


tração de um crescente número de 
empresas-clientes. Dada a diversi-
dade de atividades de quem se so-
corre dos recursos e serviços ofe-
recidos pelas factorings, somente 
profi ssionais de alto grau de qua-
lifi cação serão capazes de atender 
a contento as demandas.

Diante do quadro de perma-
nente e cada vez mais veloz evo-
lução dos meios e métodos na 
condução dos empreendimen-
tos, a Anfac não se limita à legí-
tima e bem-conduzida represen-
tação institucional do fomento 
mercantil no País. Procura tam-
bém se antecipar às novas neces-
sidades e dotar os empresários do 
setor de instrumentos e mecanis-
mos operacionais que facilitem a 
ampliação e administração dos 
negócios. Convênios com enti-

dades de notória competência são realizados 
para oferecer capacitação aos profi ssionais do 
setor, nos mais diversos níveis, da preparação 
de operadores à pós-graduação para gestores.

Não é sem motivo que o VIII Congresso 
Brasileiro de Fomento Mercantil, a ser reali-
zado nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho em 
Porto Alegre, terá como foco a gestão empre-
sarial para combater a mediocridade de cer-
tas atitudes e hábitos que se vão enraizando 
na rotina das empresas. De caráter universal, 
o encontro vai mostrar as experiências do fo-
mento na América Latina e na Europa, em paí-
ses que alcançaram a maturidade em política 
monetária. Oportunidade ímpar para os parti-
cipantes, que terão a antevisão de um cenário 
para o qual caminha o Brasil. 

Será a continuação de um conjunto de 
ações que a Anfac vem desenvolvendo e dis-
ponibilizando para que as empresas de fomen-
to possam dispor de ferramentas atuais e efi -
cientes. Certifi cação digital, ampliação dos 
fundos de investimentos em direitos creditó-
rios, programas de gestão avançada para au-
mentar a capacidade gerencial e fi nanceira das 
empresas associadas, são exemplos. Por sua 
inserção socioeconômica, o fomento mercan-
til transcende o papel da empresa. Da solidez 
da atividade dependem milhares de empreen-
dimentos e milhões de empregos.  

O tempo ganha 
nova dimensão 
e os negócios 

mudam à 
velocidade da luz

Luiz Lemos Leite 
Presidente da Anfac

4                           FOMENTO MERCANTIL

A importância da gestão empresarial

VICE-PRESIDENTES 
EXECUTIVOS

Relações Corporativas
Augusto Sabadin

Relações Corporativas
João Amado Réquia

Assuntos Internacionais
Alexandre B.de Souza
Resp. Social Empresarial

Alexandre Dumont Prado
Coord. Reg.– Norte

César Moura Rodrigues
Marketing e Vendas

Cláudio André Halaban
Coord. Reg. – Sudeste

José Paulo Carvalho Lage
Educação Corporativa
e Recursos Humanos

Cleonice Arantes De Cicco
Coord. Reg. – Centroeste

Dalton Xavier Araújo
Coord. Reg. – Sul

Dario Tomaselli Júnior
Assuntos Trabalhistas

João Telles
Planejamento e Gestão

Lívio Utech
Novos Produtos
Marcelo Katz

Coord. Reg. – Nordeste
Marconi José Pereira
Assuntos Institucionais
Maria Isabel Salviati

Governança Corporativa
Pio Daniele

Assuntos Tributários
Sérgio Melo

Recuperação de Empresas
Wilson Borges

Fomento Mercantil é uma publicação 
da Associação Nacional das Sociedades 

de Fomento Mercantil-Factoring (ANFAC)

Endereço: Rua Teixeira da Silva, 217 
Bairro Paraíso - CEP 04002-905 - São Paulo.

Telefone: (11) 3549-4855 - Fax: (11) 3549-4866
End. eletrônico: anfac@anfac.com.br ou www.anfac.

com.br
 

DIRETORIA
Presidente

Luiz Lemos Leite
1.º Vice-presidente

Manoel F. Pires da Costa
2.º Vice-presidente
Daniel Gonçalves

EDIÇÃO
TPT Comunicações Ltda.
Telefone: (11) 3077-2790

Endereço: Rua Tabapuã, 422, 5.º andar
Jornalistas responsáveis: Roberto do Nascimento 

e Antonio Gaspar Filho

Projeto Gráfico e Diagramação: 
Marcos Magno
Assistente de arte: 

Luiz Eduardo M.S. Prado
Redação: Roberto do Nascimento, Antonio Gaspar Filho, 

Soraia Abreu Pedrozo e Jayme Alves
Fotografia: Juan Guerra

 
Tiragem: 9 mil exemplares

Impressão: Gráfica Copypress
Obs.: A reprodução do conteúdo da revista 

depende de autorização da Anfac.

VICE-PRESIDENTES

REGIONAIS

(Presidentes dos SINFACs)  
Luiz Alberto Villar (AL)

Mario Ricardo F. Gomes (AM)
Paulo Villas Boas (BA)

Francisco G. Coelho (CE-PI-MA-RN)
Luiz Napoleão da S. Brito (DF)
João Carlos Ribeiro Vargas (ES)

Lindomar Moreira (GO-TO)
Régis Barros de Carvalho (MG)
Paula C. Carvalho Leite (MT)

Rubens Filinto (MS)
Antônio Pereira Costa (PA)

Alcidésio Sabino Maciel (PE)
José Góes(PR)

Flávio Lacerda (RJ)
Jovelino Perondi (RO-AC)
Álvaro Acosta López (RS)
Tarcísio Zonta (SC-NCO)
Sérgio Dagostim (SC-CS)
Marcus Jair Garutti (SP)

CONSELHO FISCAL
Presidente

Odilon Pereira Guerra
Conselheiros

João dos Santos Caritá
Tarcisio Zonta

CONSELHO DE ÉTICA 

E DISCIPLINA
Presidente 

Manoel Carlos V. de Moraes
Vice-Presidente     

Lúcio Abrahão Bastos
Conselheiros

Cláudio Good
Luiz Fernando D. L. da Trindade

Miguel de Oliveira

ASSESSORES DA PRESIDÊNCIA

São Paulo: Dorival Maso, Gina Montiel,
José Luis D. da Silva, Livio Aruta Neto, 

Siguenobu Yoshimura e Viviane Curunczi
Rio de Janeiro: Jorge Lisboa Salgueiro

editorial

o fi nal dos anos 60, o 
canadense Marshall 
McLuhan defi nira o 

mundo como uma aldeia global, 
a partir da velocidade com que a  
comunicação integrara o mundo. 
A internet - que só não é mais rá-
pida do que o pensamento - não 
era sequer embrião. Os trilhões 
de dólares ainda não circulavam 
pelo mundo no ritmo  instantâneo 
da luz e um acontecimento num 
canto qualquer do então distante 
Oriente não se refl etia no átimo 
seguinte nas bolsas de valores ou 
no bolso dos cidadãos ao redor do 
globo. De lá para cá, tudo se tor-
nou mais volátil, o sentido de tem-
po ganhou outra dimensão e as 
distâncias desapareceram. Quase 
tudo é possível em tempo real, in-
clusive os negócios. Em não raros 
casos, seu cliente pode estar na sala ao lado ou 
em Nova Guiné. O concorrente também. E o 
tempo de contato e negociação é praticamente 
o mesmo. Os fatos podem ocorrer num estali-
do e o conhecimento de ontem não se aplica 
hoje e não será o mesmo de amanhã.

A gestão de empresa, por exemplo, exige 
atualização constante. Foi-se o tempo do tira-
dor de pedidos, que obrigava o cliente a com-
prar algo indesejado, se quisesse fi car com 
uma cota do produto principal, então, insubsti-
tuível - a chamada venda casada. É igualmen-
te inimaginável alguém que se pretende em-
preendedor fi car sentado atrás de uma mesa 
à espera de quem bata à sua porta em busca 
de produtos e serviços. Como diz o professor 
Luiz Marins, não perder tempo já deixou de 
ser moeda de conquista. O cliente exige mais. 
Ele quer ganhar tempo.

O fomento mercantil se caracteriza e se dis-
tingue pela agilidade, mas é preciso mais para 
ampliar e perenizar a parceria com seus clien-
tes. É preciso mais para manter saudável a pró-
pria empresa. Gerir o negócio e a relação com 
terceiros demanda ação e informação que só se 
obtém num processo permanente de atualiza-
ção. Os casos de desaparecimento de grandes 
marcas e de impérios econômicos estão aí para 
provar as conseqüências a quem se desvia da 
boa gestão. E não é diferente com as milhares 
de empresas de menor porte que perecem nos 
primeiros anos de atividade. O fomento tem 
parcela de responsabilidade sobre a adminis-

N
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Assinatura digital
No mundo 

digital, a assinatura 
é única para cada 

documento 

ricardo theil

artigo

comércio eletrônico, das transa-
ções financeiras on-line, do uso 
da banda larga e no modo como 

as empresas e as pessoas acessam e intera-
gem no mundo digital, se expande geome-
tricamente. “Você não precisa ter um iPod, 
estar num blog o dia inteiro ou conectado 
através de um dispositivo Blackberry para 
viver no mundo digital”, disse John Thomp-
son, chairman da Symantec na Conferência 
da RSA, em 15 de fevereiro de 2006.

Estamos caminhando céleres para o U-
alguma-coisa (U de ubiquitous - convergên-
cia), e já estamos no M-alguma-coisa (M de 
mobile – mobilidade). O Banco do Brasil 
disponibiliza operações bancárias para seus 
clientes no celular.  Estamos no limiar do  E-
alguma-coisa (e de identitys - identidades), 
a assim chamada internet das coisas. Os Us, 
Ms ou Es vão desaparecer como prefixo, 
formando aquilo que chamamos de ecos-
sistema digital. O novo ecossistema é com-
posto por tecnologia, processos, padrões e 
normas, controles, riscos e pessoas.

Assinatura digital é hoje a tecnologia 
que agrega maior valor para a segurança, 
privacidade e integridade das transações 
eletrônicas, permitindo assinar digitalmen-
te documentos e operações.

Não podemos querer segurança na in-
ternet e no mundo digital, se não fizermos 
nossa parte como usuários dessa maravi-
lhosa rede de contatos. Não podemos acre-
ditar que outros vão cuidar das coisas para 
nós. Devemos observar as regras e incor-
porar certos cuidados ao nosso dia-a-dia 
da mesma maneira com que cuidamos de 
não esquecer a torneira do banheiro aberta, 
a luz acesa, as janelas e portas abertas de 
nossas casas e de nossos carros.

Legislação, normas, diretrizes e re-
gulamentações para o uso de certificação 
digital são recentes no Brasil. O governo 
federal, por meio da Medida Provisória nº 
2.200, de 2 de agosto de 2001, criou a In-
fra-Estrutura de Chaves Públicas do Brasil 
(ICP-Brasil), com o objetivo de garantir a 
validade jurídica da certificação digital. A 
função de autoridade gestora de políticas é 
exercida pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, 

composto por representantes da sociedade 
civil e de órgãos da administração pública 
federal.

O Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI), no exercício de suas atri-
buições, desempenha atividades de fiscali-
zação e é a autoridade certificadora raiz da 
ICP-Brasil.

O que é afinal a assinatura digital? A as-
sinatura digital é composta de uma função 
matemática denominada hash ou resumo, 
que gera um algoritmo único resultante do 
conteúdo de cada documento (mensagem, 
contrato, declaração etc). Na seqüência, o 
hash ou resumo é codificado com a chave 
privada pertencente à pessoa que assina o 
documento. O resultado disso é a geração 
de um arquivo eletrônico que representa a 
assinatura digital desse documento. Dife-
rentemente do mundo presencial, uma as-
sinatura é reconhecida como nossa por si-
milaridade (pois não conseguimos assinar 
sempre de forma igual). No mundo digital, 
a assinatura é única para cada documento. 

Certificado digital é um documento ele-
trônico que identifica as pessoas. Como todo 
documento (RG, CPF, passaporte etc.), ele 
contém informações sobre a autoridade que 
o emitiu e sobre seu portador. O certifica-
do também tem a função de relacionar uma 
pessoa a um par de chaves criptográficas 
(pública e privada), geradas por um sofisti-
cado mecanismo envolvendo cálculos mate-
máticos. Com nossa chave privada, podemos 
então assinar documentos eletrônicos.

Se a  criptografia possibilita o sigilo das 
informações, visto que os dados estão codi-
ficados, a assinatura digital atesta a auten-

Ricardo Theil atua há 37 anos na área de 
TICs com ênfase em ciber-forensics, certificação 
digital e segurança da informação. É CEO da 

Zetta Technologies

O
ticidade desses dados e identifica a pessoa 
que os assinou e os enviou. Claro que tudo 
isso é feito de forma automática pelos siste-
mas e aplicativos instalados em seu compu-
tador, celular, ATM.

O uso de assinatura digital já é uma re-
alidade no Brasil. Exemplos marcantes de 
seu uso são os bancos (Bradesco, Itaú, Nossa 
Caixa, Caixa Econômica Federal), universi-
dades (Prouni), TST, TJ-SP, Receita Federal, 
Banco Central do Brasil, Susep, entidades 
privadas como Microsoft, Fenacor, Sincor-
SP.  O Brasil tem a única autoridade certi-
ficadora do Judiciário do mundo, a AC-JUS, 
vinculada ao Conselho de Justiça Federal. 
O Brasil, com a disseminação do uso do in-
ternet banking, é referência mundial e, em 
breve, será exemplo do uso de certificados 
digitais. Todo cidadão fará uso da assinatura 
digital para se relacionar e ter mais seguran-
ça, privacidade e integridade no maravilhoso 
mundo cada vez mais digital. 

“A tecnologia deve ser usada por qual-
quer pessoa, em qualquer lugar, a toda 
hora” palavras ditas por Kunio Nakamura, 
presidente da Matsushita Eletric, em 2004, 
na abertura da Ceatec Japan. 



País, será explicitado para os participantes. 
Os fundos são considerados por especialis-
tas um oportuno instrumento de liquidez e 
ganho de competitividade no mercado. As 
atividades lúdicas não foram esquecidas e 
o presidente do Sinfac-RS, Álvaro Acosta 
López, informa que muitas surpresas estão 

reservadas (leia nesta pági-
na). O congresso destina-se 
a representantes de empre-
sas do segmento, empresá-
rios da indústria, comércio, 
prestadores de serviços, ad-
vogados, contadores, admi-
nistradores, economistas. O 
evento terá a participação de 
autoridades das esferas polí-
tica e econômica do País.

Segundo Daniel Gon-
çalves, as inscrições para o 
evento vêm sendo feitas em 
número elevado: “Ninguém 
está deixando para a última 
hora.” Ele destaca também 
a sintonia entre todos os or-

ganizadores do evento.
O jurista Ives Gandra Martins afir-

mou que o VIII Congresso será um gran-
de momento para o setor reafirmar a sua 
relevância como “instrumento de fun-
damental importância para o desenvol-
vimento do País”. Ao que Lemos Leite 
acrescenta: “Não haverá um verdadeiro 

fomento mercantil está chegando 
à maioridade e é o momento de 
estabelecer um divisor de águas 

que vai sinalizar quem seguirá dentro do 
rigor dos conceitos da atividade e quem 
elegerá outros caminhos. Esse é, em sín-
tese, o consenso entre os organizadores 
do VIII Congresso Brasileiro de Fomen-
to Mercantil, que será realizado em Por-
to Alegre nos dias 31 de maio, 1 e 2 de 
junho. Com foco na gestão empresarial, 
o encontro pretende antecipar cenários, 
preparando os participantes para os novos 
ambientes econômicos interno e externo, 
especialmente quando for aprovada a lei 
que consolida as normas da atividade num 
só texto e amplia o âmbito de atuação das 
empresas nacionais.

“Vamos fincar balizas muito sólidas e 
enfatizar a função socioeconômica do fo-
mento mercantil”, afirma o presidente da 
Anfac, Luiz Lemos Leite. “Só temos o 
melhor caminho a escolher”, acrescenta o 
vice-presidente Daniel Gonçalves, que pre-
side a comissão organizadora do evento.

Personalidades como a ministra do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nancy 
Andrighi, o governador do Rio Grande do 
Sul, Germano Rigotto, e o prefeito de Por-
to Alegre, José Fogaça, deverão participar 
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Maior encontro 
do fomento 
antecipa o futuro
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VIII Congresso

Congresso vai mostrar as novidades da atividade 
no mundo e oferecer mecanismos 
de gestão empresarial numa economia estável

O do evento, que contará com palestras e 
painéis jurídicos e políticos. A escolha 
de Porto Alegre como sede do congres-
so, por sinal, é uma homenagem ao pre-
feito José Fogaça, autor do Projeto de 
Lei nº 230, em tramitação no Senado, 
que trata do fomento mercantil. 

No âmbito internacional, o presi-
dente da Associação Espanhola de Fac-
toring, Elías Soler Vives, vai falar do 
segmento em seu país e mostrar uma 
forma singular de desenvolvimento do 
fomento mercantil, já que, na Espanha, 
as pequenas e médias empresas apenas 
recentemente foram incorporadas às 
carteiras de clientes do setor.

O jovem factoring chileno também 
estará em debate, com a apresentação 
de Julio Nielsen, gerente internacional 
da Factorline. O Chile foi o primeiro 
país na América Latina a alcançar a es-
tabilidade monetária. O governo do país 
já adotou, oficialmente, o fomento mer-
cantil como um dos principais meios de 
apoio às pequenas e médias empresas.

O desembargador Oscarlino Moeller, 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, fará 
palestra sob o tema O fomento mercantil 
à luz do novo Código Civil. E os juízes 
Luiz Roberto Ayoub, da 1ª Vara Empre-

sarial do Rio de Janeiro, e Demócrito Rei-
naldo Filho, da 32ª Vara Cível da Comarca 
do Recife, vão emprestar seu conhecimen-
to jurídico, abordando casos de interesse 
do setor. A contribuição do VIII Congres-
so na área do direito terá um ingrediente 
inédito: este ano a Anfac promoverá o 1.º 
Concurso de Teses. Os temas são endosso 
e cessão de crédito e modalidades do con-
trato de fomento mercantil. A tese vence-
dora do concurso jurídico será apresenta-
da em Porto Alegre.  

Leila Navarro, especialista no com-
portamento humano e em medicina com-
portamental pela Escola Paulista de Medi-
cina e presidente do Instituto de Pesquisa 
e Desenvolvimento do Capital Humano, 
fará a palestra motivacional do congresso.
O presidente-executivo da Fundação Ins-
tituto de Desenvolvimento Empresarial e 
Social (Fides), Alberto A. Perazzo, e Ro-
berto Gonzales, conselheiro da entidade, 
falarão sobre a importância da responsa-
bilidade social empresarial.

Os painéis previstos no encontro vão 
atender à demanda dos empresários do 
fomento em suas questões do dia-a-dia. 
Além do debate jurídico, um painel opera-
cional abrirá espaço para que empresários 
apresentem os casos mais relevantes para 
o setor. Os procedimentos tributários se-
rão esmiuçados. Modernas ferramentas de 
gestão serão oferecidas, como o painel de 
securitização. O projeto Anfac, de estrutu-
ração de fundos de investimentos em direi-
tos creditórios (FIDCs), que vem atraindo 
sociedades de fomento mercantil de todo o 

fomento mercantil sem a proposta de 
uma estratégia nacional de longo prazo, 
construída a partir de opções corajosas e 
realistas quanto à concretização de seus 
objetivos éticos e legais.”

A história dos congressos da Anfac se 
confunde com os mais destacados eventos 
do País, especialmente no campo econô-
mico. O atual se insere na caminhada do 
Brasil para a estabilidade econômica. Nes-
se contexto, o VIII Congresso dará ênfase 
à gestão, com questões correntes, do dia-
a-dia, e com propostas que proporcionarão 
aos participantes a antevisão necessária 
para a tomada de decisões estratégicas.

Nas páginas seguintes desta edição, 
Fomento Mercantil faz uma prévia de al-
guns temas que serão abordados no encon-
tro de Porto Alegre. Traz os números mais 
recentes do factoring no mundo, que acaba 
de romper a marca de 1 trilhão de euros, e 
dá um quadro da atividade em países que 
já alcançaram a estabilidade econômica, 
fazendo do factoring um instrumento de 
desenvolvimento, de alavancagem dos pe-
quenos empreendimentos.

A marca do VIII Congresso 
não será dada somente pelas 
teses, números e decisões que 
serão tomadas. Uma extensa 
programação  deverá entreter 
participantes e acompanhantes 
do evento, informa o presidente 
do Sinfac-RS, Álvaro Acosta 
López, que alerta: “É importan-
te fazer logo a reserva, porque 
o interesse é muito grande.” No 
primeiro dia, haverá visita a 
pontos turísticos e de compras 
da cidade. À noite, um jantar 
no Galpão Crioulo, no Parque 
Farroupilha, com show típi-
co fechará a quinta-feira. Na 
sexta-feira, os acompanhantes 

dos inscritos poderão ir a Gramado 
(foto) e Canela, passando por Nova 
Petrópolis, pela chamada Rota Ro-
mântica. À noite, os participantes 
serão recebidos com um jantar de 
confraternização em Gramado. No 
sábado, quem for à serra gaúcha 
vai saborear um café colonial, 

passear pelo Vale dos Vinhedos 
e encerrar o dia em torno de um 
fondue. O domingo será livre. 

Este é apenas um dos progra-
mas, segundo Acosta. “Haverá 
muitas surpresas, momentos de 
descontração, que vão tornar a 
viagem bastante agradável”, diz.

Agenda paralela 
será extensa Fo

to
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Segmento cresce 18,42% e ultrapassa as marcas de expansão das economias que mais 
evoluíram em 2005. Oceania lidera alta, com 26,95%, seguida das Américas, com 23,19%

fomento mercantil alcançou em 
2005 um crescimento mundial  
muito superior ao da economia 

global. Foram expressivos 18,42%, supe-
rando a marca de 1 trilhão de euros. O 
destaque foi a Oceania, que deu um sal-
to de 26,95% na comparação com 2004, 
para 23,38 bilhões de euros. As Américas 
vieram em segundo lugar, com  evolução 
de 23,19%, em linha com o Brasil, cujos 
dados preliminares apontam alta em tor-
no de 20%. Os dados mundiais são da 
Factors Chain International (FCI). O úni-
co continente a registrar retrocesso foi a 
África (-17,78%). A região é também a que 
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O faz circular o menor volume de recursos 
na forma de fomento mercantil, com 6,23 
bilhões de euros. A Europa, que respon-
de por 70,44% do factoring, com 717,615 
bilhões de euros, apresentou alta relativa-
mente menor, de 17,16%. Um estudo do 
Banco Mundial (Bird) procurou mostrar 
como a entrada dos países do Leste Eu-
ropeu no mercado comum do continente 
deve oferecer novas oportunidades de ex-
pressivo crescimento (leia mais sobre a 
Europa nas páginas 11 e 12). 

Na Oceania, continente onde o facto-
ring mais se ampliou (26,95%), o desta-
que foi o fomento ao comércio exterior, 

que variou nada menos do que 80,33%. O 
continente americano vem a seguir, com 
incremento de 23,19% nas operações. As 
Américas mostram equilíbrio entre as 
operações domésticas (+ 23,18%) e as de 
comércio exterior (+ 23,46%).

Com a inserção de pequenas e médias 
empresas no mundo globalizado, o fomen-
to do comércio exterior vem ganhando es-
paço em relação ao doméstico. Em relação 
ao total de capital movimentado, a parti-
cipação ainda é pequena, correspondente 
a 8,52% ou 86,874 bilhões de euros. Mas, 
a comparação em relação ao ano de 2004, 
mostra um avanço muito mais acelerado 
na área de exportação e importação. En-
quanto o fomento dentro dos países teve 
variação positiva de 17,66%, no comércio 
exterior superou os 27%. 

“A expressiva presença do fomento 
mercantil no cenário econômico mun-
dial só reforça a importância da atividade 
no Brasil e a certeza de que estamos no 
caminho certo, ao contribuir para o de-
senvolvimento das pequenas e médias 
empresas. Com base nos números inter-
nacionais, podemos prever um cresci-
mento adicional de nossas atividades no 
curto prazo assim que o projeto de lei do 
fomento for aprovado, ampliando o nosso 
mercado no comércio exterior e agregan-
do novas operações no mercado interno”, 
analisa o presidente da Anfac, Luiz Le-
mos Leite. 

O factoring está presente em 67 países 
e tende a ganhar espaço com as políticas 
regionais de integração econômica, como 
ocorreu com a Europa. De acordo com o 

Banco Mundial, o fomento tem sido “de 
grande ajuda em outros países” e o mesmo 
vem ocorrendo no Brasil, onde atua basi-
camente com os empreendimentos de me-
nor acesso à liquidez e gestão qualificada.

Parte das experiências do setor no 
mundo será relatada aos participantes do  
VIII Congresso Brasileiro de Fomento 
Mercantil, em Porto Alegre, nos dias 31 
de maio, 1º e 2 de junho, por dirigentes 
empresariais do Chile e da Espanha.

A crescente importância dos mecanis-
mos de gestão e liquidez, especialmente 
de pequenos empreendimentos, tem le-
vado o Banco Mundial a realizar estudos 
sobre os impactos econômicos positivos 
nos países em que foram adotados. Além 
do estudo sobre os países do Leste Eu-
ropeu incorporados à União Européia, o 
Bird fez um amplo trabalho tendo como 
referência as atividades do fomento mer-
cantil no Brasil.

Após destacar a relevância socioe-
conômica do setor, o banco defende a 
aprovação do projeto que consolida o ba-
lizamento legal do fomento no Brasil: “A 
área mais digna de atenção é a contribui-
ção de empresas que não atuam na área 
financeira, como as factorings, que já são 
bastante significativas em termos de for-
necimento de liquidez para pequenos ne-
gócios e foram de grande ajuda em outros 

países”, informa o relatório do Bird. “O 
primeiro passo a ser tomado nesse sen-
tido seria a clarificação do sistema legal 
fragmentado existente para essa ativida-
de e a aprovação da legislação pendente 
para essa consolidação.” O banco propõe 
que as factorings brasileiras passem a fa-
zer logo transações internacionais, faci-
litando o acesso de empreendimentos de 
pequeno porte ao comércio exterior. Os 
projetos sobre o fomento mercantil que 
tramitam na Câmara (PL 3.615/2000) e 
no Senado (PL 230/95) prevêem o acesso 

das empresas brasileiras ao factoring vol-
tado para a exportação.

Uma das grandes vantagens do fomen-
to no comércio exterior é a proximidade 
e o conhecimento que atividade tem do 
cliente. Assim, factorings de diferentes 
países podem oferecer garantias tanto ao 
exportador quanto ao importador, porque 
terão na outra ponta da negociação uma 
factoring. O fomento elimina em grande 
parte a burocracia e reduz custos, tornan-
do os pequenos negócios competitivos, 
com baixo risco de inadimplência. 

factoring mundial

Fomento supera 1 trilhão 
de euros em todo mundo

(Em milhões de euros)
Factoring no mundo

Crescimento

Fonte: I.N.E.,Eurostat e A.E. de Factoring

Total

Doméstico

Com. exterior

2001 2002 2003 2004 2005

48.281

673.778

722.059

12,61%

51.145

698.616

749.761

3,84%

47.436

712.657

760.393

1,42%

68.265

791.950

860.215

13,13%

86.874

931.832

1.018.706

18,42%
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0

1.000.000

800.000

(Em milhões de euros)
O peso da atividade em 2005

Fonte: Eurostat, Factors Chain International  e A.E.F.

PIBPaís  Fomento  Fomento/PIB

Reino Unido

Itália

Espanha

França

Holanda

Alemanha 2,45%

4,66%

5,25%

6,11%

7,84%

13,40%1.770.159

1.417.241

902.744

237.205

500.191

2.245.500

1.696.757

111.175

55.515

89.020

23.300

55.110

Oceania lidera expansão
(Em milhões de euros)

Nº de 
Cias

Fomento nacional Fomento internacional

Região 2005 2004 Variação
05/04 2005 2004 20042005

Fomento total

Fonte: Factors Chain International

Variação
05/04

Variação
05/04

575

308

Europa

América

658.378

127.815

563.046

103.764

99.369

16,93%

23,18%

17,06%

59.237

7.815

19.525

49.458

6.330

12.245

19,77%

23,46%

59,45%

717.615

135.630

135.844

612.504

110.094

111.614

17,16%

23,19%

21,71%137 Ásia 116.319

29

17

337

Oceania

África

Total

6.050

23.270

931.832

7.415

18.356

791.950

-18,41%

26,77%

17,66%

187

110

86.874

171

61

68.265

9,36%

80,33%

27,26%

6.237

23.380

1.018.706

7.586

18.417

860.215

-17,78%

26,95%

18,42%
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(África, América, Ásia e Oceania - em milhões de euros)
O fomento no mundo

Nº Cias

Fomento nacional Fomento internacional

Países 2005 2004 Variação
05/04 2005 2004 20042005

Fomento total

Variação
05/04

Variação
05/04

3 Marrocos 350 250 40,00% 80 50 60,00% 430 300 43,33%

7.000 -21,43% 80 100 -20,00% 5.580 7.100 -21,41%9 África do Sul 5.500

2 Egito - - - 1 1 0,00% 1 1 0,00%

3 Tunísia 200 165 21,21% 26 20 30,00% 226 185 22,16%

17 Subtotal 6.050 7.415 -18,41% 187 171 9,36% 6.237 7.586 -17,78%

África

América

Fonte: Factors Chain International

Total 273.454 228.904 19,46% 27.637 18.807 46,95% 301.091 247.711 21,55%

308 Subtotal 127.815 103.764 23,18% 7.815 6.330 23,46% 135.630 110.094 23,19%

80 Brasil 20.000 15.450 29,45% 50 50 0,00% 20.050 15.500 29,35%

77.050 14,41% 6.010 4.810 24,95% 94.160 81.860 15,03%108 EUA 88.150

15 México 7.000 4.500 55,56% 100 100 0,00% 7.100 4.600 54,35%

30 Chile 9.200 4.000 130,00% 300 200 50,00% 9.500 4.200 126,19%

3 Argentina 250 90 177,78% 25 11 127,27% 275 101 172,28%

2.189 23,34% 1.120 968 15,70% 3.820 3.157 21,00%47 Canadá 2.700

5 Cuba 10 5 100,00% 200 185 8,11% 210 190 10,53%

4 Panamá 235 200 17,50% 5 1 400,00% 240 201 19,40%

8 Perú 95 - - - - - 95 - -

180 -44,44% - - - 100 180 -44,44%4 Costa Rica 100

4 El Salvador 75 100 -25,00% 5 5 0,00% 80 105 -23,81%

Ásia

25 Taiwan 24.000 15.000 60,00% 12.000 8.000 50,00% 36.000 23.000 56,52%

71.856 6,24% 880 679 29,60% 77.220 72.535 6,46%14 Japão 76.340

14 China 4.150 3.555 16,74% 1.680 760 121,05% 5.830 4.315 35,11%

10 Hong Kong 4.500 2.800 60,71% 3.200 2.000 60,00% 7.700 4.800 60,42%

8 Índia 1.850 1.450 27,59% 170 175 -2,86% 2.020 1.625 24,31%

2.200 11,36% 430 400 7,50% 2.880 2.600 10,77%10 Singapura 2.450

3 Coréia do Sul - - - 850 32 2556,25% 850 32 2556,25%

15 Tailândia 1.600 1.470 8,84% 40 30 33,33% 1.640 1.500 9,33%

3 E. Árabes 400 130 207,69% 40 15 166,67% 440 145 203,45%

700 -28,57% 32 30 6,67% 532 730 -27,12%11 Malásia 500

5 Israel 125 35 257,14% 200 120 66,67% 325 155 109,68%

5 Filipinas 140 - - 1 - - 141 - -

125 60,00% 1 3 -66,67% 201 128 57,03%5 Sri Lanka 200

4 Vietnã 2 - - - - - 2 - -

1 Líbano 60 40 50,00% 1 1 0,00% 61 41 48,78%

2 Omã 1 8 -87,50% - - - 1 8 -87,50%

- - - - - 1 - -1 Indonésia 1

1 A. Saudita - - - - - - - - -

137 Subtotal 116.319 99.369 17,06% 19.525 12.245 59,45% 135.844 111.614 21,71%

4 N. Zelândia 240 233 3,00% 10 3 233,33% 250 236 5,93%

18.123 27,08% 100 58 72,41% 23.130 18.181 27,22%25 Austrália 23.030

29 Subtotal 23.270 18.356 26,77% 110 61 80,33% 23.380 18.417 26,95%

Oceania

*

**

* O número citado pela FCI é estimado. A Anfac possui 750 empresas filiadas     ** Exceto Europa

Desempenho por país
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Reino Unido, com movimento de 237 bi de euros, lidera 
ranking do fomento, seguido pela Itália, com 111,75 bi

Europa concentra 
70,4% da atividade

s empresas de factoring da Eu-
ropa movimentaram em 2005 
volume de recursos equivalente 

a todo o Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil. Foram 717,615 bilhões de euros 
ou 17,16% mais que no ano anterior. Esse 
total representa 70,4% da atividade no 
mundo. O Reino Unido é o líder mundial 
na modalidade, com 237,205 bilhões de 
euros - o peso do fomento no país é ele-
vado, 13,40% do PIB. A Itália, com seu 
sistema próprio de produção por meio de 
pequenas empresas, está em segundo lu-
gar, com 111,175 bilhões de euros e uma 

participação de 7,84% do PIB. O fomento 
mercantil na Espanha (veja na página 20) 
perde para a França em oferta de liquidez 
- 89,020 bilhões ante 55,515 bilhões de 
euros -, mas está em terceiro na Europa 
em participação no PIB, com 6,11%.

O fomento europeu vem sendo forte-
mente incentivado por dois fatos econô-
micos: a integração européia com a ado-
ção da moeda única, o euro, num grande 
número de países, e a inclusão das nações 
do Leste Europeu no processo de unifica-
ção econômica.

Um estudo do Banco Mundial (Bird) 

mostra o impacto para o factoring euro-
peu da inclusão de oito países na comu-
nidade do continente: República Tche-
ca, Estônia, Hungria, Lituânia, Polônia, 
Eslováquia, Eslovênia e Letônia. Essas 
nações somadas, de acordo com a Fac-
tors Chain International (FCI), entidade 
que congrega factorings de todo o mun-
do, representaram um volume adicional 
de recursos de 12,049 bilhões de euros, 
resultantes de operações de 70 empresas 
em 2005. Apenas para efeito de compa-
ração, esse total representa cerca de 60% 
dos recursos movimentados pelo fomento 
no Brasil no ano passado. 

O balanço divulgado pela FCI mos-
tra desempenho excepcional em alguns 
países.  Embora em volumes ainda não 
muito expressivos, a Croácia saiu de 
28 milhões de euros em 2004 para 175 
milhões no ano passado (uma alta de 
525%), seguida pela Rússia, que elevou 
de 1,13 bilhão para 2,54 bilhões de euros 
a participação do fomento na economia 
(+124,785). A Turquia também apresen-
tou forte expansão, de 7,95 bilhões para 
13,96 bilhões de euros (+75,585). Do lado 
ocidental, a Irlanda liderou (+76,27%), 
passando de 13,15 bilhões para 23,18 bi-
lhões de euros.

O Bird observa que não é surpresa o 
crescimento “extraordinariamente forte” 
do factoring no Leste Europeu. Mas des-
taca que até mesmo os mercados mais es-
táveis da Europa Ocidental exibiram uma 
rara e significativa expansão durante o 
período da pesquisa, de 1998 a 2003: 91% 
no Reino Unido, 76% na Itália e 73% na 
Alemanha.

Nos novos países incorporados à 
União Européia, o factoring assumiu 
rapidamente participação expressiva na 
economia, com destaque para a Estônia, 
onde passou de menos de 2% do Produto 
Interno Bruto, em 1998, para quase 15% 
em 2002. Na Letônia, o fomento já repre-
senta quase 8% do PIB.

Ao fazer uma análise do peso do fac-
toring, o Bird observa, por exemplo, que 
“o fomento mercantil tem menor impor-
tância nos Estados Unidos do que em 
Chipre, Itália, Reino Unido e Portugal, 
os quatro países onde o factoring exerce 
uma grande função na economia”. Em 
termos regionais, a atividade do fomento 

(Em milhões de euros)
Factoring na Europa

Crescimento

Fonte: I.N.E.,Eurostat e A.E. de Factoring

Total

Nacional

Internacional

2001 2002 2003 2004 2005

37.493 39.837 35.718 49.442 59.237

658.378

717.615

17,16%

563.046

612.488

11,99%

511.218

546.936

3,20%

490.161

529.998

11,33%

438.547

476.040

14,98%

300.000

200.000

100.000
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é a mais importante no sistema de oferta 
de liquidez da Europa. Mas isso ocorre 
também em países como  Chile, Cinga-
pura e África do Sul. 

Na mesma linha, o Banco Mundial 
informa que “é impressionante a varia-
ção da importância do factoring”. Até na 
Europa, onde o fomento é mais relevante, 
há grandes diferenças nessa representan-

tividade de país para país. As nações com 
factoring mais desenvolvido aparecem 
em destaque na oferta de liquidez para as 
empresas-clientes. “Mas, em alguns ca-
sos, o fomento parece substituir o frágil 
crédito no mercado, como na Itália, em 
Portugal e nos Balcãs (Estônia, Letônia 
e Lituânia). 

Comércio exterior - O Banco Mun-

dial comenta também a representativida-
de do fomento no comércio exterior, mos-
trando as diferenças de cada país. “Em 
muitos, uma parcela significativa dos re-
cebíveis é negociada internacionalmente, 
freqüentemente por meio de alianças de 
fomento”, informa. É o caso de Israel e 
Hong Kong. O exemplo deste último é fa-
cilmente explicável pelo grande peso das 

Factorings usam confiança conquistada com as grandes 
empresas e passam a oferecer serviços às pequenas

Espanha faz caminho  
inverso para crescer

fomento mercantil espanhol tem 
uma trajetória peculiar: partiu 
das grandes para as pequenas 

empresas como clientes, o que vem resul-
tando num crescimento mais acelerado 
do setor nos últimos anos. Os negócios 
na Espanha são feitos fundamentalmente 
com garantia  (a factoring assume o risco 
de insolvência do devedor), sem garantia 
e por contrato de gestão de pagamentos 
a fornecedores. Com o Produto Interno 
Bruto (PIB) pouco superior ao brasilei-
ro, o fomento tem participação muito 
mais expressiva na economia espanhola. 
Representa 6,11% do PIB do país, o que 
dá uma dimensão de quanto a atividade 
pode crescer no Brasil. 

Diferentemente do que ocorre nas em-
presas brasileiras e nas de outros países 
onde se realizam operações de fomento 
mercantil, na Espanha o setor atendia ba-
sicamente as grandes corporações, segun-
do o presidente da Associação Espanhola 

de Factoring, Elías Soler Vives. “O forte 
crescimento do setor na Espanha deve-se 
à abertura dos produtos e serviços para 
as pequenas e médias empresas, que até 
agora não haviam sido incorporadas aos 
negócios do segmento. Até bem pouco, 
eram produtos reservados às grandes 
companhias.” 

O dirigente espanhol será um dos par-
ticipantes do VIII Congresso Brasileiro 
de Fomento Mercantil, em Porto Alegre, 
de 31 de maio a 2 de junho. “Acreditamos 
que será muito interessante conhecer as 
diferentes formas de negócios que se rea-
lizam no Brasil e, quem sabe, aplicá-las 
nas empresas de nosso país”, disse.

A Espanha passou por dois importan-
tes eventos econômicos nos últimos anos, 
a caminho da estabilidade agora conquis-
tada: o Pacto de Moncloa, que mobilizou 
empresários, trabalhadores e governo no 
combate à inflação, e a unificação euro-
péia, que impôs forte ajuste estrutural às 

exportações no PIB, o que sugere “uma 
sociedade positiva entre factorings inter-
nacionais e maior atividade de comércio 
exterior”.  O Bird vê, assim, uma relação  
positiva entre uma grande parcela do fac-
toring internacional e uma alta porcenta-
gem de exportação.

O balanço divulgado pela Factors 
Chain International mostra que, na Euro-
pa, dos 32 países que adotam o fomento 
mercantil, quase metade (15) apresentou 
crescimento superior a 20% no factoring 
ao comércio exterior em 2005.

 O principal desempenho foi o do 
Reino Unido, com avanço de 29,76%. As 
altas mais explosivas, porém, foram veri-
ficadas na Lituânia (138,64%) e na Eslo-
vênia (100%). Do lado ocidental, a Suécia 
registrou a maior expansão no fomento às 
exportações (61,90%).

Risco - De acordo com estudo do  
Banco Mundial, em alguns países em de-
senvolvimento com escassa infra-estrutu-
ra de informações, as factorings utilizam 
diferentes formas de aproximação para 
oferecer seus serviços.

 Para fazer operações nesses países, as 
factorings preferem comprar recebíveis de 
grandes sacados. Dessa forma, o credor 
precisa somente coletar informações de 
crédito e calcular o risco de poucas firmas 
grandes, transparentes e internacional-
mente reconhecidas.

Com o risco de crédito menor, credo-
res de países em desenvolvimento podem 
absorver condições mais favoráveis. O 
Banco Mundial cita o caso da Heller, em-
presa norte-americana, que compra fatu-
ras emitidas contra a rede Wal-Mart por 
fornecedores instalados no México. A em-
presa oferece a fornecedores mexicanos a 
opção de ter suas contas automaticamente 
faturadas pela Heller e receber imediata-
mente o pagamento.

Embora os fornecedores mexicanos não 
tenham relacionamento com a Heller, eles 
podem receber dela antecipadamente os 
créditos que têm com a rede varejista Wal-
Mart. Para a empresa de factoring também 
é um bom negócio, porque mantém uma 
carteira com papéis de alta qualidade, de 
uma companhia reconhecida mundialmen-
te, o que facilita a obtenção de recursos a 
custos mais baixos.

(Em milhões de euros)
Quem é quem

Nº de 
Cias

Fomento nacional Fomento internacional

Países 2005 2004 Variação
05/04 2005 2004 20042005

Total

Variação
05/04

Variação
05/04

Fonte: Factors Chain International

Total 658.378 563.046 16,93% 59.237 49.442 19,81% 717.615 612.488 17,16%

40 Itália 104.675 113.000 -7,37% 6.500 8.000 -18,75% 111.175 121.000 -8,12%

182.000 28,54% 3.270 2.520 29,76% 237.205 184.520 28,55%100 Reino Unido 233.935

19 Espanha 53.355 43.835 21,72% 2.160 1.541 40,17% 55.515 45.376 22,34%

25 França 82.280 75.900 8,41% 6.740 5.700 18,25% 89.020 81.600 9,09%

5 Holanda 16.100 12.900 24,81% 7.200 6.700 7,46% 23.300 19.600 18,88%

35.000 17,79% 13.885 10.000 38,85% 55.110 45.000 22,47%40 Alemanha 41.225

64 Suécia 16.400 12.400 32,26% 3.400 2.100 61,90% 19.800 14.500 36,55%

6 Irlanda 22.980 13.000 76,77% 200 150 33,33% 23.180 13.150 76,27%

6 Bélgica 10.300 10.500 -1,90% 3.700 3.000 23,33% 14.000 13.500 3,70%

14.200 14,79% 665 500 33,00% 16.965 14.700 15,41%10 Portugal 16.300

4 Finlândia 10.050 8.800 14,20% 420 367 14,44% 10.470 9.167 14,21%

100 Turquia 11.608 6.400 81,38% 2.351 1.550 51,68% 13.959 7.950 75,58%

9 Dinamarca 4.000 3.780 5,82% 3.775 3.000 25,83% 7.775 6.780 14,68%

7.510 12,18% 1.190 1.110 7,21% 9.615 8.620 11,54%8 Noruega 8.425

10 Grécia 4.250 4.200 1,19% 260 230 13,04% 4.510 4.430 1,81%

10 Polônia 3.350 3.200 4,69% 350 340 2,94% 3.700 3.540 4,52%

3.138 18,87% 543 554 -1,99% 4.273 3.692 15,74%3 Áustria 3.730

15 Rússia 2.500 1.100 127,27% 40 30 33,33% 2.540 1.130 124,78%

10 Rep. Tcheca 2.350 2.150 9,30% 535 470 13,83% 2.885 2.620 10,11%

3 Estônia 2.000 3.500 -42,86% 400 420 -4,76% 2.400 3.920 -38,78%

2.100 13,10% 50 40 25,00% 2.425 2.140 13,32%3 Chipre 2.375

24 Hungria 1.750 1.310 33,59% 70 65 7,69% 1.820 1.375 32,36%

5 Suíça 1.500 1.000 50,00% 400 400 0,00% 1.900 1.400 35,71%

8 Eslováquia 585 500 17,00% 245 165 48,48% 830 665 24,81%

820 35,98% 525 220 138,64% 1.640 1.040 57,69%8 Lituania 1.115

20 Ucrância 330 - - 3 - - 333 - -

6 Romênia 300 220 36,36% 250 200 25,00% 550 420 30,95%

3 Eslovênia 200 170 17,65% 30 15 100,00% 230 185 24,32%

245 -2,04% 40 40 0,00% 280 285 -1,75%1 Luxemburgo 240

5 Croácia 165 28 489,29% 10 - - 175 28 525,00%

4 Letônia 5 140 -96,43 15 15 0,00% 20 155 -87,10%

1 Islândia - - - 15 16 -6,25% 15 16 -6,25%

575

Soler: interesse nas diferentes formas de fomento mercantil realizadas no Brasil 
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é a mais importante no sistema de oferta 
de liquidez da Europa. Mas isso ocorre 
também em países como  Chile, Cinga-
pura e África do Sul. 

Na mesma linha, o Banco Mundial 
informa que “é impressionante a varia-
ção da importância do factoring”. Até na 
Europa, onde o fomento é mais relevante, 
há grandes diferenças nessa representan-

tividade de país para país. As nações com 
factoring mais desenvolvido aparecem 
em destaque na oferta de liquidez para as 
empresas-clientes. “Mas, em alguns ca-
sos, o fomento parece substituir o frágil 
crédito no mercado, como na Itália, em 
Portugal e nos Balcãs (Estônia, Letônia 
e Lituânia). 

Comércio exterior - O Banco Mun-

dial comenta também a representativida-
de do fomento no comércio exterior, mos-
trando as diferenças de cada país. “Em 
muitos, uma parcela significativa dos re-
cebíveis é negociada internacionalmente, 
freqüentemente por meio de alianças de 
fomento”, informa. É o caso de Israel e 
Hong Kong. O exemplo deste último é fa-
cilmente explicável pelo grande peso das 

Factorings usam confiança conquistada com as grandes 
empresas e passam a oferecer serviços às pequenas

Espanha faz caminho  
inverso para crescer

fomento mercantil espanhol tem 
uma trajetória peculiar: partiu 
das grandes para as pequenas 

empresas como clientes, o que vem resul-
tando num crescimento mais acelerado 
do setor nos últimos anos. Os negócios 
na Espanha são feitos fundamentalmente 
com garantia  (a factoring assume o risco 
de insolvência do devedor), sem garantia 
e por contrato de gestão de pagamentos 
a fornecedores. Com o Produto Interno 
Bruto (PIB) pouco superior ao brasilei-
ro, o fomento tem participação muito 
mais expressiva na economia espanhola. 
Representa 6,11% do PIB do país, o que 
dá uma dimensão de quanto a atividade 
pode crescer no Brasil. 

Diferentemente do que ocorre nas em-
presas brasileiras e nas de outros países 
onde se realizam operações de fomento 
mercantil, na Espanha o setor atendia ba-
sicamente as grandes corporações, segun-
do o presidente da Associação Espanhola 

de Factoring, Elías Soler Vives. “O forte 
crescimento do setor na Espanha deve-se 
à abertura dos produtos e serviços para 
as pequenas e médias empresas, que até 
agora não haviam sido incorporadas aos 
negócios do segmento. Até bem pouco, 
eram produtos reservados às grandes 
companhias.” 

O dirigente espanhol será um dos par-
ticipantes do VIII Congresso Brasileiro 
de Fomento Mercantil, em Porto Alegre, 
de 31 de maio a 2 de junho. “Acreditamos 
que será muito interessante conhecer as 
diferentes formas de negócios que se rea-
lizam no Brasil e, quem sabe, aplicá-las 
nas empresas de nosso país”, disse.

A Espanha passou por dois importan-
tes eventos econômicos nos últimos anos, 
a caminho da estabilidade agora conquis-
tada: o Pacto de Moncloa, que mobilizou 
empresários, trabalhadores e governo no 
combate à inflação, e a unificação euro-
péia, que impôs forte ajuste estrutural às 

exportações no PIB, o que sugere “uma 
sociedade positiva entre factorings inter-
nacionais e maior atividade de comércio 
exterior”.  O Bird vê, assim, uma relação  
positiva entre uma grande parcela do fac-
toring internacional e uma alta porcenta-
gem de exportação.

O balanço divulgado pela Factors 
Chain International mostra que, na Euro-
pa, dos 32 países que adotam o fomento 
mercantil, quase metade (15) apresentou 
crescimento superior a 20% no factoring 
ao comércio exterior em 2005.

 O principal desempenho foi o do 
Reino Unido, com avanço de 29,76%. As 
altas mais explosivas, porém, foram veri-
ficadas na Lituânia (138,64%) e na Eslo-
vênia (100%). Do lado ocidental, a Suécia 
registrou a maior expansão no fomento às 
exportações (61,90%).

Risco - De acordo com estudo do  
Banco Mundial, em alguns países em de-
senvolvimento com escassa infra-estrutu-
ra de informações, as factorings utilizam 
diferentes formas de aproximação para 
oferecer seus serviços.

 Para fazer operações nesses países, as 
factorings preferem comprar recebíveis de 
grandes sacados. Dessa forma, o credor 
precisa somente coletar informações de 
crédito e calcular o risco de poucas firmas 
grandes, transparentes e internacional-
mente reconhecidas.

Com o risco de crédito menor, credo-
res de países em desenvolvimento podem 
absorver condições mais favoráveis. O 
Banco Mundial cita o caso da Heller, em-
presa norte-americana, que compra fatu-
ras emitidas contra a rede Wal-Mart por 
fornecedores instalados no México. A em-
presa oferece a fornecedores mexicanos a 
opção de ter suas contas automaticamente 
faturadas pela Heller e receber imediata-
mente o pagamento.

Embora os fornecedores mexicanos não 
tenham relacionamento com a Heller, eles 
podem receber dela antecipadamente os 
créditos que têm com a rede varejista Wal-
Mart. Para a empresa de factoring também 
é um bom negócio, porque mantém uma 
carteira com papéis de alta qualidade, de 
uma companhia reconhecida mundialmen-
te, o que facilita a obtenção de recursos a 
custos mais baixos.

(Em milhões de euros)
Quem é quem

Nº de 
Cias

Fomento nacional Fomento internacional

Países 2005 2004 Variação
05/04 2005 2004 20042005

Total

Variação
05/04

Variação
05/04

Fonte: Factors Chain International

Total 658.378 563.046 16,93% 59.237 49.442 19,81% 717.615 612.488 17,16%

40 Itália 104.675 113.000 -7,37% 6.500 8.000 -18,75% 111.175 121.000 -8,12%

182.000 28,54% 3.270 2.520 29,76% 237.205 184.520 28,55%100 Reino Unido 233.935

19 Espanha 53.355 43.835 21,72% 2.160 1.541 40,17% 55.515 45.376 22,34%

25 França 82.280 75.900 8,41% 6.740 5.700 18,25% 89.020 81.600 9,09%

5 Holanda 16.100 12.900 24,81% 7.200 6.700 7,46% 23.300 19.600 18,88%

35.000 17,79% 13.885 10.000 38,85% 55.110 45.000 22,47%40 Alemanha 41.225

64 Suécia 16.400 12.400 32,26% 3.400 2.100 61,90% 19.800 14.500 36,55%

6 Irlanda 22.980 13.000 76,77% 200 150 33,33% 23.180 13.150 76,27%

6 Bélgica 10.300 10.500 -1,90% 3.700 3.000 23,33% 14.000 13.500 3,70%

14.200 14,79% 665 500 33,00% 16.965 14.700 15,41%10 Portugal 16.300

4 Finlândia 10.050 8.800 14,20% 420 367 14,44% 10.470 9.167 14,21%

100 Turquia 11.608 6.400 81,38% 2.351 1.550 51,68% 13.959 7.950 75,58%

9 Dinamarca 4.000 3.780 5,82% 3.775 3.000 25,83% 7.775 6.780 14,68%

7.510 12,18% 1.190 1.110 7,21% 9.615 8.620 11,54%8 Noruega 8.425

10 Grécia 4.250 4.200 1,19% 260 230 13,04% 4.510 4.430 1,81%

10 Polônia 3.350 3.200 4,69% 350 340 2,94% 3.700 3.540 4,52%

3.138 18,87% 543 554 -1,99% 4.273 3.692 15,74%3 Áustria 3.730

15 Rússia 2.500 1.100 127,27% 40 30 33,33% 2.540 1.130 124,78%

10 Rep. Tcheca 2.350 2.150 9,30% 535 470 13,83% 2.885 2.620 10,11%

3 Estônia 2.000 3.500 -42,86% 400 420 -4,76% 2.400 3.920 -38,78%

2.100 13,10% 50 40 25,00% 2.425 2.140 13,32%3 Chipre 2.375

24 Hungria 1.750 1.310 33,59% 70 65 7,69% 1.820 1.375 32,36%

5 Suíça 1.500 1.000 50,00% 400 400 0,00% 1.900 1.400 35,71%

8 Eslováquia 585 500 17,00% 245 165 48,48% 830 665 24,81%

820 35,98% 525 220 138,64% 1.640 1.040 57,69%8 Lituania 1.115

20 Ucrância 330 - - 3 - - 333 - -

6 Romênia 300 220 36,36% 250 200 25,00% 550 420 30,95%

3 Eslovênia 200 170 17,65% 30 15 100,00% 230 185 24,32%

245 -2,04% 40 40 0,00% 280 285 -1,75%1 Luxemburgo 240

5 Croácia 165 28 489,29% 10 - - 175 28 525,00%

4 Letônia 5 140 -96,43 15 15 0,00% 20 155 -87,10%

1 Islândia - - - 15 16 -6,25% 15 16 -6,25%

575

Soler: interesse nas diferentes formas de fomento mercantil realizadas no Brasil 
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economias participantes.
“Nos últimos 20 anos, a economia es-

panhola se desenvolveu de forma muito 
intensa, o que favoreceu o crescimento 
do factoring.  De uma receita total de 703 
milhões de euros em 1986 (primeiro le-
vantamento de dados do setor), saltamos 
para 55,515 bilhões de euros 2005”, in-
formou.

O factoring na Espanha tem como 
base os serviços de cobrança, de gestão 
e seguro de crédito. Esses serviços são 
conjugados com a compra de direitos 
creditórios.

O fomento espanhol vem sendo favo-
recido também pelas atividades de comér-
cio exterior: “O factoring de exportação 
é uma linha de negócios que apresenta 
crescimento superior ao do conjunto da 
atividade nos últimos três anos (36%). 
A nosso ver, é uma atividade que, com 
a criação da União Européia, a queda 
das barreiras políticas e alfandegárias e 

a implantação do euro como moeda úni-
ca, vai facilitar cada vez mais o factoring. 
Devemos manter taxas de expansão mui-
to elevadas.” Levantamentos feitos pelo 
Banco Mundial e pela Factors Chain In-
ternational comprovam a expectativa do 
dirigente espanhol. As nações do Leste 
do continente incorporadas à UE foram 
exatamente as que registraram os maiores 
índices de crescimento de participação 
do fomento na economia, embora o Rei-
no Unido, que está fora da comunidade e 
tampouco tenha adotado a moeda única, 
siga liderando a atividade em volume de 
recursos e de participação no PIB.

Perfil - Na Espanha, as empresas di-
ferem, na sua constituição, da maioria 
das companhias existentes no Brasil. 
“Em geral, as factorings na Espanha per-
tencem a grandes grupos financeiros do 
país. Como ocorre no Brasil, empresas de 
fomento são proibidas de captar recursos 

de terceiros e seu capital é formado basi-
camente por aportes dos acionistas e por 
empréstimos externos”, disse o presiden-
te da associação espanhola.  

De acordo com Soler, algumas fac-
torings atendem exclusivamente a seus 
fornecedores. Como exemplo, ele cita 
a Telefónica Factoring España. “Como 
ocorre com a Telefônica Factoring Bra-
sil, são companhias de marca, que têm 
como únicos clientes os seus próprios 
fornecedores.”

Como no Brasil, a indústria é o principal 
cliente do fomento espanhol, com 23,16% 
de participação, seguida de outros servi-
ços (19,26%), comércio (17,26%), constru-
ção (13,58%) e distribuidoras de energia 
(8,33%). O direcionamento das carteiras 
das factorings da Espanha guarda algumas 
semelhanças com o das brasileiras. 

O factoring espanhol cresceu nos últi-
mos dez anos sempre muito acima do PIB 
do país, o que garantiu ao setor partici-
pação crescente também no conjunto da 
economia. Em 1996, ano de maior expan-
são da Espanha (16,96%) as operações de 
factoring avançaram 20,76%, elevando a 
fatia do segmento na produção nacional 
naquele ano a 1,25%. 

Nos anos seguintes as diferenças de 
evolução foram ainda mais expressivas, o 
que ampliou, sistematicamente, a parcela 
do fomento no PIB, até chegar aos atu-
ais 6,11%. No ano passado, por exemplo, 
segundo dados preliminares, o PIB espa-
nhol alcançou 902,744 bilhões de euros, 
com alta de 7,81% ante 2004. No mesmo 
período, o factoring superou a marca dos 
22%, para 55,515 bilhões de euros.

Por ser uma atividade concentrada em 
apenas 19 empresas, o fomento espanhol 
tem gigantes como a BBVA Factoring, 
que movimentou 18,748 bilhões de euros 
em 2005, praticamente equivalente aos 
recursos aplicados pela atividade no Bra-
sil, que somente de sociedades filiadas 
à Anfac registra 750 empreendimentos. 
Do total, o BBVA destinou 8,397 bilhões 
a fornecedores, prática comum na Es-
panha. Das companhias espanholas que 
atuam no setor de fomento mercantil, 11 
têm em suas carteiras papéis emitidos 
pelos próprios fornecedores. No Brasil, 
além da própria Telefônica, citada por 
Soler, com esse perfil, também a BMF, 

de Minas Gerais, iniciou as atividades 
atendendo a fornecedores da Compa-
nhia Belgo Mineira e, por conta da forte 
demanda, passou a oferecer serviços a 
outras empresas. Hoje, as empresas não 
fornecedoras representam parte prepon-
derante da carteira.

Mesmo com a abertura das fronteiras 
européias, a integração de novos países 
ao bloco, a participação do factoring no 
comércio exterior ainda é pequena na 
Espanha. Alcançou 801,854 milhões na 
importação e 1,359 bilhão de euros na ex-
portação. O total, 2,162 bilhões de euros, 
corresponde a apenas 3,89% do volume 
de fomento do país. 

No Brasil, a atuação mais incisiva do 
fomento mercantil no comércio exterior 
ainda depende da aprovação dos proje-
tos de lei que tramitam no Congresso 
Nacional e consolidam num só texto o 
balizamento legal da atividade: o PL nº 
230, que está na Comissão de Constitui-
ção e Justiça do Senado, e o PL nº 3.115, 
que se encontra na CCJ da Câmara. Por 
enquanto, somente a Exicon, de Porto 
Alegre, trabalha com exportações, ga-
rantindo as operações da South Service, 
trading que negocia produtos de peque-
nas e microempresas, especialmente do 
setor calçadista. 

A distribuição geográfica das opera-
ções na Espanha quase reproduz o que 
ocorre no Brasil. As regiões mais indus-
trializadas concentram as ações das fac-
torings. Assim, Madri detém 44,49% de 
todos os recursos aplicados em fomento 
no país, ou 24,701 bilhões de euros. A 
rica região da Catalunha, onde está Bar-
celona, aparece em segundo lugar, com 
22,67%, ou 12,584 bilhões de euros. As 
demais regiões autônomas espanholas 
estão abaixo de um dígito em participa-
ção de mercado.

País - A Espanha é um dos princi-
pais países exportadores de automóveis. 
É forte ainda na fabricação de calçados, 
construção naval, siderurgia, indústria 
química e no setor têxtil. Na mineração, 
extrai carvão, gás natural e gipsita. Na 
área agrícola, seus principais produtos 
são as uvas e frutas cítricas. As produ-
ções de vinho e de azeite têm muita im-
portância, assim como a pesca (seu litoral 

(Em milhões de euros)
Evolução das operações

Crescimento

Fonte: A. Espanhola de Factoring

Total

Doméstico

Com. exterior

2001 2002 2003 2004 2005

692 707 1.043 1.513 2.162

53.353

55.515

22,00%

43.991

45.504

21,39%

36.444

37.487

18,22%

31.002

31.709

24,52%

24.773

25.465

33,02%

30.000

20.000

10.000

0

50.000

40.000

(Em milhares de euros)
Perfil das carteiras

Fomento nacional Com garantia Sem garantia

Empresas 2005 2004 Var. 2005 2004 20042005Var. Var.

Financiera Veneta

Deutsche Bank

Caja Segovia 

Sa Nostra de Inversiones

Lico Leasing

Caja Duero

Bancantabria Inversiones

Banco Guipuzcoano

Eurofactor Hispania

Heller Factoring Española

Barclays Factoring

Madrid Leasing

Telefónica Factoring

La Caixa

Factorcat

Banco de Sabadell

Banesto Factoring

BBVA Factoring

SCH Factoring y Confirming

106.452

17.332

4.211

1.866

51.695

22.143

102.825

-

12.334

211.964

82.677

16.496

252.025

202.870

25.349

672.113

518.338

534.913

1.096.879

102.298

6.813

14.315

968

65.004

21.633

66.878

-

1.254

210.634

56.284

55.532

264.521

466.511

8.976

516.691

272.754

213.164

1.205.430

4,06%

154,40%

-70,58%

92,77%

-20,47%

2,36%

53,75%

-

883,57%

0,63%

46,89%

-70,29%

-4,72%

-56,51%

182,41%

30,08%

90,04%

150,94%

-9,01%

25.775 - -

-18,78%

-46,49%

43,39%

6,30%

18,84%

-1,86%

6,53%

9,01%

-2,62%

3,40%

-34,34%

-17,50%

18,12%

24,78%

38,15%

139,35%

13,66%

29,99%

127.854

65.380

90.310

297.629

194.817

324.375

178.709

398.482

1.054.719

304.455

585.069

1.260.124

1.117.473

973.718

1.709.780

1.487.218

8.326.960

4.559.412

103.838

34.987

129.497

316.369

231.530

318.330

190.382

434.397

1.027.098

314.816

384.174

1.039.636

1.319.960

1.215.026

2.362.027

3.559.647

9.464.788

5.926.795

Fonte: Factors Chain International

Total 53.352.981 43.990.586 21,28% 3.932.482 3.549.659 10,78% 28.399.072 23.056.484 23,17%

132.227

121.170

161.022

136.061

368.064

424.358

421.154

451.027

446.731

1.239.062

727.725

1.620.885

1.291.661

3.934.868

1.958.365

4.960.040

4.077.985

18.397.100

12.483.475

29,26%

-10,02%

3,39%

44,51%

1,50%

22,29%

7,64%

12,37%

11,76%

-2,08%

17,79%

7,02%

-15,28%

10,83%

26,28%

32,09%

131,71%

14,48%

24,92%

16.069.843

3.550.280

1.265.353

347.023

155.741

102.298

134.667

362.633

391.253

401.391

399.736

617.823

1.514.600

1.524.644

1.550.771

3.755.132

1.759.972

9.993.272

94.154

Fomento a fornecedores*

2005 2004 Var.

- - -

-

60,20%

63,35%

-

30,72%

-

17,05%

-

-

28,45%

39,61%

-

22,67%

26,39%

25,99%

-

11,52%

29,12%

-

76.046

2.876

-

130.573

-

222.682

-

-

257.084

873.999

-

1.966.296

568.077

1.528.661

-

7.529.719

4.228.430

-

121.824

4.698

-

170.685

-

260.645

-

-

330.232

1.220.215

-

2.412.038

717.990

1.925.900

-

8.397.399

5.459.801

21.021.427 17.384.443 20,92%

* Contratos de gestão de recebíveis
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é considerado uma das maiores  regiões 
pesqueiras do mundo). Trigo, beterraba, 
legumes, verduras e cevada também são 
representativos. Na pecuária, destaque 
para bovinos, suínos, ovinos e aves.

O turismo  tem presença considerável 
na economia espanhola, embora a área de 
hotelaria responda por apenas 1,22% dos 
negócios do fomento mercantil no país.

A Espanha viveu dois importantes 
eventos com profundos reflexos econô-
micos e sociais nas últimas décadas: o 
Pacto de Moncloa e a integração econô-
mica européia. O pacto teve como capí-
tulo mais importante um acordo de limi-
tação dos aumentos salariais a um teto 
inferior à inflação e a restrição das gre-
ves de trabalhadores. O país saía de mais 
de três décadas da ditadura de Francisco 
Franco, morto em 1975, e atravessava 
um momento político delicado. Na oca-
sião, o então primeiro-ministro Adolfo 
Suárez convocou todos os partidos polí-

ticos para preparar uma nova constitui-
ção, promulgada em 1978.

O outro evento foi a unificação euro-
péia e a criação do euro. Para poder parti-
cipar da união econômica e monetária, os 
países tiveram de observar três critérios. 
Um deles era a estabilidade dos preços 
(a taxa média de inflação não devia ex-

ceder em mais de 1,5 ponto porcentual a 
verificada nos três países-membros com 
melhores resultados em termos de esta-
bilidade de preços). O outro dizia res-
peito à garantia da sustentabilidade das 
finanças públicas (o déficit orçamentário 
não deveria exceder 3% do PIB e a dívida 
pública não poderia ultrapassar 60% do 

PIB). O terceiro critério relacionava-se à 
convergência das taxas de juro (as taxas 
nominais de longo prazo não poderiam 
exceder em mais de dois pontos porcen-
tuais a média das taxas de juro dos três 
países filiados com melhores resultados 
em termos inflação).

A Espanha é uma monarquia consti-
tucional hereditária desde 1975, quando 
o rei Juan Carlos I assumiu a chefia do 
Estado. O Poder Executivo compreende 
um conselho de ministros, em que o pre-
sidente do governo (primeiro-ministro) 
é nomeado pelo rei, depois de eleito pela 
Assembleia Nacional. 

O Poder Legislativo é composto pela 
Corte Nacional - Congresso de Depu-
tados, com 350 membros eleitos pelo 
povo, e pelo Senado, com 259 membros, 
dos quais 208 eleitos e 51 indicados pe-
los legisladores regionais. Nas duas ca-
sas, o mandato dos parlamentares é de 
quatro anos.

(Participação da atividade na economia espanhola - em %)

Fomento e o PIB

Fonte: A.E. de Factoring

2001 2002 2003 2004 2005
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5,43
6,11

(Fomento espanhol por setor de atividade - 2005)
Áreas de atuação

Fonte: A.E. de Factoring

Manufatura

Comércio

Construção

Energia

Médico-hospitalar

Transporte

Hotelaria

Extrativa

Agricultura

Pesca

Outros

23,16%

17,26%

13,58%

8,33%

7,84%

7,45%

1,22%

1,20%

0,63%

0,09%

19,26%

(Em milhares de euros)
Negócios por empresa

Fomento total Fomento doméstico

importação

Empresas
2005 2004 Var. 2005 2004 20042005Var. Var.

Financiera Veneta

Deutsche Bank

Caja Segovia 

Sa Nostra de Inversiones

Lico Leasing

Caja Duero

Bancantabria Inversiones

Barclays Factoring 

Banco Guipuzcoano

Telefónica Factoring

Eurofactor Hispania

Madrid Leasing

Heller Factoring Española

La Caixa

Factorcat

Banco de Sabadell

Banesto Factoring

BBVA Factoring

SCH Factoring y Confirming

132.227

121.170

161.022

136.061

368.064

424.358

421.154

727.725

451.027

1.291.661

446.731
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Metalurgia: como no Brasil, é o principal segmento atendido pelas empresas de fomento
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chile

Objetivo é ampliar a base de clientes, que 
tem potencial para chegar a 90 mil empresas

governo do Chile não teve dúvi-
das. Aliou-se à jovem indústria 
do fomento mercantil do país para 

fazer chegar às pequenas e médias empresas 
os recursos necessários ao seu crescimento, 
após ter conquistado a estabilidade econô-
mica. Desde 2002, a agência estatal de de-
senvolvimento - uma corporação de fomen-
to chamada Corfo - vem repassando fundos 
diretamente para as factorings. Resultado: 
o fomento mercantil chileno cresceu 40% 
em 2005 e deve repetir a marca neste ano, 
ampliando a base de clientes, atualmente de 
10 mil empresas, mas com potencial para 
alcançar 90 mil.

O factoring no Chile é recente e apenas 
nos últimos 15 anos passou a conquis-
tar mais espaço na economia local. Até 
1990, informa o gerente internacional da 
Factorline, Julio Nielsen Steffen, “havia 
poucas companhias, sendo as principais a 
Santander Factoring e a Factoring Finersa”. 

O
Nielsen: fundos estatais de fomento 

Com a fundação da Associação Chilena de 
Empresas de Factoring (Achef),  em 1994, 
o setor deu “um grande passo para a sua 
formalização e expansão”, diz. 

O Chile tem cem sociedades de fo-
mento, divididas em três tipos: divisão ou 
departamento de um banco, filial ou sub-
sidiária de banco e companhias privadas 
independentes. Destas, 11 são filiadas à 
Achef e apenas uma delas, a Factorline, se 
enquadra no caso de companhia privada 
independente, informa Nielsen. 

Os negócios domésticos se asseme-
lham aos realizados no Brasil: prestação 
de serviços e aquisição de direitos cre-
ditórios. Mas é no campo internacional 
que o Chile se diferencia, com a operação 
de seis empresas, todas integrantes da 
Factors Chain International (FCI). “O fo-
mento ao comércio exterior opera no país 
desde 1996, e as companhias oferecem 
factoring de exportação e importação”, 

diz. “É importante destacar a caracterís-
tica do factoring no Chile em que cada 
cliente trabalha com mais de um banco e 
com  mais de uma sociedade de fomento. 
Isso significa que o cliente não vende 
todos os seus direitos creditórios a uma 
única factoring, como ocorre na Europa e 
nos Estados Unidos”, destaca o executivo 
chileno. Ele observa que essa prática po-
deria causar problemas de cobrança, “mas 
as factorings adotaram procedimentos e 
sistemas para resolver a situação”.

No Chile, o crédito bancário é a prin-
cipal fonte de recursos das factorings. 
Mas, desde 2002, o setor vem utilizando 
commercial papers e fundos do Corfo. A 
primeira companhia a utilizar os novos 
mecanismos foi a Factorline, que emitiu 
papéis num total de US$ 10 milhões. Os 
papéis foram negociados na Bolsa de Co-
mércio de Santiago. As empresas chilenas 
usam de forma intensa a internet na rela-
ção com seus clientes. Oferecem por meio 
eletrônico bens e serviços, e fornecem 
todas as informações do setor e fazem o 
trabalho de cobrança. 

O Chile, diz Nielsen, não tem uma lei 
especial sobre factoring. Mas, em abril do 
ano passado, entrou em vigor uma lei sobre 
faturas que, segundo ele, aperfeiçou as 
cessões de crédito, dando mais segurança 
aos negócios. 

(Operações por setor - 2005)
O mercado chileno

Fonte: Achef
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Ministra do 
STJ fala 
do fomento
Nancy Andrighi, do Superior 
Tribunal de Justiça, vê espaço 
para a atuação do setor

á obstáculos jurídicos ao desen-
volvimento do fomento no País?
Do ponto de vista jurídico-acadê-

mico, parece-me que o sistema de factoring 
brasileiro não encontra obstáculos para sua 
estruturação e desenvolvimento. Em que 
pese o fato de que não há, no Brasil, legis-
lação específi ca para regular a atividade 
de fomento mercantil (a única defi nição de 
factoring é a que é dada, para fi ns fi scais, 
pelo art. 15, inc. III, da Lei nº 9.2449/95), o 
sistema jurídico nacional também não tem, 
em contrapartida, obstáculos ao desenvol-
vimento da atividade. A legislação relativa 
à emissão e circulação de títulos de crédito 
– que está na base da atividade de fomento 
mercantil – é bem estruturada e protege, 

H

nos limites da boa-fé, a livre circulação e a 
autonomia dos títulos de crédito.

As factorings podem ser caracteriza-
das como instituições fi nanceiras?

Não. O art. 17 da Lei nº 4.595/64 defi ne 
instituições fi nanceiras como “pessoas ju-
rídicas públicas ou privadas, que tenham 
como atividade principal ou acessória a 
coleta, intermediação ou aplicação de re-
cursos fi nanceiros próprios ou de tercei-
ros, em moeda nacional ou estrangeira, 
e a custódia de valor de propriedade de 
terceiros”. A atividade de factoring con-
siste, principalmente, na compra de ativos 
fi nanceiros e na consultoria administrati-
va prestada a pessoas jurídicas, e não em 
fi nanciamento direto a pessoas físicas ou 
jurídicas. Por isso, não pode ser caracteri-
zada como atividade privativa de institui-
ções fi nanceiras. A questão hoje é pacífi ca, 
mas não foi sempre assim. Por intermédio 
da Circular nº 703, de 16/6/1982, o Ban-
co Central do Brasil, interpretando que as 

empresas de factoring desenvolviam ativi-
dades privativas de bancos, chegou a proi-
bir o exercício do fomento no País. Essa 
proibição foi muito contestada do ponto 
de vista jurídico à época, vindo a cair por 
intermédio da Circular nº 1.359/88. A se-
paração entre as atividades de factoring 
e as privativas de instituições fi nanceiras 
é reforçada também pela Resolução nº 
2.144/95, do CMN.

Quem responde, no factoring, pela 
solvência dos títulos negociados?

É muito difícil dar uma resposta que 
abranja todas as hipóteses. Em princípio, 
a regra é a de que, ao adquirir títulos de 
crédito dos faturizados, a empresa de fac-
toring assume o risco pela não realização 
do crédito. Assim, a eventual inexistên-
cia de patrimônio do devedor para saldar 
a dívida não lhe dá direito de cobrar do 
faturizado, em regresso, o valor do preju-
ízo. Essa conclusão, todavia, não pode ser 
estendida a todos os casos. O STJ já teve a 
oportunidade de se manifestar favoravel-
mente ao direito de regresso da empresa 
de factoring em hipótese na qual a não re-
alização do crédito se deu por ato de má-
fé do faturizado (REsps nºs 330.014/SP e 
43.914/RS). Disso decorre que essa ques-
tão não pode ser respondida de maneira 
apriorística. A defi nição sobre a existên-
cia ou inexistência do direito de regresso 
deve ser analisada com vistas à situação 
concreta, assumindo papel de fundamen-
tal relevância o princípio da boa-fé.

entrevista

Ministra Andrighi: nos limites da boa-fé
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Seminário discute 
responsabilidade social
Especialistas querem saber o que os empresários 
do fomento pensam sobre a nova atitude na gestão

gora, são os especialistas que 
querem saber: o que os empre-
sários do fomento mercantil pen-

sam da responsabilidade social empre-
sarial (RSE)? Durante o 1º Seminário 
sobre Responsabilidade Social, realizado 
em São Paulo, dia 31 de março, o  presi-
dente-executivo da Fundação Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial e Social, 
Alberto Perazzo, e o conselheiro Roberto 
Gonzales procuraram mostrar aos pre-
sentes a importância da RSE na vida das 
empresas. Agora, eles vão enviar, por in-
termédio da vice-presidência de RSE da 
Anfac, um questionário para levantar as 
principais dúvidas do setor sobre o tema. 

O resultado da consulta servirá de 
base para as palestras que serão apresen-
tadas  durante o VIII Congresso Brasileiro 
de Fomento Mercantil, de 31 de maio a 2 

A de junho, em Porto Alegre, com foco na 
efi ciência da gestão empresarial.

Durante o seminário, Perazzo explicou 
os estágios para a inserção das empresas 
na RSE: 1º) respostas às pressões da socie-
dade, também chamado de estágio dos im-
pactos sociais e ambientais; 2º) gestão dos 
riscos do negócio, antecipando demandas 
e problemas - diálogo com públicos inte-
ressados; 3º) RSE deixa de ser um plano 
ou projeto paralelo à gestão empresarial e  
assume uma dimensão estratégica.

Gonzales enfatizou que a mudança não 
é fácil e citou uma das questões pragmáti-
cas que envolvem a RSE: vou pagar impos-
tos ou criar empregos? Afi nal, se deixar de 
lado os impostos, estará faltando com seus 
deveres de empresário. Em contrapartida, 
se não auxiliar na criação de novos empre-
gos, faltará com os deveres de cidadão.

responsabilidade

Seminário propõe questões pragmáticas: qual a prioridade, pagar imposto ou gerar emprego?
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opinião legal

A Apamagis e a Anfac
 Associação Paulista de Magis-

trados (Apamagis) é entidade de 
direito privado com sede na capital 

do Estado de São Paulo. Tem ela dois seg-
mentos de atuação: um voltado para patro-
cínio do convívio social dos seus integrantes 
e outro destinado à defesa intransigente dos 
predicamentos dos magistrados, não no 
interesse particular destes e sim no interesse 
coletivo de toda a sociedade, visando o 
aperfeiçoamento dos órgãos e instituições 
do Poder Judiciário para que este possa bem 
desempenhar sua tarefa constitucional de 
distribuir a justiça, dando a cada cidadão o 
que é seu, para que a tão almejada paz social 
seja efetivamente alcançada. 

Tem como meta servir de ligação entre 
juízes e órgãos do Poder Judiciário, do Le-
gislativo e do Executivo, levando a estes as 
reivindicações destinadas ao reconhecimento 
dos seus direitos e aspirações, tanto no seu as-
pecto pessoal quanto no institucional. Muito 
já realizou e muito tem a realizar.

Institucionalmente, procura a Apamagis 
colaborar com o Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, dando-lhe apoio, forne-
cendo-lhe elementos legais e propostas para a 
melhoria das condições de trabalho dos seus 
integrantes, bem como para o aprimoramento 
da Justiça e maior agilidade na solução dos 
processos.

Seu posicionamento com o referido tribu-
nal é o de ter com este relações harmônicas, 
demonstrando as necessidades dos seus 
integrantes e visando a atuação cada vez 
mais perfeita do Poder Judiciário em todos 
os seus aspectos.

Está a entidade sempre vigilante no inte-
resse da Justiça, cabendo-lhe tarefa de vital 
importância no desenvolvimento jurídico do 
País, dando suporte ao aperfeiçoamento do 
desempenho democrático da  nação, sempre 
intransigente na defesa dos postulados bási-
cos da Constituição, com especial destaque 
na defesa da independência e harmonia dos 
poderes constituídos.

Tem a Apamagis desenvolvido seu rela-
cionamento com os órgãos públicos de forma 
geral e também com entidades particulares, 

procurando integrar-se em todos os ramos 
da atividade ofi cial e empresarial. Muitas 
são as parcerias que realiza com as entidades 
governamentais e com as que são oriundas 
do direito privado, dinamizando encontros 
sociais e culturais, celebrando convênios des-
tinados a cursos de aperfeiçoamento no que 
diz respeito ao conhecimento científi co de 
matérias jurídicas e outras que são de especial 
relevo para os mais diversos setores.

Com relação à  Associação Nacional 
das Sociedades de Fomento Mercantil -Fac-
toring (Anfac), os associados da Apamagis 
já co-participaram de seminários, em que 
questões relevantes foram tratadas, quando 
os magistrados tiveram uma noção exata do 
setor. No seminário designado Fomentando 
o Direito, entre muitas afi rmações que re-
puto interessantes sobre o factoring, disse 
o desembargador do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina Nelson Schaefer Martins: “A 
empresa é uma instituição que visa a produzir 

lucros, mas nessa produção de lucros ela 
também vai distribuir bens, vai prestar servi-
ços e vai contribuir para o desenvolvimento 
de uma dada comunidade. Com observância 
de preceitos de probidade, lealdade, legali-
dade, moralidade, e com esta atividade sub-
metida a esses preceitos, a sua importância 
cresce na medida em que ela contribui para a 
prosperidade e grandeza da nossa sociedade, 
para o crescimento da riqueza de nosso País 
e para o desenvolvimento, especialmente das 
pequenas e microempresas do Brasil.”

E o ministro do Supremo Tribunal Federal 
Marco Aurélio Mello, em seu pronunciamento 
por ocasião do I Seminário sobre Contrato de 
Fomento Mercantil, promovido pela Escola 
Superior da Magistratura de Pernambuco, ob-
servou que “é importante combater eventuais 
desvios de conduta que podem ocorrer em 
qualquer ramo de atividade” e acrescentou 
que “o fomento desburocratiza parcela vital 
da economia do País, por trabalhar uma faixa 
muitas vezes não contemplada pelos mecanis-
mos de crédito”.

Tem a Anfac objetivos próprios e defi -
nidos que lhe conferem legítima represen-
tatividade no setor, dando-lhe a base para o 
seu desenvolvimento, apoiando as empresas 
de pequeno e médio porte, propiciando-lhes 
maior criatividade e progresso. O fomento 
mercantil é uma realidade no consenso da 
nação, gerando empregos e maior celerida-
de nos negócios, colaborando para a riqueza 
do País. A Anfac, como representante do se-
tor, possibilita aos seus associados maiores 
conhecimentos e facilidades às empresas 
para acesso ao crédito, que é o suporte de 
todo o investimento.

E é dentro desses princípios que o rela-
cionamento entre Apamagis e Anfac há de 
se estreitar e, de tal forma, que os contatos 
através das reuniões e seminários servirão 
de aproximação de todos os associados de 
uma e outra entidade, trazendo aos mesmos, 
pelos ensinamentos advindos, o perfeito 
entendimento legal e fático da atividade do 
factoring em nossa terra.

Sebastião Luiz Amorim é 
desembargador e presidente da 

Associação Paulista de Magistrados

Sebastião Luiz Amorim

A

Reuniões e 
seminários dão o 

perfeito entendimento 
legal do factoring 

no País
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Atuação em 67 países
O fomento mercantil é uma atividade 
praticada em 67 países. Em 2005, 
movimentou mais de 1 trilhão de euros 
(cerca de R$ 2,6 trilhões). No Brasil, 
onde giram cerca de R$ 50 bilhões 
anuais, as sociedades de fomento 
prestam diversos serviços  e compram 
direitos creditórios originados de 
vendas mercantis de mais de 100 
mil empresas-clientes. A parceria, 
especialmente com pequenos e médios 
empreendimentos, permite que os 
clientes possam se concentrar em sua 
atividade-fim, deixando por conta 
do fomento ações como seleção de 
compradores sacados ou fornecedores, 
acompanhamento de contas a receber 
e a pagar, pesquisa cadastral ou busca 
de novos clientes.

Período

Fonte: Anfac

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

2006

4,52 

4,51

4,51

4,42*

1995

8,36

8,32

8,90

9,29

9,07

9,00

9,02

8,49

8,11

7,85

7,72

7,28

1996

6,64

6,73

6,61

6,51

6,23

5,89

5,60

5,44

5,25

5,02

4,78

4,70

1997

4,55

4,43

4,28

4,25

4,24

4,20

4,20

4,15

4,13

4,10

4,96

4,80

1998

4,79

4,75

4,64

4,55

4,50

4,42

4,33

4,20

4,50

4,55

4,50

4,49

1999

4,52

4,85

5,10

4,92

4,82

4,79

4,75

4,70

4,56

4,40

4,39

4,35

2000

4,20

4,16

4,12

4,01

3,99

3,97

3,92

3,88

3,88

3,86

3,88

3,83

2001

3,80

3,77

3,83

3,89

3,89

3,93

4,10

4,04

4,03

3,97

3,95

3,90

2002

3,89

3,88
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4,39
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4,24

4,40
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4,41
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4,42
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4,45
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Anfac inicia visitas de apoio 
técnico às empresas 

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

2005

4,55

4,57

4,60

4,62              

4,63

4,64

4,63

4,63

4,62

4,61

4,58 

4,55

serviços

A partir deste mês, a Anfac inicia um 
programa de visitas de apoio técnico-ope-
racional às empresas de fomento em várias 
regiões do País. O primeiro Estado a re-
ceber a equipe da associação será o Mato 
Grosso. O objetivo é reforçar os princípios 
e padrões que devem nortear as ações de to-
dos os participantes do Sistema Anfac.

A associação oferece uma série de ca-
nais para consultas e esclarecimentos so-
bre as mais diversas questões envolvendo 
o fomento mercantil. O site da Anfac foi 
reformulado e ganhou maior interatividade. 
Mas, para a direção da entidade, a presença 
da equipe em workshops por todo o Bra-
sil, com apoio dos Sinfacs de cada região, 
permitirá tomar contato com as rotinas e 
procedimentos utilizados pelas empresas, 
possibilitando a elaboração de sugestões 
que aumentem sua capacidade de gestão e 
a competitividade, com aprimoramento nas 
questões administrativas, técnicas, opera-
cionais e jurídicas.

 A viagem a Cuiabá está prevista para o 
dia 10 de maio. O Sinfac-MT acaba de dar 
posse à sua nova diretoria, tendo à frente 
a presidente Paula Cristina Carvalho Leite 
(leia entrevista na pág 28).

*Até o dia 25 de abril

O livro 
Sistemas de 
Informação 
– uma visão 
executiva, 
de Antonio 
Carlos M. Mattos, é voltado para o 
empresário que busca informações 
necessárias para tomar decisões com 
segurança e conhecimento de causa. 
Os 15 capítulos da obra, baseados em 
casos reais retirados de jornais, revistas, 
Internet e da própria experiência do 
autor, trazem explicação dos termos mais 
técnicos utilizados. Entre os assuntos 
abordados, estão: significado de TI, tipos 
de computadores, sistemas operacionais, 
banco de dados, internet e comércio 
eletrônico, segurança, confiabilidade e 
desperdício de TI, projeto e implantação 
de sistemas, inteligência artificial e o 
que o futuro pode reservar ao mercado 
executivo. Mattos, engenheiro formado 
pela USP, especializou-se em informática 
pela Inria, na França. Atualmente leciona 
Sistemas de Informação e Matemática 
Financeira na FGV-Eaesp. 

Obra: Sistemas de Informação – uma 
visão executiva
Preço: R$ 52,00
Editora: Saraiva
Informações: (11) 3933-3366 

A máxima 
de que um 
trabalho 
é bem-
sucedido 
quando 
executado dentro do prazo, abaixo do 
orçamento previsto e em conformidade 
com as especificações de qualidade está 
ultrapassada. O livro Gerenciamento 
de Projetos – Como definir e controlar 
o escopo do projeto mostra que, 
além de todos os pontos a serem 
colocados no papel, como prazo, 
custo, qualidade e retorno, é preciso se 
preocupar em conhecer os limites do 
trabalho desenvolvido e ter noção das 
variáveis que podem ocorrer durante o 
desenvolvimento do projeto. O autor, 
Carlos Magno da Silva Xavier, mestre em 
Sistemas e Computação pelo Instituto 
Militar de Engenharia (IME), durante 15 
anos foi responsável pela condução da 
informática corporativa utilizada para fins 
administrativos da Marinha. Hoje, presta 
consultoria e ministra treinamento na área 
de gerenciamento de projetos.
 
Obra: Gerenciamento de projetos – Como 
definir e controlar o escopo do projeto
Preço: R$ 41,00
Editora: Saraiva
Informações: (11) 3933-3366
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Advogados do fomento fundam Abaef
Entidade será o fórum de debates das principais questões legais sobre o setor no País

dvogados de empresas de fomen-
to  mercantil de todo o País sen-
tiam falta de um fórum capaz de 

permitir o debate em profundidade das 
principais questões do setor. Não sen-
tem mais. Reunidos em Brasília, duran-
te o encontro de profissionais do setor, 
em março, eles anunciaram a criação da 
Associação Brasileira de Advogados das 
Empresas de Fomento Mercantil (Abaef). 
“A entidade vem preencher uma lacuna, 
ao congregar advogados militantes no fo-
mento”, afirma José Luis Dias da Silva, 
eleito vice-presidente. “Queríamos uma 
entidade forte para trabalhar em sintonia 
com a Anfac, subsidiando a associação 
nos temas de cunho jurídico, por isso 
convidamos Luiz Lemos Leite para pre-
sidir a Abaef.”
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A O presidente considera  que o novo 
desafio “é uma honra muito grande”. Se-
gundo Lemos Leite, a associação vai con-
tribuir para  “sedimentar os conceitos ju-
rídicos que norteiam a atividade no País”. 
Além de preservar os princípios que são 
seguidos pela atividade em todo o mundo, 
a nova entidade deve agregar inovações 
em resposta ao dinamismo do próprio mer-
cado, adianta. “Vamos, ainda, padronizar 
conceitos, unificando procedimentos para 
o fortalecimento de nossas ações”, diz Le-
mos Leite.

Dias da Silva apresentou a escolha do 
novo presidente como uma homenagem 
ao precursor do fomento mercantil no 
Brasil e ao fato de o presidente da Anfac 
ser também o primeiro advogado da ati-
vidade no País.   

“A criação da Abaef já era uma ten-
dência entre os advogados da área e o 
nascimento da associação reveste-se de 
fundamental importância, posto que agre-
gará os advogados que efetivamente mili-
tam na área do fomento mercantil, em prol 
das empresas do ramo, que enfrentam, nas 
lides forenses e nos seus pareceres, o pro-
fundo desconhecimento de terceiros sobre 
o setor”, diz Alexandre Fuchs das Neves, 
escolhido como diretor-técnico, que acres-
centa: “Nas suas atividades, unificará os 
entendimentos e pareceres e viabilizará o 
suporte jurídico a Anfac”.

A Abaef atuará na qualificação dos pro-
fissionais associados e deverá promover o 
incremento na seleção e no uso racional de 
jurisprudências, pareceres e peças proces-
suais, unificando a linguagem e demons-

associação

trando ao Judiciário a transparência com a 
qual o setor trata as suas relações contra-
tuais, observa Neves. “Esperamos também 
que, através de publicações periódicas de 
qualidade, possamos divulgar teses e pare-
ceres, instruindo e demonstrando aos ope-
radores do direito como funciona o setor.” 
Neves é consultor jurídico do Sinfac-RS.

Além da estrutura diretiva, a Abaef tem 
departamentos específicos para as áreas 
mais relevantes. Vitor Hugo Paes L. Filho, 
por exemplo, que assessora o Sinfac-PR, 
chefiará o Departamento Editorial. “Vou 
enviar e-mails com informações e quero 
agendar reuniões programadas para tro-
car informações e promover seminários. 
Além disso, vou divulgar a associação 
tanto para os associados da Anfac quanto 
para a mídia”, informa.

Para Isabel Cristina Telles Borges, res-
ponsável pelo Departamento Social e de 
Eventos, a associação “é de vital impor-
tância porque existe uma carência do se-
tor”. Questões precisam ser debatidas para 
um melhor desenvolvimento da função. 
“Principalmente no aspecto de boa for-
mação, por exemplo, advocacia preventiva 
nas empresas de factoring”, observa. Isa-
bel é sócia da Graphus Factoring Fomento 
Mercantil e advogada do Sinfac-NCO de 
Santa Catarina.

Para o Departamento de Ética e Disci-
plina foi indicado Antonio Paulo Berardo, 
do Recife, que conta com as reuniões da 
Abaef para enriquecer os meios de infor-
mação  com decisões judiciais já comen-
tadas, “pois assim é possível entendê-las 
melhor e ter subsídios para defender as 
empresas”, diz. 

O diretor-secretário da Abaef, Cristia-
no Caula da Costa, acredita que sua expe-
riência como advogado de uma socieda-
de do setor, a Contratual Urbe Sociedade 
Fomento Mercantil, do Rio de Janeiro, 
contribuirá para o desenvolvimento da 
associação. “Sempre atuei na parte inter-
na da empresa, e sempre trabalhei com 
advocacia preventiva. Cada Estado tem 
suas peculiaridades, portanto, temos de 
levar isso em conta e uniformizar uma 
maneira segura de atuação – e comum a 
todos. Cada um contribuirá com a prática 
que adquiriu durante o tempo de traba-
lho”, destaca. “O intuito é diminuir os 
riscos da atividade, que são muito altos. 

É uma oportunidade também não só entre 
os associados, mas para tentar conquistar 
novos participantes.”    

Viviane Curunczi, do Departamento 
de Doutrina e Jurisprudência, entende que 
a união de esforços entre a Anfac e a Aba-
ef será fundamental para o fortalecimento 
do trabalho dos advogados e, por extensão, 
dos associados das duas entidades. “O ob-
jetivo da Abaef é dar respaldo jurídico e 
prestar consultorias, fornecendo o suporte 
jurídico que faltava a Anfac.  É uma rela-
ção de troca: a Abaef dá ferramentas para 
os advogados e aumenta as decisões de ga-
nho de causa”, diz.

A expectativa de Viviane, que tam-
bém é advogada e assessora da presidên-
cia da Anfac, é criar um fórum de dis-
cussão e debate. “Como a Abaef tem sede 
em São Paulo e há advogados espalhados 
por todo o Brasil que vão participar da 
entidade, em princípio o meio utilizado 
para trocar idéias será o e-mail. Depois, 
o objetivo é realizar encontros e seminá-
rios”, acrescenta Viviane. 

Danilo Octavio Monteiro da Costa, 
presidente do Conselho Fiscal, vê na Aba-
ef o fórum ideal para  “promover a reflexão 
sobre instigantes e controversos aspectos 
jurídicos nos negócios de fomento mer-
cantil”. Sua expectativa é de que a nova 
entidade “dê conseqüência à sua vocação 
natural de congregar pessoas e promover 
a reflexão de idéias, contribuindo para o 
amadurecimento e melhor compreensão 
da atividade nos meios jurídicos e na so-
ciedade em geral”. Costa responde pela 

orientação jurídica à Contratual Urbe, do 
Rio de Janeiro.

Wladimir Echeverria Meskelis, advo-
gado do Sinfac-MG e militante no setor 
desde 1997, considera relevante a criação 
da Abaef “para difundir entre os advo-
gados as experiências obtidas na defesa 
das empresas que integram essa área de 
atividade”. A entidade “vai promover a 
integração entre os advogados militantes 
do fomento mercantil”, prevê.

Meskelis pretende colaborar com a as-
sociação enviando decisões do Estado de 
Minas Gerais e de matérias relacionadas 
ao tema. “Desde dezembro de 2005, após o 
encontro de advogados realizado no Mato 
Grosso do Sul, eu e alguns profissionais de 
outros Estados, como Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso 
do Sul, passamos a trocar essas informa-
ções via e-mail.”

Como diretor-técnico, Neves, do Rio 
Grando do Sul, já se prepara para dotar 
a Abaef de estudos dirigidos para as 
rotinas que envolvam o aspecto jurídi-
co-operacional das empresas de fomen-
to mercantil. Para ele, fóruns perma-
nentes de discussão, seja via internet, 
ou mesmo por meio de encontros com 
pauta organizada, serão capazes de ge-
rar “pareceres e orientações que, em 
face a qualidade dos associados, serão 
absolutamente bem fundamentados”. 
Acredita ainda “na produção de teses 
acadêmicas e na aproximação do setor 
com as faculdades de direito, adminis-
tração, economia e demais áreas afins, 
e as escolas superiores da magistratura 
e do ministério público, demonstrando 
para este seleto público as característi-
cas e realidades do setor, tão importan-
te para o alavancamento da economia 
nacional”.

Os integrantes da direção da Abaef 
e os demais membros da associação não 
querem perder tempo e se propõem a 
participar ativamente do painel jurídico 
programado para o VIII Congresso Bra-
sileiro de Fomento Mercantil, que será 
realizado em Porto Alegre, nos dias 31 
de maio, 1 e 2 de junho, a ser coordena-
do pelo desembargador Nelson Schaefer 
Martins, do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, com palestras de outros magis-
trados e estudiosos do direito. 

Encontro de advogados do fomento mercantil, em Brasília: anúncio oficial de criação da associação brasileira dos advogados do setor

Diretoria da Abaef
 

Presidente - Luiz Lemos Leite                               
Vice-presidente - José Luis Dias da Silva

Diretor-secretário - Cristiano Caula da Costa          
Diretor técnico - Alexandre Fuchs das Neves 

Diretor-tesoureiro - Edna Flores da Silva     
Presidente do Conselho Fiscal - Danilo O. M. da Costa 

Conselheiros - Maria F. Ladeira e 
Eduardo Luis Lopes Fernandes 

Departamentos

Doutrina e jurisprudência - Viviane Curunczi
Editorial - Vitor Hugo Paes L. Filho

Social e eventos  - Isabel Cristina Telles Borges
Cursos e formação profissional - Vanessa C. Ferreira

Ética e disciplina - Antonio Paulo Berardo
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empresas

Feira do Empreendedor abre espaço para novos clientes
Os irmãos Felipe e Fernando Cravos 

têm os pés no chão. Quando decidiram 
iniciar um empreendimento, escolheram 
o caminho do conhecimento e da qualifi -
cação, sem aventuras. Tanto que levaram 
três anos para anunciar seus negócios num 
grande evento: “Demoramos um pouco 
para divulgar a empresa porque quisemos 
adquirir experiência primeiro e, então, 
mostrar a nossa cara”, afi rmou Felipe. 

Determinados, quando decidiram se 
abrir para o mercado, o fi zeram para valer. 
Sócios da Planfactor, empresa de fomento 
mercantil do Distrito Federal, foram os 
únicos do setor a participar, de 23 a 26 
de março, da 3ª Feira do Empreendedor, 
em Brasília. “Achamos que já era hora 
de divulgar a marca e ampliar a captação 
de clientes.” Além de oferecer produtos e 
serviços, eles  aproveitaram o espaço para 
difundir os verdadeiros conceitos sobre 
fomento. “Foi bastante interessante esse 
contato direto com o público, que serviu 
de ferramenta para solucionar equívocos e 
mostrar o que é o factoring”, contou Feli-
pe. A iniciativa teve o apoio do assessor da 
Presidência da Anfac no Distrito Federal, 
Nadir Baruzzi, que também procurou 
esclarecer aos empreendedores os tipos de 
serviços oferecidos pelas empresas fi liadas 
à entidade nacional e ao sindicato local, 
que seguem os conceitos difundidos pelo 
factoring. Marcaram presença no estande o 

presidente e o vice da Anfac, Luiz Lemos 
Leite e Daniel Gonçalves. 

Felipe e Fernando distribuíram 
material explicando o que é Planfactor, 
quais os serviços prestados e as vantagens 
oferecidas às empresas-clientes. Eles 
fi zeram, ao mesmo tempo, um trabalho 
institucional, divulgando a associação que 
congrega os empreendimentos do setor 
em todo o País.

Os resultados da iniciativa foram 

imediatos. “Fechamos novos contratos 
graças ao evento. Praticamente 100% do 
público era nosso alvo, grande parte era 
formada por pequenos e médios microem-
presários”, disse Felipe. “Fizemos contato 
também com os próprios expositores, que  
são nossos potenciais clientes.” 

Os sócios da Planfactor estão conven-
cidos de que todas as pessoas que tiveram 
acesso ao estande  saíram da feira com a 
imagem correta do fomento mercantil.

 

Golçalves, Felipe, Lemos Leite, Fernando e Baruzzi, no estande da Planfactor: divulgação

Ação social tem efeito multiplicador
Especialistas afi rmam que um 

trabalho de ação social pode ter efeito 
multiplicador, criando um ambiente 
virtuoso, que vai agregando pelo ca-
minho novos colaboradores e benefi -
ciários. As iniciativas podem partir de 
gestos aparentemente simples, mas, 
na verdade, representam um grande 
agente condutor. A doação inicial para 
a recuperação de uma unidade móvel 
de tratamento odontológico em Belo 
Horizonte já resultou em uma ganho 
estimado de quase R$ 50 mil para a 
população carente da Vila Pinho, onde 
o trailer passou a funcionar. 

Segundo informações da dentista 
Andréa Augusto Rodrigues, responsá-
vel pelos atendimentos, de setembro 
de 2005 ao início de março deste ano, 
a unidade já realizou 545 atividades de 
educação em saúde, 229 diagnósticos-
creche, 305 consultas, 440 procedi-
mentos, 127 tratamentos concluídos 
(alta) e 21 em andamento. Para atribuir 
um valor a esse trabalho, Andréa con-
sidera um custo médio de R$ 40 por 
procedimento odontológico. Assim, 
foram revertidos para a população o 
equivalente a R$ 48.560. 

Durante o processo, novos colabo-

radores foram incorporados ao proje-
to, ampliando de forma exponencial 
os trabalhos. As atividades de educa-
ção em saúde foram realizadas pelas 
estagiárias da Faculdade Newton 
Paiva entre setembro e dezembro. 
As atividades de atendimento no 
consultório itinerante já computadas 
compreendem o período de dezembro 
de 2005 e a 4 de março de 2006.

A recuperação do trailer odontoló-
gico tornou-se possível a partir da con-
tribuição realizada, no ano passado, 
pelo Instituto Brasileiro de Fomento 
Mercantil (IBFM).
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Curso de gestão 
estratégica atrai jovens

A dimensão do mercado de fomento 
mercantil no Brasil surpreendeu Samir 
Sahig, de 28 anos. Lições aprendidas 
por Diego Fernandes, 20 anos, foram 
imediatamente aplicadas em sua empresa. 
Estes são apenas alguns aspectos do 
Curso de Gestão Estratégica organizado 
pelo Instituto Brasileiro de Fomento 
Mercantil, que confere aos participantes 
certifi cado reconhecido pela Anfac.

O professor Paulo Freire explica que 
a estratégia do curso passa pelo “resgate 
dos conceitos administrativos existentes 
em cada um dos participantes e procura, 
a partir de discussão orientada, ampliá-
los e atualizá-los, tomando o cuidado 
para que a solução sempre se dê pelo 
consenso das opiniões dos presentes”.

Por meio de testes de auto-avaliação, 
DVDs de treinamento gerencial, palestras 
interativas, exercícios em grupo e 
relatórios de conclusão, o curso aborda 
questões jurídicas e de mercado, plano 
de contas e planejamento tributário, 
avaliação de risco, inadimplência, gestão 
empresarial, comunicação corporativa e 
análises de casos administrativos.

Samir Sahig, da TCN Consultoria 
& Negócios, surpreendeu-se com o 
tamanho do mercado de factoring e 
ampliou sua atuação para segmento 

industrial – sua empresa é especializada 
em turismo. “Quando houve a troca de 
experiências, os demais participantes 
fi caram interessados na prestação de 
serviço para o turismo”, disse Sahig. Para 
Diego Fernandes, da Viacred, o curso 
correspondeu à expectativa. “Achei muito 
relevante a parte da Serasa.”  

O curso foi realizado em março, em 
São Paulo, e contou com palestras de 
Luiz Lemos Leite, José Luiz Dias da 
Silva, advogado e assessor da Anfac, 
Sérgio Melo, presidente da SM Factoring; 
Laércio de Oliveira Pinto, diretor da 
Serasa, e  Paulo Freire, consultor técnico 
da Anfac.

Anfac faz palestras sobre fundos
Como parte do projeto de levar às empresas de fomento mercantil de todo 

o País os fundos de investimentos em direitos creditórios, a Anfac promoveu 
em março e abril apresentações em Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza 
e Salvador. Fernando Marsillac Fontes, da Petra Corretora de Valores, e 
Dorival Maso, assessor da Presidência da Anfac, explicaram aos empresários 
as vantagens de criar ou participar de um fundo voltado para o setor de 
fomento. Em maio, coincidindo com o VIII Congresso Brasileiro, em Porto 
Alegre, as palestras serão realizadas no Rio Grande do Sul. E no segundo 
semestre, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina.

 A apresentação no Ceará, por solicitação do presidente do Sinfac-CE/
PI/MA/RN, Francisco Gomes Coelho, contou com a participação de Raul 
dos Santos Neto e Roberto Carlos Moura, representantes do BankBoston, 
responsável pelos serviços de cobrança, custódia e controladoria dos FIDCs.

Sahig: busca de novos mercados

institucional

Marsillac, Coelho e Maso: difusão de nova 
ferramenta para as empresas de fomento

Fernandes: aplicação imediata

SP realiza 109º curso de 
agente de fomento

O IBFM  realizou, em São Paulo, 
de 3 a 7 de abril, o 109º Curso de 
Agente de Fomento Mercantil, 
destinado aos associados da Anfac e 
demais interessados. 

No dia 19 de maio, o instituto 
promoverá, em São Paulo, o curso 
A Contabilidade nas Empresas de 
Fomento Mercantil. E, nos dias 25 e 
26, realizará, no Rio, o 10º Curso de 
Capacitação de Gerentes. Inf.: (11) 
3331-5847 ou 3333-2726.
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Paula Leite assume 
a direção do Sinfac-MT

O trabalho não pode esperar. Com 
esse espírito, Paula Cristina Carvalho 
Leite assume a presidência do Sinfac-
MT. E o seu plano de ação não é 
retórico. Antes mesmo da posse ofi cial, 
que dependia da ata da assembléia e 
da apresentação aos fi liados, prevista 
para o dia 10 de maio, a nova dirigente 
deu início à sua gestão, repleta de 
inovações.

Ao lado de seus colaboradores - 
Patricia Neves, vice-presidente, Tatyana 
Benedeti, diretora-administrativa, 
João Volpato, diretor-fi nanceiro e 
Geraldo Castro, diretor-técnico -, Paula 
trata desde logo de empreender sua 
marca: “A nova diretoria está muito 
entusiasmada. E nós reafi rmamos o 
compromisso de desenvolver o fomento 
mercantil de forma descentralizada.”

Uma de suas principais 
preocupações é criar um claro divisor 
entre sociedades que praticam o 
verdadeiro fomento mercantil e aquelas 
que apenas ostentam o nome. Paula vai 
criar um certifi cado, com renovação 
anual, para os fi liados do Sinfac-MT, 
e vai divulgar a novidade em outdoors 
por todo o Estado, para que os clientes 
e o público possam distinguir uma 
factoring fi liada. O propósito é alertar 
as empresas para a segurança e a 
credibilidade que a fi liação transmite 
aos clientes.

O Sinfac-MT está fazendo um 
levantamento das empresas que 
informam trabalhar como fomento 
mercantil no Estado. A estimativa é de 
que haja cerca de 200 empreendimentos 
nessas condições, mas menos de 20% 
são associados ao Sistema Anfac. 
“Vamos tomar atitudes enérgicas”, diz 
Paula, no sentido de depurar o mercado. 
No site do sindicato estará disponível 
um espaço para denúncias de atividades 
ilegais, que serão encaminhadas aos 
órgãos responsáveis.

Simultaneamente ao trabalho de 
conscientização sobre a atividade e de 
distinção dos empreendimentos que 
atuam dentro do balizamento legal e 

    O 1º Encontro do Fomento 
Mercantil do Norte e Nordeste será 
realizado nos dias 31 de agosto, 
1 e 2 de setembro em Porto de 
Galinhas, Pernambuco, informa o 
presidente do Sinfac-PE, Alcidésio 
Sabino Maciel. O evento será 
organizado pelos Sinfacs de Alagoas 
e Sergipe, do Amazonas, da Bahia, 
do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio 
Grande do Norte, do Pará, de 
Pernambuco e de Rondônia e Acre.

A agenda do encontro inclui 

nos sindicatos

Recife será sede do 1º Encontro Norte-Nordeste

dos preceitos defendidos pela Anfac, 
Paula quer qualifi car os associados 
com ferramentas que permitam 
desenvolver suas atividades com mais 
segurança e competitividade. Neste 
ano, o Sinfac promoverá um curso 
para o melhor aproveitamento dos 
recursos oferecidos pela calculadora 
HP. Segundo ela, trata-se de um 
instrumento usado por proprietários e 

aspectos operacionais do fomento, a 
ampliação da inserção da atividade 
na economia das Regiões Norte 
e Nordeste, uso de avançadas 
ferramentas de análise de concessão 
de crédito e os aspectos jurídicos 
relevantes para as empresas do 
setor. As dimensões continentais do 
País tornam os encontros regionais 
coordenados pela Anfac instrumentos 
de grande valia para a atualização 
e troca de experiências entre as 
sociedades de fomento. 

funcionários de factoring no 
dia-a-dia.  

Num segundo momento, 
vai levar para o Mato 
Grosso o curso de operador 
de fomento mercantil. É 
importante para “elucidar 
dúvidas sobre a nova lei de 
falência e o novo contrato de 
direito de regresso”. Todas 
as atividades darão direito a 
um certifi cado.

Para compartilhar 
experiências diárias vividas 
no desempenho da atividade, 
informações locais e 
novidades no mercado, a 
presidente quer realizar 
periodicamente um café da 
manhã com os associados. 
“O objetivo é que todos se 
vejam como parceiros e não 
como concorrentes.”

Além disso, Paula 
pretende valorizar os 

integrantes do Sinfac-MT, 
passando a homenagear 

aqueles que se destacarem pelas mais 
diversas formas de contribuição ao 
setor. “Para que o fomento mercantil se 
desenvolva no Estado, é indispensável 
a participação de todos os fi liados, 
alicerces indispensáveis”, afi rma a 
presidente, que, durante sua gestão, de 
três anos, deseja dobrar o número de 
associados. 

Paula Leite: programa repleto de inovações
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Sinfac-SP reformula site
O site do Sinfac-SP mudou. 

Com novo layout, ele possui agora  
ferramentas que permitem total 
interatividade. Além de entrar em 
contato com o sindicato, os associados e 
demais interessados poderão cadastrar-
se, receber notícias e cotações e baixar 
guias de contribuição. Destaque ainda 
para a seção de cursos e eventos, com 
foco em atividades diretamente ligadas 
aos operadores e gestores do fomento.

O presidente do Sinfac, Marcus 
Garutti, tem um espaço de diálogo com 
o setor no novo site: “Conclamo todos 
os empresários da área de fomento a 
se fi liar, usufruindo dos serviços e do 
apoio oferecidos, das informações de 
natureza legal e da orientação para o 
dia-a-dia empresarial.”

As mudanças são parte do projeto 
da atual administração, que, ao 

Tributos afetam 
mercado do fomento

O Sinfac-SP vem participando de 
campanhas que buscam valorizar a 
iniciativa privada, principalmente no 
sentido de tirar dos diversos setores o peso 
excessivo da carga tributária. É o caso, 
por exemplo, da Quero Mais Brasil, que 
mostra o peso dos tributos nos produtos. 
Afi nal, observa o presidente do sindicato 
paulista, Marcus Garutti, as empresas, 
especialmente as pequenas e médias, e suas 
atividades formais são o grande mercado 
do fomento mercantil. O presidente da 
Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(Jucesp) e do Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas do Estado (Sescon-SP), Antonio 
Marangon, afi rma que a situação para as 
empresas é insustentável. 

“O número de inativas vem crescendo 
assustadoramente”, afi rma. “Em 2002, 
eram 2,19 milhões de organizações. Em 
2004 somavam 3,26 milhões, um aumento 
de 48,8%.” Segundo Marangon, na origem 
do problema está a alta carga tributária 
do País. “São empresários que, em sua 
maioria, não conseguem fechar suas 
empresas em função da inadimplência 
fi scal. E os sócios estão impedidos de 
iniciar um novo negócio por restrições 
atualmente existentes.”  

Para o presidente da Jucesp, em vez 
de criar empecilhos ao inadimplente, o 
governo deveria estudar medidas para 
resgatar a sua cidadania, permitindo que 
volte a empreender. “Até porque é bem mais 
inteligente dar condições ao empresário 
para pagar o que deve.”

Mas as coisas não caminham nessa 
direção. Em abril, segundo Marangon, 
foi publicada portaria que autoriza o 
protesto em cartório de dívidas tributárias 
federais com valores abaixo de R$ 10 mil. 
“A justifi cativa é a de que foi a maneira 
encontrada pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) para cobrar 
esses contribuintes, já que ela não promove 
processos com valor menor do que o gasto 
para o ajuizamento.”  

Entre 1995 e 2005, o número de 
inscrições na dívida ativa (débitos 

tributários com a Fazenda Nacional) 
cresceu 1.087%, enquanto as dívidas de 
pequeno valor aumentaram 1.456%. Os 
valores em cobrança na PGFN saltaram 
de R$ 19,7 bilhões para R$ 334,1 bilhões, 
ou mais de 16 vezes. A carga tributária, 
considerando apenas o que foi arrecadado, 
avançou de 28,92% para 37,82% do PIB, 
um aumento de 30,7% no período.

assumir, destacou a importância de 
ampliar os canais de comunicação  
com todos aqueles que queiram 
interagir com a entidade.

Marangon: resgate da cidadania

São Paulo terá 
diretorias regionais

A cidade de Sorocaba deverá ser 
a sede da primeira diretoria regional 
do Sinfac-SP no Estado. Os planos de 
interiorização do sindicato foram apresen-
tados à imprensa local pelos presidentes 
da Anfac, Luiz Lemos Leite, e do Sinfac, 
Marcus Garutti, pelo assessor da Presi-
dência Dorival Maso e pelo empresário do 
fomento Ildeu Borges.  A cidade, locali-
zada na região sudoeste, a 96 quilômetros 
da capital, conta com 28 sociedades de 
fomento, mas tem potencial para cem, de 
acordo com Lemos Leite. 

O sindicato planeja realizar, em 
conjunto com a associação, palestras em 
diversas cidades paulistas como parte da 
campanha de divulgação do segmento 
destinadas não só a empresários e poten-
ciais clientes, mas para a população em 
geral. Os dirigentes do fomento foram 
recebidos em Sorocaba pelo presidente da 
diretoria-executiva da Fundação Ubaldino 
do Amaral, que edita um dos principais 
jornais da região, o Cruzeiro do Sul.
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Revista
 
Parabenizo a equipe da revista Fomento 
Mercantil pelo excelente conteúdo. Na 
edição 59, gostei muito da reportagem “Tri-
butação pune empresas do fomento” por in-
formar o quanto esse setor paga pelo fato 
de o Brasil ser o país que possui a maior 
carga tributária do mundo. Também achei 
muito válida a presença na matéria da re-
nomada consultora Priscila Calil, que fre-
qüentemente opina nos noticiários.

Haroldo Pedrozo
Administrador de empresas

São Paulo

Gostei bastante da notícia sobre responsa-
bilidade social empresarial “Muito além 
da fi lantropia – ed. 59”. Sempre, desde jo-

vem, procurei trabalho em empresas que 
desenvolvessem esse tipo de ação, que 
tivessem, na época, o ISO 9000. O gráfi -
co publicado também me agradou muito, 
achei muito completo. 

José Carlos Aschler
Contador

Santo André - SP

A presença do ex-ministro Mailson da Nó-
brega na edição 59, falando que a “Econo-
mia estável exige novo modelo de gestão” 
é muito interessante. Sempre o respeitei  
como economista e os fatos atuais compro-
vam que suas previsões estão no caminho 
certo. Ótimo entrevistado.

Bianca Antonelli
Economista

São Paulo - SP

Concordo plenamente com as ações co-
locadas por Lívio Utech em “O fomento 
mercantil e os novos tempos – ed. 59”. 
Para não serem pegas de surpresa, é de 
extrema importância que as factorings 
analisem a saúde da empresa a ser au-
xiliada. Acredito que aqueles que segui-
rem os passos colocados na reportagem 
terão uma considerável redução de ris-
cos. As empresas devem também saber 
usar os bancos de dados oferecidos por 
companhias de informações, para evitar 
clientes de fachada. Minha sugestão é a 
de que façam mais matérias sobre como 
identifi car essas empresas.

Luiz Alberto Gonçalves
Administrador 

de empresas
Osasco - SP

epois de um período de grande ins-
tabilidade no cenário infl acionário 
brasileiro, marcado pelo efeito das 

sucessivas crises cambiais sobre os índices 
de preços, fi nalmente a infl ação parece estar 
domada e convergindo para baixos patama-
res. Em 2005, o IPCA acumulou variação de 
apenas 5,7%, a menor desde 1998, quando o 
indicador estava artifi cialmente contido pelo 
câmbio valorizado. 

Após a primeira maxidesvalorização do 
real, no início de 1999, os índices fi caram à 
mercê dos movimentos cambiais e das crises 
que assolaram a economia brasileira, como o 
apagão, o colapso da Argentina e a transição 
de FHC para Lula. Desde 1999, as turbu-
lências fi zeram os índices gerais de preços, 
como o IGPM, oscilar entre os 25,3% (2002) 
e 8,71% (2003). 

Passada a crise da sucessão presiden-

cial, o câmbio começou 
a agir positivamente para 
conter os índices. O efei-
to foi sentido em 2005. A 
consolidação das contas 
externas também reduziu 
o risco cambial e abriu es-
paço para um verdadeiro 
controle da infl ação. No ano passado, a que-
da de preços das commodities, dos produtos 
agrícolas e a política monetária apertada fi -
zeram a infl ação recuar. O IGPM atingiu o 
menor patamar histórico no ano, 1,2%. 

Para 2006, a previsão para o IPCA está 
na meta fi xada, de 4,5%. Dividindo o índice 
em três grandes grupos - preços livres, ad-
ministrados e serviços - vemos que o fator 
da redução do IPCA dos 5,7% de 2005 para 
os 4,5% neste ano, será a menor variação 
dos preços administrados. Após subir 9% 
em 2005,  eles devem acumular alta de 4,2% 
em 2006. A pequena variação dos IGPs em 
2005 e a apreciação cambial resultaram em 
reajustes baixos dos preços que os utilizam 
como referência para o cálculo das revisões 
tarifárias, como energia, telefone e remé-
dios. Além disso, o câmbio poderá conter 

novos aumentos no preço da gasolina.
Já os preços livres devem permanecer 

em cerca de 4,4% em 2006. Em 2007, o go-
verno terá uma rigidez maior a enfrentar. 
Precisará quebrar a inércia dos preços dos 
serviços, como mensalidades escolares, 
empregados domésticos, serviços pesso-
ais, condomínios, consertos de automóveis, 
dentre outros. Esses produtos devem subir 
7% este ano, mesmo patamar desde 2003, e 

vão assumir o lugar 
dos administrados, 
como vilões da in-
fl ação no Brasil. 
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