 
de assessoria do contador”.

Para Marangon, os profi ssionais que 
atuam nos dois segmentos têm grande 

conhecimento das empresas para as quais 
prestam serviços, o que ele considera um 
capital de muito valor a ser compartilhado, 
resultando no crescimento dos negócios. 

Lemos Leite destacou que as pequenas 
e médias empresas, mercado-alvo do 
fomento, ganharão com a ampliação dos 
serviços prestados pelos associados da 
Anfac, do Sinfac e do Sescon.

carga tributária, o presidente do Sinfac-
SP, Marcus Garutti, informou que obteve 
liminar para que um empresa de seu 
grupo deixe de recolher IPI, PIS e Cofi ns 
sobre importações. Segundo Garutti, 
como está enquadrada no Simples, a 
Marimport Equipamentos Automotivos 
Ltda.  já recolhe de forma unifi cada, 
mediante aplicação de um percentual 
fi xo sobre o faturamento, os tributos 
devidos. Mas, por exigência da Receita 
Federal, era obrigada a pagar impostos 
também sobre as importações. Como não 
pode se creditar dessa parcela, a pequena 
empresa acaba sendo duplamente 
tributada. “A decisão se reveste de 
grande importância e abre precendente 
em matéria jurídica, com grande 
alcance para as pequenas empresas 
importadoras”, disse.

Marangon assina convênio, ao lado de Lemos Leite e Garutti: vantagem mútua
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Sinfac-AM elege 
novo dirigente

O Sinfac do Amazonas tem novo 
presidente, Mário Ricardo Gomes, do 
Grupo MRG, que elegeu a capacitação 
profi ssional e a ampliação do mercado 
das sociedades de fomento como 
prioritárias de sua administração. 
“Nossos planos para o setor no Estado 
do Amazonas são manter o ritmo da 
administração anterior e pretendendo 
estar cada vez mais presente na Anfac, 
repassando todas as informações para o 
nossos associados”.

Para Gomes, a conquista e 
consolidação de clientes está ligada à 
profi ssionalização dos agentes que atuam 
no segmento e à qualidade dos produtos 
oferecidos. “Vamos motivar os colegas 
empresários e funcionários das empresas 
de factoring que ainda não cursaram a 
realizar o curso de agente de fomento 
mercantil, como forma de cada vez 
mais profi ssionalizar o setor”, afi rma. 
“A idéia é divulgar de maneira enfática, 
institucional e profi ssional a atividade,  
captando mais clientes dentro do nosso 
perfi l, as pequenas e médias empresas”.

Na linha de esclarecimento aos 
demais setores da sociedade adotado pela 
Anfac, o Sinfac-AM iniciou contatos 
com o Poder Judiciário, para explicar 
os conceitos e a doutrina do fomento. 
A questão tributária “dentro de um 

ES promove curso  
de contabilidade

O Sinfac-ES vai promover no dia 
24 de março, das 8 às 19h30, o Curso de 
Contabilidade Gerencial voltado para 
o factoring, destinado a empresários 
de fomento mercantil, gerentes, 
operadores, contadores, estudantes e 
demais interessados em obter noções e 
procedimentos contábeis adotados nas 
empresas do setor.
Os trabalhos serão conduzidos pelo 
professor e empresário Sérgio Silveira 
Melo. As inscrições estão abertas e as 
vagas são limitadas. O programa inclui os 
temas: tributos incidentes sobre o fomento, 
obrigações acessórias, fi scalização 
eletrônica, plano de contas, contabilização 
das operações, demonstrações fi nanceiras 
e planejamento tributário. Informações: 
Sinfac-ES pelos telefone (27) 3225-2834 
e (27) 9932 1409, com Renato. Ou pelo 
e-mail sinfaces@sinfaces.com.br.

Francisco Gomes Coelho foi 
reeleito para um segundo mandato 
à frente do Sinfac dos Estados 
do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio 
Grande do Norte. A assembléia que 
reconduziu o presidente ratifi cou 
ainda a nova diretoria e conselho 
fi scal da entidade: 

Francisco Gomes Coelho 
(presidente) - Izzi Fomento

Renato Furtado (1º vice-
presidente) - Credmix Fomento

Cláudio Henrique Vale (2º vice-
presidente) - Elo Factoring 

Antônio Dantas (1º tesoureiro) 
- Credinvest Factoring

Cíntya Diógenes (2º tesoureiro) 
- Capitalize Fomento

Simone Melo (1º secretário) - SM 
Fomento

Fátima Barreto (2º secretário) 
- Dracma Fomento 

Marcus Medeiros (conselho fi scal) 
- SL Factoring

Max Bezerra (conselho fi scal) 
- Girocred Factoring

Bruno Borges (conselho fi scal) 
- PIBB Factoring.

nos sindicatos

Sinfac-CE/PI/MA/RN reelege presidente

perfi l ético e formal para as empresas 
associadas” também será foco da nova 
administração.  A diretoria fi cou assim: 

Presidente: Mário Ricardo F. 
Gomes - mrmachical@aol.com. 
Vice-presidente: Valdemar Pinheiro 
Filho - vpinheiro@vivax.com.br. 2º 
vice-presidente: Celso Fernandes de 
Castro Filho - araguaia@vivax.com.
br. Diretor técnico: Luiz Roberto 
Caldeira -brasilfactoring@argo.com.br. 
Diretor fi nanceiro: Edson Pinto Alho - 
matosalhofactoring@uol.com.br. Diretor 
administrativo: José Augusto Barreiros 
Aina - facilfac@argo.com.br. Conselho 
fi scal: presidente: Paulo Queiroz Costa - 
unifac.am@gmail.com.br. Membros: Ivan 
Cardoso da Cunha - rcafomento@uol.
com.br; Elizabeth Magalhães Coelho 
-rioclarotrust@vivax.com.br. Suplentes: 
Paulo Roberto Chaves do Carmo - 
araguaia@vivax.com.br, Luiz Roberto 
Caldeira Júnior -brasilfactoring@argo.
com.br

Gomes: presença constante na Anfac

ES promove curso  

matosalhofactoring@uol.com.br. Diretor 

unifac.am@gmail.com.br. Membros: Ivan 

ES promove curso  ES promove curso  

Presidente do Sinfac-
MS lança livros

O presidente do Sinfac-MS, 
Rubens Filinto, lança no dia 24 
de março, às 21 horas, em Campo 
Grande, os livros “A Cobrança e 
a Recuperação de Recebíveis no 
Factoring”, com prefácio do vice-
presidente da Anfac Tarcísio Zonta 
e agradecimento especial a Luiz 
Lemos Leite, e “As Garantias Reais 
e Pessoais no Factoring”, com 
apresentação do desembargador do 
TJ-SC Nelson Shaefer Martins.
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Aniversário
 
É com muito prazer que felicitamos a co-
memoração do 24º aniversário da Anfac. A 
associação desenvolve um grandioso traba-
lho e conquista muitos méritos no mercado 
de fomento mercantil, fruto da seriedade, 
profi ssionalismo e dedicação de seus diri-
gentes. A força motriz desse sucesso deve-
se à brilhante atuação do dr. Luis Lemos 
Leite. A Daniele Banco deseja que a Anfac 
seja cada vez mais reconhecida por seus 
esforços, se destaque de forma positiva e 
atuante na luta pelas causas da categoria e 
que as leis contribuam para o sucesso do 
factoring no Brasil.  Um grande abraço,
 

Pio Daniele
Daniele Banco
São Paulo - SP

Entrevista

“Caro presidente, Luiz Lemos Leite, 
Parabéns pela importante entrevista con-
cedida à Rede Mulher de TV. Atitudes 
como esta fortalecem nossa posição pe-
rante o mercado e as autoridades. Cor-
dialmente, 
 

Augusto Sabadin
NP Factoring

São Paulo - SP
 

Caderno e revista
 
      Cumprimentando-o, acuso recebimen-
to do Of.Presi-219/2005. Agradeço o envio 
da edição 57 de Fomento Mercantil e nº 1 
de Cardenos Anfac.  Renovo protestos de 

consideração e apreço. Atenciosamente,

Luiz Carlos Hauly
Deputado federal - PSDB/PR

Brasília - DF

Registramos o recebimento e agradecemos 
a edição nº 57 da Revista Fomento Mer-
cantil e o nº 1 de Cadernos Anfac.

Yeda Crusius
Deputada federal - PSDB-RS

Brasília - DF

Cumprimentando-o cordialmente, tenho a 
satisfação de agradecer o envio da edição 
57 da Revista Fomento Mercantil e nº 1 
de Cadernos Anfac. Atenciosamente, 

Desembargador Alselmo Cerello
Presidente em exercício TJ-SC

Florianópolis - SC

 s balanços das companhias bra-
sileiras do último trimestre e do 
ano de 2005 apresentados até o 

momento mostram uma sensível mudança 
de comportamento nos resultados em rela-
ção ao ano de 2004 e emitem sinais impor-
tantes sobre o desempenho das empresas 
conforme a atividade e o que esperar para 
este ano. A primeira constatação é a de que 
os setores voltados ao mercado exterior es-
tão mesmo perdendo rentabilidade com o 
dólar fraco ante o real, como os segmentos 
de veículos, têxteis, calçados e brinquedos. 
A disseminação dos produtos chineses é 
outro ingrediente explosivo. O real valori-
zado barateira ainda mais os itens que vêm 
da China, trazendo a competição também 
para o âmbito nacional. 
Outras companhias com forte participação 
nas exportações sofrem com o câmbio e o 
enfraquecimento de preço das commodities, 

como papel e celulose e pe-
troquímica, cujos resulta-
dos trimestrais estão abai-
xo dos auferidos no mesmo 
trimestre de 2004. E os 
segmentos de carnes e aves 
sofre com a febre aftosa e a 
gripe aviária.
Mas há setores que conseguem evitar o 
efeito cambial, já que suas commodities es-
tão supervalorizadas no exterior: petróleo, 
açúcar, álcool e parte da siderurgia. Essas 
companhias tendem a continuar com bom 
desempenho.
Internamente, o destaque será a queda das 
taxas de juros e a expansão da renda. Serão 
mais favorecidos os setores infl uenciados  
pela queda da Selic, como fi nanciamento de 
veículos, construção civil e investimentos. 
Já eletrodomésticos podem ser benefi ciados 
pela melhora da renda da população, tendo 
em vista que o valor das parcelas impor-
ta mais na decisão do consumidor do que 
o nível de juros. Apenas no longo prazo, 
com uma redução consistente da Selic, as 
parcelas cairão, os prazos crescerão e farão 
maior diferença sobre o consumo. 
Em outro plano estão setores favorecidos 

por fatores tributários e até pela valoriza-
ção do real, como computadores, após a 
redução do ICMS, e impressoras, puxadas 
pelas vendas de PCs, pelo barateamento e 
surgimento de novas tecnologias e pelas 
vendas online. 
As atividades ligadas ao agronegócio,  salvo 
setores com características próprias, como 
sucroalcooleiro, seguirão prejudicadas pe-
los problemas climáticos, alto endivida-
mento dos produtores, dólar fraco, preços 

deprimidos em al-
guns mercados e os 
problemas da aftosa 
e gripe aviária.

O

investimentos

cartas

Setores da Indústria
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