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A história da Anfac, às vés-
peras de comemorar um quarto de 
século, remonta ao início dos anos 
80, quando instalou-se no Rio de 
Janeiro, dando início a uma saga 
empresarial sem precedentes. É o 
retrato que a máquina fotográfi ca 
do tempo captou e montou, desde 
a fl uidez de uma idéia inicial até o 
concreto de empresários atuantes 
e autoridades de diversos pontos 
do País e do mundo reunidos num 
amplo salão em torno dos mes-
mos e nobres propósitos, ou seja,  
aprender, partilhar e compartilhar. 
É o que se pode defi nir como en-
contro, na sua melhor acepção. 
Falar de orgulho e sentimento de 
realização é, certamente, repetir o 
que vai em cada um dos corações e 
mentes daqueles que fi zeram par-
te da longa e vitoriosa caminhada 
do fomento no Brasil. O VIII Con-

gresso Brasileiro de Fomento Mercantil, reali-
zado em Porto Alegre, não será o ápice, porque 
muito há ainda por escalar nessa íngreme mon-
tanha das conquistas, mas certamente é o pata-
mar mais alto dessa trajetória até aqui. 

Como na canção que busca transmitir para 
as crianças a percepção do fi nito e do infi nito, 
nesta estrada ninguém sabe ao certo o que virá. 
Cumpre a todos nós a escolha da melhor opção, 
do conhecimento, da ética, da legalidade e da 
união. Aquele desafi o motivador, aquela aspira-
ção não é mais somente obra individual. O pro-
jeto se espraiou e hoje contém e está contido na 
sociedade. É preciso que todos perseverem e 
persigam o mesmo ideal. Hoje, o fomento tran-
sita pelas mais altas instâncias do País, sem que 
dele se desviem. O caminho tem sido árduo de-
mais. Inobstante, inquestionavelmente o fomen-
to mercantil é vitorioso e irreversível no Bra-
sil mercê da luta da Anfac, que soube distribuir 
com todos os seus fi liados, com sua clientela e 
com o mercado os troféus obtidos. 

É tempo de consolidar avanços, de projetar 
novas conquistas. É tempo de galgar um novo 
patamar num horizonte amplo de inovações 
que acompanhem de perto a evolução social, 
tecnológica e negocial das transações globali-
zadas. É tempo de continuar sonhando com o 
sucesso, porque promissoras são as perspecti-
vas do empresário que quer trabalhar em bus-
ca do seu ideal. Um ideal consome uma vida, 
mas dura uma eternidade. E aquele sonho de 25 
anos ainda não acabou....

O fomento  
transita pelas 

mais altas 
instâncias 

do País sem que 
dele se desviem

Luiz Lemos Leite 
Presidente da Anfac
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ideal é fruto de um so-
nho. Um sonho, como 
tantos que experimenta-

mos, pode jamais deixar o seu es-
tado onírico. Mas há os metafísi-
cos que não são outra coisa senão 
uma sistematização e organização 
de idéias, uma defi nição da missão, 
da elaboração de normas de com-
portamento e a indicação de res-
ponsabilidades. Mesmo entre estes, 
alguns permanecem intangíveis, ir-
realizáveis. A vida nos mostra, po-
rém, quantos sonhos os idealizado-
res partilharam e concretizaram. Se 
não mudaram o curso da história, 
no mínimo contribuíram decisiva-
mente para a melhoria do seu meio 
social. O fomento mercantil é fru-
to deste segundo estágio e da obs-
tinação. Sua materialização era um 
desejo, que resultou em muito tra-
balho. Porém, nem visionários ou-
sariam antever as dimensões alcan-
çadas nestes 24 anos de atividades do instituto 
do factoring, transformado numa ferramenta es-
sencial para a economia brasileira, que atualmen-
te presta serviços de apoio viabilizando a cadeia 
produtiva de 120 mil médias e pequenas empre-
sas sustentando direta e indiretamente mais de 2 
milhões de postos de trabalho. 

Os sonhadores transformam seu projeto 
imaterial em realizações que podem mudar o 
curso dos acontecimentos. E quando na sua jor-
nada encontram outros que os acompanham em 
seu devaneio, constroem sociedades, mudam re-
lações, alteram percepções, geram legados que 
vão alimentar novos movimentos. Todos os dias 
deparamos com o impossível, que está ali ape-
nas para ser transposto. Porque haverá sempre 
outro obstáculo maior, para nos motivar.

No princípio, era assim, somente uma pa-
lavra: factoring. Que se tornou um instigante 
objeto de compreensão e de estudos. Superada 
a primeira barreira, novos e maiores desafios 
surgiram, ora leis, ora normas, ora incompre-
ensões. Mas quem quer dar forma ao sonho 
segue, tem a perseverança como aliada e pro-
cura servir os aliados conquistados, ainda que 
ao custo de reproduzir ao infinito o que se 
descobriu, até que, numa progressão geomé-
trica, todos passem a entender. O factoring foi 
batizado no Brasil como fomento mercantil e 
hoje encontra alcance em parcelas importan-
tes da sociedade. Os mais renitentes já se de-
bruçam sobre o que está escrito a respeito des-
se segmento e buscam compreendê-lo, senão 
para adotá-lo, ao menos para com ele serem 
menos injustos.

O

editorial



O

Congresso mostra a força do fomento
Participação recorde de empresários e autoridades e teses inéditas marcam o encontro

VIII Congresso Brasileiro de Fo-
mento Mercantil, realizado em 
Porto Alegre de 31 de maio a 2 

de junho, marcou uma nova fase da ati-
vidade no Brasil, com número recorde de 
participantes, entre altas autoridades dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judici-
ário, empresários e demais interessados 
no segmento. Durante três dias, cerca de 
700 pessoas acompanharam os trabalhos. 
A abertura contou com a participação do 
governador do Rio Grande do Sul, Ger-
mano Rigotto, e do prefeito de Porto Ale-
gre, José Fogaça. 

Além da expressiva participação do 
empresariado, o congresso trouxe ao 
Brasil representantes internacionais do 
factoring da Europa e América Latina.  
A Associação Espanhola de Factoring se 
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fez representar por seu presidente, Elías 
Soler Vives, e o Chile compareceu com 
empresário Julio Nielsen. Os inscritos  
puderam acompanhar ainda teses defen-
didas por magistrados sobre o fomento 
e a apresentação de trabalhos técnicos 
específi cos para o aperfeiçoamento dos 
profi ssionais do setor. 

O empresário João Réquia, decano do 
factoring no Rio Grande do Sul, destacou, 
logo na abertura do evento, a importância 
socioeconômica do fomento mercantil no 
Brasil. O setor, que movimentou R$ 52 
bilhões em 2005, apóia 120 mil empre-
sas-clientes e mantém direta ou indire-
tamente mais de 2 milhões de empregos, 
com presença em quase todos os municí-
pios do Brasil.

A relevância do fomento foi reforçada 

pelo juiz Luiz Roberto Ayoub, responsá-
vel pela ação envolvendo a Varig, a partir 
da nova lei de recuperação de empresas.

Ele destacou que é vital a presença do 
factoring em qualquer processo dessa na-
tureza. “Há um perfeito casamento entre 
a recuperação de empresas e o fomento. 
A lei se casa perfeitamente, sem chance 
de divórcio, com o factoring”, disse. 

Nas páginas seguintes desta edição 
especial, você terá um panaroma dos te-
mas que compuseram o VIII Congresso 
Brasileiro de Fomento Mercantil, como 
os aspectos das questões tributárias, o 
relacionamento com o Coaf, a mudança 
de paradigma do setor com a adoção dos 
fundos de investimento em direitos cre-
ditórios e a importância da responsabili-
dade social empresarial.

Auditório lotado na abertura do VIII Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil: caráter internacional confere nova dimensão ao evento

VIII Congresso
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Os Três Poderes 
prestigiam o evento
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Representantes do Executivo, Legislativo 
e Judiciário participam do encontro da Anfac

ministro Jorge Scartezzini, do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), é homem de poucas 

palavras, mas não se furtou a comentar 
a importância do fomento mercantil 
para o Brasil. “O Poder Judiciário tem 
de necessariamente abrir espaço para o 
fomento mercantil, para entender o que 
é a Anfac, o que são as empresas, o que 
representa em termos econômicos para 
o País.” De acordo com o ministro, isso 
tem de ser muito bem estudado. “Acho 
louvável a iniciativa de trazer um painel 
de juízes para participar desse encontro, 
porque é um despertar. Uma parcela 
grande do Judiciário ainda desconhece 
essa atividade, que é uma válvula de 
crescimento do País”, disse o ministro, 
presente ao VIII Congresso Brasileiro de 
Fomento Mercantil, em Porto Alegre. E 
acrescentou: “A expressão, a repercussão 

O
Fogaça: destaque à seriedade 

e a aceitação deste congresso deixam evi-
denciado que o fomento mercantil é um 
negócio que não pode mais ser esquecido 
pela sociedade, mas, principalmente, 
pelo Judiciário, para não dar decisões que 
possam atravancar o progresso”.

O ministro do STJ reforçou a opi-
nião do governador do Rio Grande do 
Sul, Germano Rigotto, na abertura do 
encontro: “O que representa o factoring 
no Brasil hoje? O crescimento do setor é 
impressionante e trazer para o meu Es-
tado profi ssionais, empresários do Brasil 
inteiro é muito bom. Quando deputado 
federal, tive a oportunidade de ser, quem 
sabe, o primeiro relator de um projeto 
que buscava a consolidação das leis do 
setor. E desde aquela data, 1994, eu vi 
esse segmento crescer, ser cada vez mais 
importante para a nossa economia, para 
o fortalecimento das nossas pequenas e 

médias empresas. Tudo isso me deixa 
muito feliz. Ver tanta gente vinda dos 
mais diversos Estados para trocar expe-
riências me deixa feliz e agradecido”.

Coincidentemente, além do go-
vernador, o prefeito da cidade anfi triã 
do evento, Porto Alegre, também tem 
participação na história do fomento mer-
cantil. José Fogaça é o autor, ainda como 
senador, do Projeto de Lei nº 230/95, em 
tramitação no Senado, que consolida 
num só texto o balizamento legal da 
atividade no País.

“Um dia, há mais de dez anos, eu es-
tava fazendo uma palestra na Sociedade 

de Economia, aqui em Porto Alegre, 
e a fi gura ímpar do João Réquia – que 
para mim foi uma surpresa saber que é 
o decano do factoring gaúcho – estava 
me aguardando, para uma conversa. 
Pediu especial atenção para o problema 
do factoring no Brasil. Assunto que eu 
tecnicamente desconhecia. E ele pediu 
que eu, então senador, recebesse em Bra-
sília o presidente da Anfac, Luiz Lemos 
Leite. Atendi com a maior presteza, uma 
vez que não poderia me negar a fazer 
esse estudo, a entrar no conhecimento e 
identifi cação dos problemas que estavam 
afetando o fomento – e, de certa forma, 
continuam afetando até hoje”, contou.

Para surpresa de Fogaça, em vez de 
pedir facilidades e redução de restri-
ções, os empresários do setor queriam 
exatamente o contrário. “Chamou-me 
a atenção um fato, raro e inédito para 
quem tem uma experiência no Congresso 
Nacional: tratava-se de um segmento 
profi ssional que vinha pedir uma coisa 
estranha, uma lei regulamentadora para 
criar um processo de saneamento, para 
dar   transparência, controle, fi scalização 
à atividade e separasse o joio do trigo.”

Fogaça contou com riqueza de deta-
lhes o início de todo o processo: “Lem-
bro-me de que, na época, estávamos 
encerrando uma CPI, chamada CPI dos 
Precatórios, e uma empresa de fachada 
tinha uma grande notoriedade no ce-
nário político e na imprensa nacional. 

Essa organização, criada para fraudar 
a legislação, tinha adotado o nome de 
factoring. E me surpreendeu o fato de que 
esse grupo vinha justamente pedir para 
que uma legislação regulamentadora 
viesse para separar quem é sério e está 
comprometido com a atividade mercantil 
e quem opera com sentido especulativo 
e fraudatório”. 

Diante daquele quadro, Fogaça disse 
não ter visto outra alternativa senão a 
de se aprofundar no assunto e preparar 
o projeto de lei. “E foi o que fiz em 
1995. Com muita convicção, sem um 
milímetro sequer de hesitação, porque  
tinha a certeza de que aquela legislação 
vinha para criar este novo patamar para 
o fomento mercantil. Iniciamos aquela 
luta com muito esforço e abnegação. Na 
verdade, tratava-se de mais uma causa a 
ser abraçada em favor do bem comum, 
do interesse público, do desenvolvimento 
nacional.”

Também presente ao evento, o se-
nador Juvêncio da Fonseca, do PSDB 
do Mato Grosso do Sul, destacou a 
importância do fomento mercantil. “O 
Brasil vive um momento de crise, prin-
cipalmente o nosso Estado, que  tem na 
produção de grãos e na pecuária a sua 
riqueza. E são exatamente esses dois 
setores que não estão passando por bons 
momentos”, disse. “Diante desse quadro, 
aparece o fomento mercantil. As facto-
rings, que atuam de forma muito incisiva 

e bem organizada no Estado, vêm em 
socorro das pequenas e médias empre-
sas, para que nossa economia tenha uma 
alternativa.”

Para o senador, o VIII Congresso, 
“com centenas e centenas de inscritos, dá 
uma demonstração da força organizada 
do fomento mercantil. É preciso que 
essa força se transforme numa operação 
de pressão no Congresso Nacional. E o 
setor, por meio da Anfac, tem demons-
trado ao Legislativo o que é realmente o 
fomento mercantil. Isso facilita a assimi-
lação pelos parlamentares das propostas 
de aperfeiçoamento da legislação sobre 
o assunto”, afi rmou.

O deputado José Militão, do PTB de 
Minas Gerais, que também participou 
do encontro, foi lembrado pelo prefeito 
Fogaça por sua importante contribuição 
ao aperfeiçoamento da legislação da ati-
vidade, como relator do Projeto de Lei nº 
3.115 na Comissão de Finanças da Câma-
ra. “O deputado José Militão acrescentou 
ao projeto a expressão internacional 
(referindo-se ao mercado), o que é um 
avanço importante, porque permitirá às 
empresas de fomento ampliar o campo 
de atuação”, disse Fogaça.

“É uma luta que está em andamento e, 
tenho certeza, vai avançar na medida em 
que agora, o artigo 11 do projeto relatado 
pelo deputado Militão diz: ‘A sociedade 
de fomento mercantil somente poderá 
funcionar mediante autorização de órgão 
designado pelo Poder Executivo, ao qual 
competirá regulação e a fi scalização de 
suas atividades e a aplicação de suas 
penalidades’.”

Atenta a todos os pronunciamentos, 
a deputada estadual do PSDB de São 
Paulo Célia Leão destacou a capacidade 
de mobilização dos representantes do 
fomento mercantil no Brasil. O princípio 
que norteou a realização do congresso, 
disse o presidente da Anfac, Luiz Lemos 
Leite, é o da integração, da união, da coo-
peração e do fortalecimento da atividade  
em todo o País. 

Ele fez uma saudação especial aos 
vice-presidentes-executivos da entidade, 
aos presidentes dos Sinfacs e aos funcio-
nários responsáveis pela organização do 
encontro e aos associados e patrocina-
dores, que vieram dos mais diferentes 
Estados.

Célia Leão: capacidade de organização Fonseca: socorro às pequenas empresas

Rigotto: crescimento impressionante Militão: proposta para ampliar mercado Scartezzini: painel jurídico é louvável

VIII Congresso



8               FOMENTO MERCANTIL

O Chile também mostrou as experiências e a importância do factoring no país, durante 
as apresentações internacionais realizadas no congresso de Porto Alegre 

presidente da Associação Es-
panhola de Factoring (AEF), 
Elías Soler Vives, uma das 

presenças internacionais no VIII Con-
gresso Brasileiro de Fomento Mer-
cantil, realizado em Porto Alegre, 
começou a sua palestra destacando a 
importância dos serviços na atividade: 
“O factoring é um conjunto de serviços 
que consiste na análise, administração, 
gestão, compra de direitos creditórios 
e cobrança para empresas-clientes. O 
uso do factoring pode eliminar riscos 
de inadimplência, reduzir atrasos nos 
pagamentos das faturas, baixar custos 
administrativos e simplifi car a contabi-
lidade”.

Soler traçou um comparativo entre 
as empresas brasileiras e espanholas 
de fomento, que diferem em números, 
mas conservam na essência os princí-
pios do factoring aplicados em todo o 
mundo. Enquanto a entidade brasilei-
ra, a Anfac, conta com 750 associados, 
a espanhola AEF tem apenas 19 inte-
grantes. No Brasil, a maioria das em-
presas é independente, diferentemente 
da Espanha, onde pertencem a grandes 
grupos fi nanceiros. Até três anos atrás, 
os clientes das factorings espanholas  
eram grandes empresas. Só recente-
mente foram incorporadas as pequenas 
e médias. No Brasil, são os empreen-
dimentos de pequeno porte o grande 
mercado do fomento.

Os custos das operações no caso 
brasileiro são superiores aos da Euro-
pa, porque partem de taxas básicas dís-
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O
pares. A taxa Selic está em 15,25% ao 
ano, ante 2,75% da Euribor. Segundo 
Soler, o ad valorem é de 0,9% nas em-
presas brasileiras e de 0,15% nas de seu 
país. Os prazos médios de pagamento 
também não coincidem: 38 dias no 
Brasil, 95 na Espanha. Nas compras de 
direitos creditórios com ou sem direito 
de regresso, os números praticamente 
se invertem nos dois países. No Brasil, 
80% das operações são feitas com di-
reito de regresso e nas factorings espa-
nholas, apenas 12%.  

No quesito serviços, informa o di-
rigente da AEF, a oferta das factorings 
de seu país é mais abrangente. Além 
da gestão de carteiras e da compra de 

direitos creditórios realizadas da mes-
ma maneira nos dois países, os clientes 
espanhóis têm à disposição o seguro de 
crédito e ferramentas sob medida. 

Quanto a impostos, no Brasil, al-
guns tributaristas consideram a carga 
incidente sobre uma empresa de fo-
mento confi scatória, tão elevado é o 
seu grau. Já na Espanha, há o Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA) de 16% 
apenas sobre o ad valorem.

O presidente da associação espa-
nhola informa que a economia de seu 
país vem crescendo a taxas superio-
res às das demais nações européias e 
o factoring registra expansão ainda 
mais expressiva, porque, além de no-
vos produtos, passou a atuar também 
com as pequenas e médias empresas. 
As factorings oferecem gratuitamente 
a seus clientes um sistema de gestão de 
pagamentos a fornecedores, operação 
que pode ser acompanhada da compra 
dos direitos creditórios.

Soler aponta inúmeras vantagens 
oferecidas pelas factorings para as em-
presas-clientes, como a possibilidade 
de antecipar 100% das faturas a rece-
ber, a cobertura de risco de inadim-
plência, a eliminação de custos com 
seguro de crédito, gestão personaliza-
da, rapidez no acesso a capital de giro, 
além de acompanhamento de todos os 
movimentos da carteira pela internet.

O conceito que as empresas de fo-
mento mercantil espanholas transmi-
tem é o de que operar com factoring é 
vantajoso não apenas para os clientes, 

que são os fornecedores, mas também 
para os sacados. Segundo Soler, o sa-
cado evita trabalhos administrativos, 
porque a factoring processa todas as 
informações. O devedor pode, ainda, 
negociar melhores condições com seus 
fornecedores e tem a possibilidade de 
renegociar a fatura no vencimento. 
Além disso, melhora a gestão de sua 
tesouraria e simplifi ca o acompanha-
mento do fl uxo de caixa.

Como as factorings naquele país 
estão vinculadas a conglomerados 
empresariais, é comum que se encar-
reguem do relacionamento com forne-
cedores do próprio grupo. A Telefónica 
Factoring, por exemplo, trabalha com 
papéis emitidos pelos próprios forne-
cedores do grupo. Também no Brasil a 
Telefônica mantém uma factoring ex-
clusivamente para atender a seus for-
necedores, informa Soler.

O factoring tem forte participação 
na economia espanhola e praticamente 
dobrou sua fatia em relação ao Produ-
to Interno Bruto (PIB) em cinco anos. 
Saiu de 3,75% em 2001 para 6,11% no 
ano passado, elevando o volume de ne-
gócios no período de 25,465 bilhões 
para 55,515 bilhões de euros. Entre os 
países europeus mais desenvolvidos, 
fi ca atrás apenas do factoring do Rei-
no Unido, que responde por 13,40% do 
PIB, e da Itália, que movimenta 7,84%, 
mas vem perdendo espaço ano-a-ano.

No Brasil, por suas características 
e atuação numa das faixas mais dinâ-
micas da economia o fomento mercan-
til vem ampliando sua participação. 
Saiu de 2,29% em 2001 para 2,68% em 
2005.

As empresas de fomento espanholas 
contam ainda com um mercado prati-
camente sem fronteiras para crescer. 
Segundo Soler, a atividade vem sendo 
regida muito mais pelas leis européias 
do que por normas espanholas. Interna-
mente, dois códigos centenários com-
põem a base jurídica do factoring. O 
Código de Comércio, de 1888, diz que 
a cessão de crédito não requer consen-
timento nem conhecimento por parte do 
devedor. Se o devedor não foi notifi ca-
do, o pagamento ao primeiro credor (ce-
dente) é válido, e o cedente responderá 

pela legitimidade do crédito. A segunda 
norma, o Código Civil, de 1889, reforça 
os conceitos da lei de comércio.  

Além de poder atuar de forma in-
distinta em grande número de países, 
mercado reforçado agora pela entrada 
das nações do leste na União Euro-
péia, o fomento espanhol descobriu 
nos últimos cinco anos o grande po-
tencial das pequenas e médias empre-
sas. Depois de atuar basicamente no 
atendimento às grandes corporações, 
o factoring espanhol passou a atender 
os empreendimentos de menor porte, 
abrindo um campo quase inesgotável 
para a expansão.  

Chile - O gerente internacional da 
Factorline, Julio Nielsen, do Chile, 
mostrou aos presentes no VIII Con-
gresso como sua empresa e o fomento 
mercantil como um todo vêm crescendo 
em um ambiente de estabilidade econô-
mica. Seu país foi um dos primeiros da 
América Latina a promover ajustes nas 
políticas monetária e fi scal.

O factoring no Chile é um instituto 
ainda mais recente do que no Brasil e, 
como na Espanha, as maiores empresas 
estão ligadas a conglomerados fi nan-
ceiros. A única independente entre as 
grandes é, exatamente, a representada 
por Nielsen. Ele apresentou, durante o 
encontro, um breve histórico da ativi-

dade em seu país e revelou mecanis-
mos em prática ou em estudo, que per-
mitem ao setor projetar crescimento de 
40% ao ano, como aconteceu em 2005 
e deve ocorrer novamente em 2006.

Tudo começou por volta de 1990, 
com o surgimento de três empreendi-
mentos independentes, mas foi a par-
tir de 1994, com a criação da Associa-
ção Chilena de Empresas de Factoring 
(Achef), que o segmento passou a se 
expandir de maneira consistente e for-
mal. Dez anos depois, as factorings se 
viram defi nitiva e ofi cialmente inse-
ridas no projeto de desenvolvimento 
econômico chileno, com a criação de 
linhas de repasse de recursos para as 
factorings pela Corfo, agência estatal 
de fomento. 

A Corfo impôs como condição que 
o dinheiro fosse repassado às peque-
nas e médias empresas a custos bai-
xos. “Não podemos comprar os direi-
tos creditórios das pequenas e médias 
empresas cobrando mais do que 1,5% 
ao mês”, informou Nielsen. Hoje, as 
12 empresas fi liadas à Achef - 11 de-
las ligadas a bancos - detêm cerca de 
90% do mercado de factoring, fi cando 
os 10% restantes divididos entre cerca 
de 150 negócios independentes.

O Chile tem cerca de 1 milhão de 
empresas, mas as factorings atendem 
apenas a pouco mais de 1% delas. Em 
2005, foram 12.127, num total de US$ 
11,21 bilhões. Mesmo com o forte cres-
cimento dos últimos anos, o factoring 
chileno ainda está longe de seu poten-
cial. O país tem 10 mil grandes com-
panhias e cerca de 900 mil microem-
presas. As primeiras são atendidas em 
maior escala pelos bancos, as outras, 
nem pelos bancos nem pelas fatorings, 
que se concentram, como no Brasil, no 
segmento das pequenas e médias. No 
Chile, existem  cerca de cem mil em-
preendimentos desse porte.

“Do nosso mercado específi co, aten-
demos apenas em torno de 12%. Os 
88% restantes nos dão a certeza de que 
poderemos manter o forte crescimento 
projetado para os próximos anos”, afi r-
mou Nielsen. Para atender à demanda 
prevista, além dos recursos próprios e 
crédito bancário, as factorings chile-

Espanha destaca a 
prestação de serviços

Nielsen: expectativa de crescer até 40% 

Soler: vantagens para todas as empresas
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O presidente da Anfac, Luiz Le-
mos Leite, traçou um perfi l do facto-
ring no Brasil e no mundo, durante o 
VIII Congresso. Ele destacou as mais 
importantes fases vividas pelo fomen-
to nos 25 anos da atividade no País:

1 - A conquista de um espaço no 
sistema econômico brasileiro (1982-
1988) marcada com a edição da Cir-
cular – BC nº 1359/88;

2 - A consolidação jurídica e ope-
racional com a iniciativa da Anfac de 
oferecer um instituto de segurança re-
presentado pelo contrato de fomento 
mercantil. A atividade está amparada 
numa legislação difusa representada 
por vários atos da administração pú-
blica e em diversas normas legislati-
vas infraconstitucionais.

3 - A legalização do fomento mer-
cantil com a busca de uma disciplina 
legislativa específi ca por intermédio 
dos projetos de lei que tramitam em 

fase terminativa nas duas casas do Con-
gresso Nacional, que permitirá a amplia-
ção do campo de atuação do segmento.

“As perspectivas do nosso mercado 
são promissoras”, afi rmou Lemos Lei-
te, comparando a situação do mercado 
brasileiro com a de outros países que 
também adotaram o factoring como me-
canismo de expansão das pequenas e mé-
dias empresas. “Hoje no Brasil existem 
4,5 milhões CNPJs registrados dos quais 
500 mil referem-se a empresas de certo 
porte, restando um amplo mercado de 4 
milhões a ser explorado pelas empresas 
de fomento mercantil. Nossos negócios, 
da ordem de R$ 50 bilhões, representam 
2,6% do Produto Interno Bruto, enquan-
to em Portugal respondem por 9% do 
PIB e na Espanha, por 6,1%.”

Para Lemos Leite, o crescimento do 
fomento mercantil “depende tão-somen-
te da capacidade do setor de gerir os ne-
gócios”. Mas observou que a aprovação 

dos projetos que tramitam no Con-
gresso Nacional, prevendo a consoli-
dação da legislação do segmento num 
só texto, deverá ter importante papel 
no desenvolvimento do factoring.

“Temos de partir em busca de no-
vos horizontes, oxigenar idéias e esta-
belecer estratégias que se coadunem 
com as perspectivas das importantes 
transformações tecnológicas, socioló-
gicas e competitivas que constituem 
desafi os sucessivos para nossas em-
presas neste século”, afi rmou.

Para Lemos Leite, “o processo de 
globalização econômica se constitui 
na força motriz que está a revolucio-
nar a economia mundial e a gestão 
empresarial”. E a empresa domina 
o panorama da economia moderna, 
“porque é ela a responsável pela pro-
dução e comercialização em massa e 
pelos progressos tecnológicos verda-
deiramente revolucionários”.

Anfac mostra perspectivas do setor

nas recorrem a “commercial papers”, 
que são títulos de crédito emitidos pe-
las empresas e negociados em bolsa de 
valores. Para tanto, a empresa emissora 
dos papéis passa por uma classifi cação 
de risco e está obrigada a apresentar 
balanços trimestrais e a se submeter a 
auditorias semestrais. A Factorline, por 
exemplo, já captou, com a colocação 
de seus papéis, US$ 53 milhões, para 
atender a uma carteira de mais de 2 mil 
clientes.

Nielsen acredita que num futuro 
próximo praticamente todas as transa-
ções comerciais se farão de forma ele-
trônica, a exemplo do que deve ocorrer 
no Brasil. Por isso, as factorings locais 
vêm se preparando para a nova realida-
de. Ele vê possibilidade de crescimento 
também além das fronteiras chilenas e 
estuda exportar know-how para países 
sul-americanos, como Peru e Equador. 
“Acreditamos que essas nações podem 
experimentar uma expansão tão ace-
lerada no mercado de fomento quanto 

vem ocorrendo no Chile.” 
As empresas chilenas já atuam no 

comércio exterior, com exportações e 
importações. Outra característica local 
é que as empresas-clientes, pelo gran-
de volume de vendas de direitos cre-
ditórios, trabalham com mais de uma 
factoring, o que obrigou o setor a de-
senvolver mecanismo de cobrança para 
evitar eventuais problemas.

Para o empresário, seriedade e trans-
parência são importantes fatores no 
reconhecimento do factoring. O Chile 
não tem uma legislação específi ca para 
o fomento, mas em abril do ano passado 
entrou em vigor uma lei sobre faturas 
que, segundo ele, aperfeiçoou a cessão 
de crédito, dando mais segurança aos 
negócios. 

Nielsen acredita ainda que o porte 
das empresas do setor facilita o diá-
logo com o mercado. A exemplo do 
que ocorre na Europa e nos Estados 
Unidos, em seu país a atividade está 
concentrada em um número menor de 

factorings. Por isso, ele sugere que um 
caminho que pode ser seguido pela so-
ciedade brasileira é o da promoção de 
alianças ou fusões entre empresas. E, 
por fi m, propõe novos nichos de mer-
cado. “Hoje, trabalhamos somente com 
operações de curto prazo, mas quere-
mos fazer outros tipos de negócio, de 
prazos mais longos. Estamos estudan-
do muitas alternativas.” 

Commodities negociadas na bolsa 
de produtos agrícolas do país, como 
trigo, milho, vinho, açúcar, entre ou-
tros, estão entre as possibilidades de 
expansão do segmento.

Ao encerrar sua apresentação no 
encontro, o representante do fomento 
mercantil chileno disse que fi cou mui-
to impressionado com o grau de mo-
bilização obtido pela Anfac. “Já esti-
ve em vários países e não havia visto 
ainda tamanha participação de em-
presários e o grande apoio de diversos 
setores da sociedade. Estão todos de 
parabéns”, concluiu.
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Coaf quer mais participação do setor
Coordenador do conselho destaca importância da Anfac e pede colaboração
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coordenador-geral de Fiscali-
zação do Conselho de Contro-
le de Atividades Financeiras 

(Coaf), Maurílio Domingues de Fi-
gueredo, destacou em sua palestra no 
VIII Congresso Brasileiro de Fomento 
Mercantil, em Porto Alegre a impor-
tância da Anfac no aperfeiçoamento 
dos trabalhos da entidade. Segundo 
ele, as sugestões da associação repre-
sentativa do fomento mercantil foram 
valiosas na elaboração da Resolução nº 
13 do Coaf, que trata das normas para 
o setor. A resolução servirá de modelo 
para a melhoria das exigências aos de-
mais segmentos obrigados a dar infor-
mações sobre suas operações ao órgão 
que atua contra a lavagem de dinheiro.

“A resolução traz uma nova meto-
dologia de trabalho, parâmetros objeti-
vos, claros, pontuais. Traz um conteú-
do muito forte na questão da prevenção 
e dos controles internos. O Coaf, na 
verdade, está ajudando os diversos 
segmentos a não serem usados por or-
ganizações criminosas na lavagem de 
dinheiro”, afi rmou Figueredo.

O coordenador pediu que as empre-
sas de fomento mercantil observassem 
especialmente algumas orientações 
da resolução do Coaf, como o cadas-
tramento, que “abrange as factorings 
e seus clientes e permite a segurança 
e a confi abilidade do sistema”. Com o 
cadastramento, a empresa de fomento 
recebe uma senha e somente ela pode 
comunicar informações, assumindo a 
responsabilidade sobre os dados repas-
sados. “Trata-se de uma determinação  
e não há exposição da empresa ao se 
cadastrar. Ao contrário, essa exposição 
ocorre se ela não cumprir com o que 
determina a resolução”, disse.

O Coaf recebe mais de 500 mil 
comunicações e isso permite ao con-
selho cruzar informações e identifi car 
empresas que estão operando, mas não 
estão inscritas ou, ainda,  aquelas que 

não atualizaram dados como endereço 
de funcionamento. Uma das operações 
que devem ser transmitidas ao Coaf, 
defi nida na Resolução nº 13, é a tran-
sação em espécie acima de R$ 50 mil. 
“Aquele cliente que para a empresa de 
factoring é idôneo pode estar levando 
dinheiro e isso seria identifi cado pelo 
Coaf por meio de informações de ou-
tros setores também obrigados. Se a 
factoring fez a sua parte, se livra do 
problema e não tem nenhuma implica-
ção negativa.” 

Figueredo mostrou números indi-
cativos da colaboração das empresas 
de fomento mercantil: de 1998 a 2002, 
foram apenas 84 comunicações; em 
2003, uma; em 2004, 27, e em 2005, 
quase 3 mil. Ele informou que nem 
todas as empresas identifi cadas pelo 
conselho se cadastraram. Por isso, 
pediu empenho do setor, observando 
que o cadastramento é vantajoso para 
as factorings. “Ao enviar ao conselho 
as operações de comunicação obriga-
tórias ou ao informar que não reali-
zaram negócios que se enquadrem nas 
condições previstas na Resolução nº 
13, as factorings fazem a sua parte.” 

O coordenador de Fiscalização dis-
se que o Coaf quer ter o fomento mer-
cantil como uma atividade parceira no 
combate à lavagem de dinheiro e não 
como um setor obrigado a dar infor-
mações. “Não há aspectos negativos. 
Será melhor para todos, para a em-
presa, para os clientes, para as nossas 
famílias, para a sociedade”, concluiu 
Figueredo.

O

Figueredo: o cadastramento no Coaf benefi cia as empresas de fomento mercantil

Resolução nº 13 
será modelo para os 
demais setores que 
dão informações

ao conselho
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ob a presidência de honra do  
ministro do Superior Tribunal 
de Justiça Jorge Scartezzini e 

coordenação do desembargador do Es-
tado de Santa Catarina Nelson Juliano 
Schaefer Martins, o Painel Jurídico do 
VIII Congresso Brasileiro de Fomento 
Mercantil revelou aspectos legais de 
vital importância para o setor, em teses 
defendidas pelo desembargador Oscar-
lino Moeller, do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, e pelos juízes Jorge Luis 
Costa Beber, da 2ª Vara Cível de Blu-
menau, e Demócrito Reinaldo Filho, 
da 32ª Vara Cível do Recife.

Schaefer abriu o painel citando a re-
vista Fomento Mercantil nº 60: “A re-
vista anuncia que o segmento cresceu, 
em 2005, 18%, marca que ultrapassa os 
índices de expansão das economias que 
mais evoluíram no ano passado”, disse. 
“O fomento mercantil no Brasil envol-
veu mais de 20 bilhões de euros, o que 
corresponde a 2,6% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do País. Isto sugere que ain-
da há um grande potencial para o cresci-
mento da atividade por aqui. O direito, 
que deve evoluir na mesma direção do 
desenvolvimento da economia, da po-
lítica e da sociedade, deve estar atento 
a esta circunstância muito especial. Os 

FOMENTO MERCANTIL            13 

Magistrados 
destacam ação 
socioeconômica
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Painel jurídico, com participação de 
ministro, desembargadores e juízes, mostra a 
importância que o Judiciário dá ao fomento

S tempos atuais exigem uma nova inter-
pretação das normas do direito privado, 
que proporcionem à sociedade decisões 
judiciais mais justas, tempestivas e segu-
ras. E que sejam capazes de sustentar o 
progresso econômico e social”, afi rmou.  
E acrescentou: “Chega o momento em 
que nós, do Poder Judiciário, devemos 
refl etir sobre o fomento mercantil, im-
portante setor da economia globalizada, 

cuja repercussão na sociedade e na po-
lítica já é concretamente identifi cável. 
Não é mais razoável nem aceitável que a 
magistratura nacional seja indiferente a 
essa atividade empresarial que dinami-
za a economia, gera empregos e renda, 
contribui com elevada carga tributária e 
participa decisivamente do processo de 
crescimento da sociedade”. 

Antes de passar a palavra ao primei-
ro palestrante, o desembargador disse 
que, na interpretação dos contratos de 
fomento mercantil e nos litígios das em-
presas de factoring e seus clientes, cabe 
ao Judiciário atentar para as seguintes 
circunstâncias: a lei civil serve de ins-
trumento regulador dos focos individu-
al e social e, na sua aplicação, merece 
atenção o tópico relativo à equivalência 
de obrigações e de direitos entre aqueles 
que contratam suas prestações e contra-
prestações.

O desembargador Oscarlino Moel-
ler, fez uma exposição didática sobre re-
cebíveis a partir do Código Civil de 10 
de janeiro de 2002 e de outras normas 
que balizam as atividades do fomento 
mercantil. Durante a apresentação, cha-
mou a atenção para um aspecto legal  de 
grande interesse para o segmento, so-
bre a obrigatoriedade de o devedor ter Reinaldo Filho: contrato não é de adesão

de depositar o valor não questionado, 
quando reclamar de eventual cobrança 
excessiva. “A partir de 23 de junho de 
2006, na nova regulamentação do Códi-
go Civil, artigo 475-L, parágrafo 2º, ao 
mencionar a impugnação que haverá diz 
que o devedor terá de especifi car quais 
os limites e, naquilo que concorda, de-
positar a parcela em juízo, sob pena 
de não se receber a impugnação como 
válida”, informou. O parágrafo 2º diz: 
“Quando o executado alegar que o exe-
qüente em excesso de execução pleiteia 
quantia superior ao resultante da sen-
tença, cumpre declarar de imediato o 
valor que entenda correto, sob pena de 
rejeição liminar da impugnação”.

O desembargador disse: “Esta é uma 
lição válida para todas as impugnações  
em várias ações, inclusive na execu-
ção por título extrajudicial no sentido 
de que, quando houver impugnação de 
valores, que haja especifi cação daquilo 
que é aceito e daquilo que não é aceito 
com depósito do valor da verba incon-
troversa”. E acrescentou: “Nós, do Judi-
ciário, temos de ver o inadimplemento 
como uma ofensa ao direito de crédito, 
que está na sociedade em volume ele-
vado. Portanto, temos de dar uma inter-
pretação que equilibre as partes, mas 

não prejudique o credor”.

Recebíveis - Durante o painel, Mo-
eller realizou uma análise da aplicação 
do Código Civil, que entrou em vigor no 
mês de janeiro de 2003, e das leis es-
peciais que regem os papéis negociados 
pelas empresas de fomento mercantil, 
desde que provenientes de vendas mer-
cantis, como duplicatas, letras de câm-
bio, notas promissórias e cheques. Entre 
os vários aspectos abordados, o desem-
bargador disse que a aplicação de uma 
multa depende de contrato, não nasce 
especifi camente de determinação legal. 
“A única multa que temos de forma le-
gal é a aplicada para o não-cumprimen-
to de certas decisões judiciais, prevista 
nos artigos 461 e 464.”

Com a reformulação do Código de 
Processo Civil, pela Lei nº 11.232, de 
2005, desde 23 de junho de 2006 pas-
sou a valer um acréscimo automático e 
legal - multa de 10% - “nas execuções 
de dívidas oriundas de sentença conde-
natória líquida - incluindo os títulos que 
perderam essa qualidade por defeitos 
de formação ou por estarem prescritos, 
cobrados que podem ser pela ação de 
conhecimento, na forma de ação moni-
tória, forma processual mais adequada  
e efi ciente”.

Como o prazo para pagamento é de 
15 dias, “é um ônus que obrigará o de-
vedor a tomar uma deliberação imediata 

porque o acréscimo de 10% é razoável, 
sem contar os demais acessórios como 
juros e correção monetária, entre outros. 
E isso é automático, ou seja, entrando 
com uma ação de cobrança, e quem é 
do fomento pode utilizar a monitória, 
prevista no artigo 1.102 – é o melhor o 
processo”. 

Segundo o desembargador Moeller, 
“pela monitória, o réu deverá pagar ou 
se defender”. Imediatamente, o Judiciá-
rio apreciará a defesa ou, se não houver, 
fi xará o valor do débito. “Teremos uma 
sentença condenatória, que gerará a mul-
ta nos recebíveis. Em quais títulos? Na-
queles prescritos ou que possuem defeito 
e não podem gerar ação de execução. 
Uma duplicata não protestada, mas que 
tenha prova de entrega da mercadoria, 
não serve para a execução, mas serve 
para ação monitória, que se calca apenas 
na existência de um título escrito que re-
presenta um valor que é um reconheci-
mento de dívida.”

O desembargador preparou ainda 
um amplo trabalho que será apresenta-
do, brevemente, na íntegra, no Cader-
nos Anfac. O estudo trata, entre outras 
questões, de inadimplência, prescrição 
de títulos, interpretação a ser dada ao 
aval, teoria da desconsideração da per-
sonalidade jurídica, entre outros temas 
ligados aos direitos creditórios nos con-
tratos de fomento mercantil. 

  
Direito de regresso - Os juízes Jor-

ge Beber e Demócrito Filho, ao parti-
cipar do painel, defenderam o instituto 
do direito de regresso nas operações de 
fomento mercantil - direito de regresso 
é aquele em que a factoring pode co-
brar o título de quem o vendeu, caso a 
empresa contra a qual foi emitido não 
pague. Beber iniciou sua apresentação 
conclamando o Judiciário a “enxergar, 
defi nitivamente, o contrato de fomento 
mercantil sem preconceitos e  a enalte-
cer o empresário que exerce suas fun-
ções pautando-as nos princípios da pro-
bidade e da legalidade, sobretudo com 
atenção à função social do contrato”. 
Segundo ele, “é pela seriedade da An-
fac que o Judiciário de Santa Catarina 
tem sido parceiro nessas jornadas”.  

Depois de citar doutrina e jurispru-
dência pró e contra o direito de regres-Beber: olhar o contrato sem preconceitos

Schaefer: atividade dinamiza a economia Moeller: valor não questionado tem de ser pago
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O advogado Davi Antônio Lima 
Rocha, de Alagoas, foi o vencedor 
do primeiro concurso de teses Talen-
to Jurídico do Fomento Mercantil, 
com a monografi a Cessão de crédito 
e endosso. Rocha disse que o tema 
proposto pela Anfac chamou sua 
atenção. “De imediato, nos motiva 
a responder a duas questões muito 
importantes: como pode a factoring 
cobrar os créditos adquiridos e não 
quitados no desenvolver de suas ati-
vidades e se é legal o direito de re-
gresso contra as empresas-clientes, 
normalmente conhecido como re-
compra dos títulos.”

Ele informou ter investigado na 
doutrina a natureza jurídica do con-
trato de fomento mercantil, classifi ca-
do como atípico (não possui regula-
mentação específi ca). “Corresponde 

a uma prestação de serviços contínua 
oferecida, principalmente, a pequenas 
e médias empresas, podendo existir a 
compra de créditos mercantis represen-
tados, na maioria das vezes, por títulos 
de crédito”, disse. Por ser um contrato 
atípico, “são aplicáveis os institutos ju-
rídicos da legislação civil que regula-
mentam a transferência da titularidade 

de crédito: cessão e endosso”. Com 
base nessas informações, ele buscou 
identifi car as principais diferenças 
entre cessão e endosso, “indicando 
quando e como as empresas de fo-
mento terão o direito de regresso”.

No caso da cessão de crédito, o 
cedente tem, perante o cessionário, 
responsabilidade obrigatória pela 
existência do crédito (pro soluto) e 
responsabilidade opcional pela sol-
vência do devedor (pro solvendo), 
sendo nessa última a necessária con-
venção prévia entre as partes (CC, 
art. 296). Já no endosso constata-se, 
como regra, a responsabilidade do 
endossante pela existência do crédi-
to e pela solvência do devedor.

 “Pode-se verifi car que os institu-
tos da cessão civil e do endosso são 
inconfundíveis. Possuem natureza ju-
rídica própria, forma de constituição 
e efeitos distintos, não se mostrando 
coerente a utilização cumulativa dos 
dois institutos em uma mesma ope-
ração.”

Tese vencedora 
vem de Alagoas

so, Beber afi rmou que a corrente que 
admite o regresso, na qual se inclui, 
diz que essa fi gura pode ser contratu-
almente pactuada pelas partes, como 
ocorre, por exemplo, na Espanha e na 
Itália. Quando não houver cláusula de 
regresso, a empresa que vende o di-
reito creditório não se responsabiliza 
pela eventual inadimplência do saca-
do, assim, o deságio pela aquisição do 
título seria mais elevado, disse. “Não 
há na aludida equação nenhum abuso 
ou ilegalidade, justo que, em qualquer 
atividade comercial onerosa, o valor a 
ser desembolsado sempre guardará ab-
soluta relação com o grau de incerteza 
do negócio entabulado pelos interes-
sados”, afi rmou. “Por outro lado, mi-
tigados os riscos por conta da respon-
sabilidade subsidiária assumida pela 
empresa-cliente, é natural que o fator 
de compra do contrato de factoring 
seja igualmente reduzido.”

O juiz Jorge Beber, durante sua 
palestra, afi rmou estar convencido de 

que, enquanto não for aprovada a lei 
que consolida num só texto o baliza-
mento do fomento mercantil, “a inter-
pretação deste contrato deverá ser feita 
à luz dos pressupostos de validade de 
qualquer contrato e à luz também dos 
princípios do direito contratual e, por 
aí, podemos enxergar, no contrato de 
fomento mercantil, que é de fundamen-
tal importância para o desenvolvimen-
to deste país, poder ver este contrato, 
sobretudo o Judiciário, sem preconcei-
tos e idiossincrasias”.

O juiz Demócrito Reinaldo Filho 
mostrou que o crescimento do fomento 
mercantil na economia brasileira im-
plicou aumento no número de ações 
envolvendo o setor. “Hoje, o porcentu-
al de causas que chegam ao Judiciário 
referente ao fomento mercantil é bas-
tante elevado: de 30 mil processos em 
2005, 4% eram referentes ao factoring. 
Apesar de serem dados da 32ª Vara Cí-
vel do Recife, acredito que isso ocorra 
em outros Estados.”

Demócrito Filho disse que, dada a 
relevância do setor, os juízes decidiram 
estudar as questões especifi camente 
relacionadas ao tema. Segundo ele, é 
preciso deixar bem claro que o contrato 
de factoring é totalmente apartado da-
queles que regem as relações de consu-
mo. “Ele admite a plena igualdade das 
partes contraentes na negociação das 
condições daquele contrato. Portanto, 
diferentemente do contrato de adesão, 
onde todas as cláusulas são impostas 
por uma parte que tem a supremacia 
econômica.” 

Para Demócrito Filho, o contrato de 
factoring “não pode absorver regras ou 
princípios dos contratos de adesão”.

O painel jurídico demonstrou que 
magistrados de todo o País se dedicam 
ao estudo do fomento mercantil não 
apenas a partir de ações que possam 
envolver empresas do setor, mas com 
pesquisas e abordagens que auxiliem o 
segmento a manter os princípios legais 
preconizados pela Anfac. 

Rocha: resposta a duas questões importantes
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Gasto público eleva 
carga tributária
Raul Velloso, especialista em contas públicas, afirma 
que equívocos do governo impedem crescimento

fomento mercantil é um dos 
setores que mais sofrem com 
a política econômica equivo-

cada do governo, afi rma o especialista 
em contas nacionais Raul Velloso. A 
combinação de aumento dos gastos 
públicos, com refl exo na dívida in-
terna e, em conseqüência, no elevado 
nível de juros reais cria um ambiente 
contrário àquele desejado pelos seto-
res produtivos do País. “O fomento 
mercantil é fortemente tributado e o 
sufoco tributário se manifesta de ou-
tra forma, que é a subida da taxa de 
juro (Selic). E sabemos que, por esse 
caminho, o segmento pode ser preju-
dicado. Juros reais muito altos signi-
fi cam economia em desaquecimento. 
Por isso, essa questão do gasto públi-
co precisa ser resolvida.” 

Ao falar no VIII Congresso Brasi-
leiro de Fomento Mercantil, em Porto 
Alegre, Velloso sugeriu que o setor 
“se perfi le em favor do corte nos gas-
tos públicos, como forma de o governo 
se sensibilizar. A mensagem é fazer 
mais gastando menos, ou seja, reduzir 
a carga tributária e, ao mesmo tempo, 
oferecer melhores serviços para a po-
pulação”.

Velloso observou que o País já cor-
rigiu dois importantes pilares da eco-
nomia: a infl ação, com o Plano Real 
a partir de 1994, e a política cambial, 
com a adoção da fl utuação, a partir de 
1999. Faltou a questão fi scal, dos gas-
tos públicos. Segundo ele, o momento 
seria ideal para fazer ajustes, porque 
a economia mundial está numa onda 
favorável desde 2002. “Não me lem-
bro de ter visto nos últimos anos um 
ambiente tão bom. Com isso, pudemos 
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O
melhorar nossos números, mesmo sem 
fazer a nossa tarefa em relação ao setor 
público”, afi rmou. “E, quando a onda é 
favorável, ninguém liga muito para os 
problemas internos dos países emer-
gentes. Em fevereiro, o risco Brasil 
chegou ao menor nível da história, cer-
ca de 3% acima dos juros norte-ameri-
canos. É o pico do Brasil na fase de céu 
de brigadeiro.”

Com a melhora dos indicadores, 
a infl ação, por exemplo, fi nalmente 
aponta para o centro da meta, mas o 
crescimento econômico ainda está 
aquém do desejável, abaixo da média 
dos emergentes. “O problema é que 
parece que estamos de novo numa li-
nha divisória de uma fase que pode 
não ser tão favorável. Até o fi nal do 
ano passado, a taxa de risco do Brasil 
estava cerca de 40% acima da média 
dos emergentes, até chegar a 15%, 
quando praticamente o governo zerou 
a dívida externa pública”, disse. O céu 
de brigadeiro, segundo Velloso, come-
çou a mudar em março, com a queda 
do ministro da Fazenda Antonio Pa-
locci. Hoje, a taxa de risco está 35% 
acima da média e essa alta pode-se 
materializar ou não, observou.

Com o uso de números, Velloso 
mostrou que é preciso fi car alerta, por-
que em ano eleitoral há o risco de uma 
mudança de rumo em relação ao resto 
do mundo. “A taxa de câmbio de 10 a 
31 de maio subiu 12% e isso, sem dú-
vida, é uma pressão infl acionária.” A 
percepção do mercado, coletada pelo 
Banco Central, já mudou, por exemplo, 
em relação à taxa básica de juros. En-
quanto na Turquia a taxa real de juros 
foi reduzida de 25% para 7%, na Po-

lônia, de 9% para 3%, no Chile de 8% 
para 3%, no Brasil está demorando a 
cair. E, quanto mais demora, mais lenta 
é a recuperação econômica.

Como a dívida pública está em 
cerca de R$ 1 trilhão (metade do Pro-
duto Interno Bruto), em grande parte 
de curto prazo, e os gastos do governo 
não param de subir, a perspectiva, dis-
se Velloso, é de que a carga tributária 
venha a subir ainda mais para fazer 
frente a essas despesas. 

O que ocorreria, se houvesse uma 
redução mais rápida na taxa de juros? 
“O temor hoje é de que, se a taxa de 
juros for reduzida antes da hora, num 
momento inoportuno, possa provocar  
fuga de capitais, alta do dólar e nova  
pressão infl acionária, levando o Ban-
co Central a promover nova elevação 
do juro.”

Velloso disse que os recursos que 
fi nanciam a dívida podem acabar indo 
para os mercados fi nanceiros interna-
cionais, se não houver uma remunera-
ção aceitável para o investidor ou se 
houver problema de gestão da dívida 
no futuro. “A fuga pode ser parcial, 
mas sufi ciente para provocar a alta no 
câmbio e, posteriormente, da própria 
Selic.”

Velloso: é preciso sensibilizar o governo
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Juiz vê sintonia entre fomento 
e recuperação de empresas

16                            FOMENTO MERCANTIL

Magistrado responsável pelo caso Varig destaca importância das 
factorings para o sucesso da lei que visa preservar empresa e empregos

juiz Luiz Roberto Ayoub, da 
8ª Vara Empresarial do Rio 
de Janeiro, responsável pelo 

intrincado caso da Varig, falou aos 
participantes do VIII Congresso Bra-
sileiro de Fomento Mercantil, em Porto 
Alegre, sobre a nova lei de recuperação 
judicial e extrajudicial de empresas, 
que completa um ano e substituiu a 
ultrapassada lei de falências. 

A uma platéia de mais de 700 em-
presários, magistrados e especialistas 
de diversas áreas, disse que a nova 
lei requer estudo aprofundado para a 
sua aplicação e não há, ainda, juris-
prudência formada. “Estamos todos 
construindo posições sobre essa nova 
lei composta de tintas jurídicas e eco-
nômicas, aguardando ansiosamente 
que os nossos tribunais se manifestem, 
uniformizando o entendimento sobre 
essas questões, que são eminentemente 
novas entre nós”, disse Ayoub.

Mas uma certeza o juiz já coletou 
do tempo em que estuda o novo texto 
legal: “Há um perfeito casamento entre 
a recuperação de empresas e o fomento 
mercantil. A participação do fomento 
agora é a solução não apenas para a Va-
rig, mas para qualquer empresa que se 
encontre em processo de recuperação, 
porque há duas etapas, e aprendi com 
os profi ssionais do setor, que não é só a 
operação, mas a reorganização da em-
presa. Então, a participação do fomento 
é fundamental. A Lei de Recuperação 
de Empresas se casa perfeitamente, 
sem chance de divórcio, com o fomento 
mercantil.”

Sobre o caso Varig, Ayoub começou 
contando uma história curiosa: “Há um 

O

ano, mais ou menos, eu conversava com o 
meu presidente do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro, o desembargador Sérgio 
Cavalieri, quando, em tom de brincadei-
ra, sua excelência decidiu realizar um 
curso para os juízes empresariais sobre a 
nova lei de recuperação. Tudo novo, nin-
guém ainda conhecendo bem – como ain-
da hoje ninguém conhece bem, nenhum 
de nós ainda tem a maturidade, pois a 
lei ainda é muito nova. Eu brincava com 
Cavalieri dizendo: ‘Presidente, imagine 
só se a Varig pede recuperação judicial. 
E imagine só se o foro competente for o 
do Rio de Janeiro. E já chegando às raias 
do absurdo, imagine se isso cai comigo’. 
E caiu. Como botafoguense, eu não podia 
esperar outra coisa.” 

Teve início, então, a busca de uma 
solução do caso, segundo o juiz, de 
enorme relevância, por se tratar de uma 
instituição que responde por 11 mil 
empregos diretos e milhares indiretos, 
traz para o País US$ 1,3 bilhão e fatura 
R$ 9,1 bilhões por ano. “Enfi m, tudo a 
justifi car uma responsabilidade ainda 
maior do Judiciário, não só pela empre-
sa, mas, principalmente, pela garantia 
da manutenção dessa lei, que é de vital 
importância ao nosso país”, afi rmou. “O 
Brasil, onde o crédito é tão escasso, tão 
caro, tem a oportunidade - caso essa lei 
saia vitoriosa - de alavancar o desenvol-
vimento tão sonhado.”

Para Ayoub, o risco Brasil e, portanto, 
o desenvolvimento do País, está intima-

mente relacionado ao sucesso da nova 
lei. “E, para que isso aconteça, a lei criou 
mecanismos atrativos que justificam 
a  vinda do capital, a redução do risco,  
através de mecanismos de preferências 
de determinadas hipóteses.” 

O juiz considerou de extrema impor-
tância a realização do VIII Congresso 
com destaque para questões jurídicas 
como a da nova lei. “O que mais precisa 
uma empresa em situação de enfermi-
dade é de ajuda. Mas a pessoa que vai 
ajudá-la tem de ter uma garantia de que 
terá um tratamento especial porque senão 
ela não vem. E qual foi a preocupação da 
lei criando esses atrativos? O primeiro é  
para aquela pessoa que pretende aportar 
o capital.” Para ele, a Varig, cuja pro-
cesso preside, “está passando por uma 
difi culdade de curtíssimo prazo, mas 
ela é viável”. 

Segundo Ayoub, se a Varig precisa de 
um capital para a sua reorganização, as 
ações das empresas de fomento mercantil 
casam perfeitamente com essa situação 
“porque aquela pessoa que aportar ca-
pital em busca da empresa enferma terá 
preferência no caso de falência”. Na even-
tual infelicidade ou insucesso, ela terá a 
preferência na devolução dos recursos 
aplicados para salvar a empresa. 

Assim, Ayoub concluiu que “a lei de 
recuperação é vital para o desenvolvi-
mento do Brasil, pois objetiva dar cre-
dibilidade, transparência e confi ança ao 
capital que vem para ajudar empresas a 
se reerguerem”. E os mecanismos são: 1) 
a preferência na restituição do valor em 
caso de aporte de capital, 2) a blindagem 
para aquelas aquisições feitas durante o 
curso da recuperação judicial na hipóte-
se de uma falência logo após, 3) a ques-
tão das sucessões fi scal e trabalhista. O 
foro tributário teve de se ajustar a uma 
nova realidade, afi rmou. E a Lei 11.196, 
conhecida como a MP do Bem, trouxe 
sensíveis alterações também para a lei 
de concessões. O artigo 27 foi alterado 
para tentar se adequar à nova fi losofi a. A 
lei cria uma nova cultura, cujo princípio 
maior é a preservação da unidade pro-
dutiva. “Garantindo a fonte produtora, 
estão garantidos todos os empregos, 
riquezas serão geradas, tributos serão 
pagos”, concluiu Ayoub.

Como identificar uma 
empresa à beira da crise 
Especialista mostra os vários 
estágios de dificuldade antes de uma 
organização entrar em colapso

articipar da recuperação de uma 
empresa é importante, mas sa-
ber identifi car os sinais de que 

algo está errado e fornecer serviços que 
evitem o colapso pode ser um dos mais 
importantes serviços a serem prestados 
pelas empresas de fomento mercantil, 
acredita Fábio Bartolozzi Astrauskas, 
sócio da Siegen, empresa de informação 
e estratégia de gestão. 

Segundo Afonso Saturnino, da  Santa 
Cruz Factoring, a Anfac vem colocando 
em suas sinopses os cuidados que as em-
presas de fomento devem ter em relação 
aos  clientes. “Conheça bem os clientes, 
sua produção e sua clientela. Porque a 
melhor maneira de ganhar dinheiro é 
parar de perder dinheiro”, recomendou, 
ao abrir o painel operacional que abordou 
a recuperação de empresas.

Em sua apresentação, no VIII Con-
gresso Brasileiro de Fomento Mercantil, 
Astrauskas observou que o colapso de 
uma empresa não ocorre da noite para 
o dia. “Uma companhia em crise vai 
desconsiderando os sinais de difi culdade 
e muitos empresários dizem que o seu 
problema é a falta de capital de giro, de 
fl uxo de caixa. Mas isso é, na verdade, o 
refl exo do problema.” Assim, é preciso 
determinar a verdadeira causa e o seu 
estágio, se precoce, intermediário ou 
agudo,  e se gerencial, operacional e/ou 
fi nanceiro.

Gerencial - No estágio precoce, os 
sinais gerenciais se manifestam na raiz 
de todos os problemas da gestão familiar, 
quando a empresa traz para as práticas 
administrativas as maneiras de resolver 
as discussões familiares. Outros proble-

mas: pouco conhecimento de marketing 
e fi nanças, embora o empresário saiba 
vender, o dono centraliza ou delega tudo; 
alto índice ou nenhuma de rotatividade de 
mão-de-obra. O tratamento é a utilização 
de consultoria ou a profi ssionalização, 
com a contratação de um bom gerente de 
marketing, de fi nanças, administrativo 
fi nanceiro, ou o treinamento dos donos. 

“Mas a empresa não fez nada disso. 
Então, o que acontece?” Entra o nível 
intermediário. O executivo passa a traba-
lhar 12, 14 horas, assume várias funções 
e não tem tempo para analisar e planejar. 
Toma decisões de alto risco. Quando isso 
ocorre, o ideal é contratar uma equipe de 
negociadores para acompanhá-lo ou até 
substituí-lo. O empresário, entretanto, 

Astrauskas: tratamentos são diversosAyoub: nova lei dá preferência à restituição do valor em caso de aporte de capital
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continua trabalhando, agora 16 horas por 
dia e já apresenta problemas de saúde. 
As reuniões se tornam mais tensas, sem 
pauta, sem agenda, sem ata. Ninguém 
sabe porque foi chamado nem quando ela 
termina. Vêm as interrupções freqüentes 
nas atividades para cuidar de assuntos 
urgentes.  O empresário deixa de ser dono 
de sua agenda.  

Qual é o tratamento agora? O execu-
tivo não é mais o dono da empresa. Ele 
está sendo conduzido pela situação. Neste 
momento, só uma equipe de gestores, que  
trabalhe compartilhada ou integralmente, 
para recolocar a empresa no trilho.

Operacional – No estágio precoce, 
há perda de qualidade nos controles in-
ternos. A contabilidade só fecha um mês 
e meio depois. Outro sinal é a incapacida-
de de a empresa responder às mudanças 
do mercado. Em vez de se adaptar, o em-
presário reclama. Tratamento para isso: 
contratação e implementação de sistemas 
integrados de administração e marke-
ting, sistema de relações públicas. Se não 
cuidar, o próximo passo é sofrer com o 
cancelamento de pedidos e contratos. A 
empresa pede alongamento de prazo de 
pagamento aos fornecedores. Começa a 
fazer duplicatas com promessas de entre-
gas futuras. Não consegue reajustar pre-
ço, não tem pressa para entregar, o cliente 
pede um desconto adicional para, até por 
conta disso, adiantar o pagamento. Qual 
o tratamento? Moratória branca. Chamar 
fornecedores, clientes, credores e propor 
um acordo até o reequilíbrio. Mas o em-
preendedor não toma providências. Aí 
os salários começam a ser atrasados. A 
empresa vai a protesto e sofre pedido de 
falência. O faturamento cai. O melhor é 
entrar em recuperação judicial.

Financeiro - No estágio precoce, 
ocorre  a perda do capital de giro e o 
endividamento bancário é crescente. Ra-
ramente quem está nessa fase recorre ao 
fomento, por desconhecimento. Só vai  às 
factorings no estágio intermediário, quan-
do as dívidas já são de curto prazo. No 
estágio agudo, as empresas não enviam o 
balanço verdadeiro para a factoring. “Se 
alguém enviar um balanço com dez dias 
de atraso, desconfi e”, afi rma.

Gestão começa antes 
mesmo da empresa

conselheiro fi scal da Anfac 
Tarcísio Zonta falou durante o 
VIII Congresso sobre a gestão 

empresarial e sua importância para o 
futuro do fomento. “Hoje, temos de to-
mar as decisões mais rápidas, não pode-
mos nos apegar a burocracias arcaicas, 
como documentação e papéis. Temos de 
ter a informação na ponta do lápis e na 
ponta da língua”, afi rmou. Mas, na sua 
opinião, a boa gestão nasce muito antes 
da própria criação da empresa, como na 
hora de fazer o contrato social. “Quais 
poderes terão os sócios, como e quem 
fará a administração, como será a pres-
tação de contas.” 

A Lei 10.406, o Código Civil, deter-
mina que os administradores são obri-
gados a prestar contas justifi cadas ao 
sócio. O contrato tem de defi nir como 
serão as deliberações pelos sócios, se 
em reuniões ou em assembléias. “Se 
o número de sócios for superior a dez,  

O

Um contrato social malfeito pode pôr a perder a harmonia 
entre sócios, com reflexos na administração do negócio

tem de ser assembléia. A participação 
nos resultados é outro tópico importan-
te. Até o advento do novo Código Civil, 
o resultado da empresa era distribuído 
de acordo com a participação nas cotas. 
Agora não necessariamente é assim”, 
explicou. “É possível que quem tenha 
60% (investidor majoritário) das ações  
fi que com 50% (minoritário, operacio-
nal) do lucro, já que, se constar em ata, 
eles podem dividir o lucro. Mas é im-
portante isso constar em ata. Por quê? 
Quando o sucessor, o fi lho, assumir a 
sociedade, pode dizer: - Pôxa, o sócio 
passou meu pai para trás. Porque ele só 
levava 50% de lucro, se tinha 60%?”

O contrato também tem de prever os 
confl itos e as desavenças. “Se colocarmos 
um objeto social muito amplo, os conse-
lhos de administração e de economia di-
rão que estamos invadindo a área deles, 
mas nós somos do fomento, não invadi-
mos a área de ninguém. Isso tem de ir de 
maneira clara e sucinta no contrato.”  

Zonta destacou a função social do 
contrato. “O desembargador Nelson 
Juliano Schaefer Martins, na edição 
57 da revista Fomento Mercantil, diz: 
‘O administrador, detentor do poder 
empresarial, deve exercer as atribui-
ções que a lei e o estatuto lhe conferem 
para o alcance dos fi ns e interesses da 
companhia, satisfeitas as exigências do 
bem comum e da função social da em-
presa’. Muitas vezes o administrador, 
sendo dono da empresa, diz que pode 
fechá-la quando quiser. Às vezes, você 
é o dono da empresa, mas não manda 
nela. Dependendo de onde se situa, do 
número de funcionários, se gera bene-
fícios para aquela sociedade, não pode 
dizer que vai, simplesmente, fechá-la e 
vai embora”. 
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continua trabalhando, agora 16 horas por 
dia e já apresenta problemas de saúde. 
As reuniões se tornam mais tensas, sem 
pauta, sem agenda, sem ata. Ninguém 
sabe porque foi chamado nem quando ela 
termina. Vêm as interrupções freqüentes 
nas atividades para cuidar de assuntos 
urgentes.  O empresário deixa de ser dono 
de sua agenda.  

Qual é o tratamento agora? O execu-
tivo não é mais o dono da empresa. Ele 
está sendo conduzido pela situação. Neste 
momento, só uma equipe de gestores, que  
trabalhe compartilhada ou integralmente, 
para recolocar a empresa no trilho.

Operacional – No estágio precoce, 
há perda de qualidade nos controles in-
ternos. A contabilidade só fecha um mês 
e meio depois. Outro sinal é a incapacida-
de de a empresa responder às mudanças 
do mercado. Em vez de se adaptar, o em-
presário reclama. Tratamento para isso: 
contratação e implementação de sistemas 
integrados de administração e marke-
ting, sistema de relações públicas. Se não 
cuidar, o próximo passo é sofrer com o 
cancelamento de pedidos e contratos. A 
empresa pede alongamento de prazo de 
pagamento aos fornecedores. Começa a 
fazer duplicatas com promessas de entre-
gas futuras. Não consegue reajustar pre-
ço, não tem pressa para entregar, o cliente 
pede um desconto adicional para, até por 
conta disso, adiantar o pagamento. Qual 
o tratamento? Moratória branca. Chamar 
fornecedores, clientes, credores e propor 
um acordo até o reequilíbrio. Mas o em-
preendedor não toma providências. Aí 
os salários começam a ser atrasados. A 
empresa vai a protesto e sofre pedido de 
falência. O faturamento cai. O melhor é 
entrar em recuperação judicial.

Financeiro - No estágio precoce, 
ocorre  a perda do capital de giro e o 
endividamento bancário é crescente. Ra-
ramente quem está nessa fase recorre ao 
fomento, por desconhecimento. Só vai  às 
factorings no estágio intermediário, quan-
do as dívidas já são de curto prazo. No 
estágio agudo, as empresas não enviam o 
balanço verdadeiro para a factoring. “Se 
alguém enviar um balanço com dez dias 
de atraso, desconfi e”, afi rma.

Gestão começa antes 
mesmo da empresa

conselheiro fi scal da Anfac 
Tarcísio Zonta falou durante o 
VIII Congresso sobre a gestão 

empresarial e sua importância para o 
futuro do fomento. “Hoje, temos de to-
mar as decisões mais rápidas, não pode-
mos nos apegar a burocracias arcaicas, 
como documentação e papéis. Temos de 
ter a informação na ponta do lápis e na 
ponta da língua”, afi rmou. Mas, na sua 
opinião, a boa gestão nasce muito antes 
da própria criação da empresa, como na 
hora de fazer o contrato social. “Quais 
poderes terão os sócios, como e quem 
fará a administração, como será a pres-
tação de contas.” 

A Lei 10.406, o Código Civil, deter-
mina que os administradores são obri-
gados a prestar contas justifi cadas ao 
sócio. O contrato tem de defi nir como 
serão as deliberações pelos sócios, se 
em reuniões ou em assembléias. “Se 
o número de sócios for superior a dez,  

O

Um contrato social malfeito pode pôr a perder a harmonia 
entre sócios, com reflexos na administração do negócio

tem de ser assembléia. A participação 
nos resultados é outro tópico importan-
te. Até o advento do novo Código Civil, 
o resultado da empresa era distribuído 
de acordo com a participação nas cotas. 
Agora não necessariamente é assim”, 
explicou. “É possível que quem tenha 
60% (investidor majoritário) das ações  
fi que com 50% (minoritário, operacio-
nal) do lucro, já que, se constar em ata, 
eles podem dividir o lucro. Mas é im-
portante isso constar em ata. Por quê? 
Quando o sucessor, o fi lho, assumir a 
sociedade, pode dizer: - Pôxa, o sócio 
passou meu pai para trás. Porque ele só 
levava 50% de lucro, se tinha 60%?”

O contrato também tem de prever os 
confl itos e as desavenças. “Se colocarmos 
um objeto social muito amplo, os conse-
lhos de administração e de economia di-
rão que estamos invadindo a área deles, 
mas nós somos do fomento, não invadi-
mos a área de ninguém. Isso tem de ir de 
maneira clara e sucinta no contrato.”  

Zonta destacou a função social do 
contrato. “O desembargador Nelson 
Juliano Schaefer Martins, na edição 
57 da revista Fomento Mercantil, diz: 
‘O administrador, detentor do poder 
empresarial, deve exercer as atribui-
ções que a lei e o estatuto lhe conferem 
para o alcance dos fi ns e interesses da 
companhia, satisfeitas as exigências do 
bem comum e da função social da em-
presa’. Muitas vezes o administrador, 
sendo dono da empresa, diz que pode 
fechá-la quando quiser. Às vezes, você 
é o dono da empresa, mas não manda 
nela. Dependendo de onde se situa, do 
número de funcionários, se gera bene-
fícios para aquela sociedade, não pode 
dizer que vai, simplesmente, fechá-la e 
vai embora”. 
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Especialista alerta para a correta 
contabilização dos tributos
Atenção deve ser redobrada, quanto maior for o giro e menor o prazo das operações

specialista em questões tribu-
tárias e sócio de uma empresa 
de fomento mercantil, Sérgio 

Melo tem a exata dimensão do peso 
dos impostos sobre a atividade. Em sua 
palestra no VIII Congresso Brasileiro 
de Fomento Mercantil, ele detalhou os 
cuidados que as empresas devem ter 
para evitar problemas com o Fisco e 
também para não aumentar indevida-
mente a já elevada carga de tributos.

“Como todos sabem, chega a quase 
uma centena os tributos disfarçados, 
de toda ordem, mas os principais são 
IRPJ, CSLL, PIS, Cofi ns, ISS, IOF e 
CPMF. Este último, por sinal, pouca 
gente se apercebe, mas é um dos que 
mais impactam nossa atividade e quan-

FOMENTO MERCANTIL            19 

to maior for o giro e menor o prazo da 
operação, mais pagamos CPMF”, dis-
se. Veja os principais pontos: 

IRPJ - O Imposto de Renda é fei-
to com base no lucro real, não há a op-
ção.   A alíquota básica é de 15%. Para 
lucro acima de R$ 20 mil mensais ou 
R$ 240 mil anuais, há um adicional de 
10%. O Fisco não admite como dedu-
tível, por exemplo, multa por qualquer 
tipo de infração, doação acima 5% do 
lucro operacional, doação para entida-
des fi lantrópicas não enquadradas nessa 
permissão. Em cada operação, a facto-
ring emite nota fi scal e cobra o ad va-
lorem. A retenção é de 1,5%. Somente 
se recolhe, se ultrapassar R$ 10 de IR 
retido na fonte. 

CSLL - A Contribuição Social So-
bre o Lucro Líquido acompanha a pes-
soa jurídica no Imposto de Renda desde 
1997 e também é apurada sobre o lucro 
real. A alíquota é de 9% e também é exi-
gida a dedução na fonte.

PIS – Deixou de ser cumulativo em 
2002. Incide sobre as receitas, mas com 
direito a créditos, para reduzir a base 
de cálculo. A alíquota é de 1,65%.  A 

Lei nº 10.865 excluiu a despesa fi nan-
ceira do direito de crédito. O fomento 
tinha direito ao crédito na base de cál-
culo sobre despesas fi nanceiras. Com 
relação ao Decreto nº 5.164, o fomento 
passou a não tributar as receitas fi nan-
ceiras, mas Melo faz um alerta: é pre-
ciso defi nir essas receitas. Toda receita 
recorrente da atividade é receita ope-
racional. A fi nanceira é aquela que não 
está na atividade. É a exceção e não a 
regra. Exemplo: o título pago fora do 
vencimento rende juros e não fator. O 
juro é receita fi nanceira. O excesso de 
caixa que é aplicado no banco, por oca-
sião de um momento de sobra de recur-
so, também não faz parte da base de 
cálculo e deve ser excluído para efeito 
de tributação no PIS.

Cofi ns – Também passou a ser não-
cumulativa. Tem a mesma base de cál-
culo do PIS. A alíquota é de 7,6 % e a 
retenção, obrigatória.

Melo enumerou também os itens 
dedutíveis para o fomento mercantil, 
como, por exemplo, os gastos com cen-
trais de informações. Alertou que a de-
fi nição incorreta dos lançamentos pode 
comprometer a contabilidade e colocar 
a empresa sob risco de autuações. 

Outro ponto: a lei estabelece que a 
depreciação do ativo pode ser consi-
derada crédito desde que a partir das 
compras realizadas de maio de 2004 
para cá. A energia elétrica, o aluguel 
de pessoa jurídica são insumos e estão 
na lei. Mas a lei não defi ne o que é in-
sumo. “Na nossa atividade, o insumo 
que geraria crédito é muito difícil de 
defi nir, portanto, é necessária a avalia-
ção de cada caso, porque o que pode 
ser considerado insumo em uma em-
presa pode não ser em outra.” Melo: risco de aumento da carga tributária

É preciso ter 
cuidado com 
a definição de 

insumo para efeito 
de dedução

E

VIII Congresso



sócio-fundador da Uqbar, em-
presa especializada em secu-
ritização, Carlos Augusto Lo-

pes não tem dúvida de que o País está 
“presenciando o nascimento de um 
novo mercado, na realidade, um pouco 
maior que simplesmente um novo mer-
cado”, com o surgimento das operações 
de securitização de dívidas. No caso do 
fomento mercantil, o interesse está em 
uma das vertentes desse mecanismo: 
os fundos de investimentos em direitos 
creditórios (FIDCs), já lançados por al-
gumas empresas sob orientação e com 
apoio da Anfac.

Os números confi rmam essa per-
cepção: o mercado saltou de R$ 100 
milhões em 2002 para R$ 5 bilhões no 
ano passado. “Se adicionarmos a isso 
operações de crédito único, ou seja, 
de único devedor, esse número vai, em 
2005, para R$ 9,3 bilhões. Estes são 
números reais e não somente registros 
na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). Não são intenções, mas nú-
meros efetivos”, disse Lopes. “Por que 
isso é interessante para as empresas?” 
Primeiro, por representar uma nova 
fonte de liquidez. Segundo, porque é 
possível emitir títulos mobiliários com 
classifi cação de risco superior à da pró-
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Fundos oferecem 
liquidez e 
reduzem custos

20            FOMENTO MERCANTIL

Especialistas da Uqbar e da Petra vêem 
nos FIDCs uma das ferramentas mais 
modernas e eficientes do mercado

O pria empresa. E, por fi m, há um lastro 
e uma estrutura que serão os alicerces 
para a redução dos riscos e dos custos. 
Além disso, é possível transformar 
ativos de curto prazo, 30, 60, 90 dias, 
em uma fonte de fi nanciamento de lon-
go prazo, disse Lopes, durante o VIII 
Congresso Brasileiro de Fomento Mer-
cantil, realizado em Porto Alegre.

Participação do fomento - Fernan-
do Marsillac, diretor da corretora Petra, 
reforçou a visão de Lopes sobre o novo 
mercado e levantou uma questão: será 
que dentro da securitização existe um 
espaço importante para o segmento do 
fomento mercantil ocupar? “Uma pes-
quisa feita no ano passado pela Federa-
ção Latino-americana de Bancos cons-
tatou que os desafi os para a atuação 
desses segmentos são e sempre foram 
a indisponibilidade de informações, a 
difi culdade de obter garantias e a infor-
malidade com que atuam as pequenas 
e médias empresas. Se observarmos 
os números lá fora, a revista Fomento 
Mercantil divulgou que o factoring no 
mundo atingiu recorde de 1 trilhão de 
euros, com crescimento acima de 20% 
nos principais continentes.” No Brasil, 
o giro de carteira anual, em levanta-

mento da Anfac, acompanhou essa 
evolução e superou os R$ 50 bilhões 
em 2005. 

“É muito difícil de imaginar que 
se consiga dar acesso a um investidor, 
a uma grande seguradora, por exem-
plo, que vai comprar um título de cré-
dito cujo lastro é o ativo de centenas 
de pequenas e médias empresas, se não 
houver, dentro dessa caixa complexa de 
serviços, alguém com expertise no seg-
mento do fomento respondendo pela 
análise dos recebíveis e das contas a re-
ceber, pela montagem do fl uxo de cai-
xa e pela alteração das contas a receber, 
dessa cobrança, de modo a garantir, a 
quem investiu, que terá uma gestão pro-
fi ssional de quem domina esse tipo de 
relacionamento com pequenas e médias 
empresas dentro desse produto.”

Efi ciência - A securitização traz 
duas novas fi guras ao fomento mercan-
til: o fundo de recebíveis e o investidor. 
O FIDC, segundo Marsillac, é o instru-
mento mais efi ciente para comprar tí-
tulos de crédito. A factoring, afi rmou o 
diretor da Petra, tem de ser muito mais 
efi ciente na área em que atua, já que as 
atividades estão cada vez mais fracio-
nadas. 

Quando a factoring presta um ser-
viço ao fundo, pode comprar e aplicar 
seu capital apenas no risco do fundo. 
“Por que, sempre que compro uma du-
plicata, tenho de pagar 100% do valor 
daquela negociação de compra, se na 
verdade eu poderia estar aplicando 
apenas o correspondente ao risco?”, 

observou. “Quando faço a aplicação 
do meu recurso no fundo de recebíveis, 
posso comprar apenas o risco. Com 
isso, a minha exigência de capital di-
minui. Não preciso comprar todos os 
títulos de crédito. Compro só risco que 
corresponde ao crédito.” Além disso, 
enquanto a empresa de fomento não 
consegue aplicar as eventuais sobras 
de caixa do dia-a-dia, o fundo tem essa 
prerrogativa. Os FIDCs têm, também, 
tratamento fi scal diferenciado, favo-
rável ao aplicador, e podem permitir 
maior diversifi cação nas operações, 
como o acesso a recebíveis de cartões 
de crédito e cheques eletrônicos.

“Esse cenário de benefícios e van-
tagens ocorre num momento em que 
os investidores estão tendo maior ape-
tite pelo risco”, afi rmou Marsillac. Ele 
acrescentou que agências de desenvol-
vimento e organismos internacionais 
se mostram interessados em fomentar 
as pequenas e médias empresas, como 
ocorre no Chile, com a Corfo (veja na 
revista Fomento Mercantil de maio). 
“Então, porque não imaginar que a se-
curitização pode ser um caminho para 
isso também, se no mundo inteiro os 
organismos de fomento e desenvol-
vimento investem em securitização 
como um instrumento de desenvolvi-
mento da atividade industrial.”

Diante desse quadro, Lopes, da Uq-
bar, traçou um cenário para a securiti-
zação e, em especial, para os fundos de 
investimentos em direitos creditórios:

- Os recebíveis comerciais vão se 
manter na liderança, chegando a 50% 
de tudo o que é feito no País. 

- O aparecimento de grande núme-
ro de tipos de ativos. Em relatório pu-
blicado pela Uqbar, de 2005, consta o 
número de consultas feitas à Comissão 
de Valores Mobiliários, com uma série 
de  novos tipos de operações.

- Participação crescente de inves-
tidores estrangeiros. Quando vêm ao 
Brasil, trazem grandes volumes e com 
prazo longo. Em geral, são seguradoras 
e fundos de pensão.

- O aumento da competição entre 
os intermediários terá como refl exo a 
redução das taxas de intermediação, ou 
seja, um maior número de participan-
tes, de custodiantes entrará no merca-
do, levando à redução das taxas.

- O avanço e o maior uso da tecno-
logia torna possível relatar uma enor-
me quantidade de dados.

- Não é esperado o surgimento de 
um mercado secundário, mas o investi-
dor não está interessado nisso.

- A demanda por títulos supera a 
oferta. Não existe uma operação que 
não tenha obtido sucesso no mercado.

Marsillac: espaço garantido do fomento Lopes: mais que um novo mercado

Evolução do mercado

Fonte: Uqbar

(Porcentuais de emissões por ativo)

Recebíveis comerciais

Créditos imobiliários

Crédito consignado

Setor público

Aluguel

CDC

Outros

Financ. veículos

Financ. pessoa jurídica

Multiclasse

Créditos educacionais

27,23% 51,0%

25,4%

8,7%

5,2%

3,3%

3,0%

1,6%

0,9%

0,4%

0,3%

0,2%

23,48%

20,58%

13,50%

3,80%

3,57%

3,02%

3,01%

1,31%

0,26%

0,25%

2005 2006*

*1º trimestre

2005 2006*
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Empresa sustentável é 
exigência do mercado
Empreendimento responsável deve ter a dimensão de sua 
relevância social, ambiental e econômica, diz especialista

presidente da Fundação Instituto 
de Desenvolvimento  Empresarial 
e Social (Fides), Alberto Perazzo,  

disse, durante o VIII Congresso Brasileiro 
de Fomento Mercantil, que uma empresa 
não pode optar hoje entre ser ou não so-
cialmente responsável. “Deixou de ser op-
ção, é uma exigência do mercado.” E o que 
signifi ca isso? Para ele, a defi nição baseia-
se em três pilares - responsabilidade so-
cial, ambiental e econômica, contidos em 
uma única palavra: a sustentabilidade.

Para alcançar essa condição é funda-
mental a coordenação de esforços de três 
agentes principais: a própria empresa, o 
poder público e a sociedade civil. Todas 
as decisões devem ter um sentido ético. 
É  como a empresa quer ser reconheci-
da, que vai além de um CNPJ. “Não fala-
mos de responsabilidade como uma lista 

O 
de gastos, mas de atitudes que vão orien-
tar as ações da companhia, que permiti-
rão que ela seja reconhecida além de sua 
atividade-fi m, como empresa essencial 
para a sociedade.”

Segundo Perazzo, a sustentabilidade é 
um processo, não um programa a ser ado-
tado. Deve permear as ações de todos os 
departamentos, de toda a cadeia produtiva 
já conhecidos e consagrados dentro de um 
empreendimento. “O fato de haver dife-
rentes fatores envolvidos na responsabili-
dade social deve ser visto como um agente 
mobilizador, uma nova forma de cidada-
nia. Trata-se de buscar o crescimento, mas 
não através de fi lantropia.” A responsabi-
lidade social empresarial deve ser com-
preendida como uma exigência. “Não po-
demos condenar uma ação fi lantrópica ou 
assistencial, que afi nal atende a uma situ-
ação imediata, emergencial, mas de cará-
ter pessoal.”

A sustentabilidade deve ser capaz não 
só de mitigar situações de exclusão, mas 
transformar. “Devemos nos preocupar com 
a manutenção e a geração de trabalho, de 
mecanismos permanentes de distribuição, 
que tenham efeito transformador”, obser-
vou Perazzo. Isso signifi ca, segundo ele, in-
tegrar cadeias produtivas. “Li no jornal que 
as empresas de fomento mercantil têm inte-
resse em fomentar as pequenas e microem-
presas. Isso é responsabilidade social em-
presarial, porque permite que elas possam 
se desenvolver.” 

A Anfac criou o Comitê de Respon-
sabilidade Social Empresarial, disse, que 
está realizando uma pesquisa sobre o tema 
para mapear o que fazem e o que pensam 
os empresários de factoring sobre a sus-
tentabilidade. Perazzo: pesquisa com o setor sobre o tema
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Parcerias reforçam 
ofertas de serviços
Organizadores, patrocinadores e apoiadores contribuem 
para ampliar conhecimentos sobre a atividade

Anfac, o Sinfac-RS e os de-
mais Sinfacs do País, orga-
nizadores do VIII Congresso 

Brasileiro de Fomento Mercantil, em 
Porto Alegre, tiveram grande colabora-
ção dos patrocinadores (Serasa, Porto 
Seguro, Petra, Safra, IBFM, Fecomér-
cio-RS, WBA, Order By!, Decisão e 
RGB) e dos apoiadores (Tristar e Aba-
ef) na realização do maior encontro do 
segmento no Brasil.

A recém-lançada Associação Bra-
sileira de Advogados das Empresas de 
Fomento Mercantil (Abaef) aproveitou 
o evento para divulgar seus objetivos de 
sedimentar os conceitos jurídicos que 
balizam o factoring no País. A assessora 
da Presidência da Anfac e coordenadora 
do Departamento de Doutrina e Juris-
prudência da Abaef, Viviane Curunczi, 
disse que os empresários manifestaram 
seu apoio à nova associação “que reúne 
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A advogados que falam a mesma lingua-
gem deles”. O saldo durante o evento foi 
a conquista de novos associados de dife-
rentes pontos do País, informou. 

A Serasa mostrou suas soluções e 
serviços de informações vitais para os 
bons resultados do setor. A Porto Se-
guro, que recentemente fi rmou parceria 
com a Anfac, ofereceu produtos sob me-
dida para o fomento, assim como a Petra 
e o Safra, que levaram um grande time 
de especialistas para atender aos cerca  
de 700 participantes do encontro.

O IBFM e a Fecomércio-RS levaram 
às centenas de empresários inscritos 
seus conhecimentos no mundo do fo-
mento mercantil e das empresas-clien-
tes do segmento, respectivamente, com 
cursos básicos e avançados. A tecnolo-
gia da informação, consultoria e gestão 
empresarial estiveram muito bem re-
presentadas nos estandes da WBA, Or-

der By!, Decisão e RGB. São empresas 
parceiras da Anfac que desenvolvem 
ferramentas de ponta sob medida para  
factorings.

E a Tristar Turismo proporcionou 
aos participantes do congresso e a seus 
acompanhantes programas e passeios 
em Porto Alegre e na Serra Gaúcha.

A Anfac, o Sinfac-RS e os demais 
Sinfacs responderam pelo alto nível dos 
trabalhos e dos participantes, desde a 
presença de representantes internacio-
nais até autoridades do País da mais alta 
esfera dos poderes Executivo, Legislati-
vo e Judiciário. 

Trabalho conjunto: colaboradores
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o gesto, no olhar, no ar por ve-
zes exausto, mas sempre satis-
feito. O sentimento de ter par-

ticipado de uma das mais importantes 
jornadas já patrocinadas pelo fomento 
mercantil. Foi assim. Centenas de par-
ticipantes, palestrantes, platéia, pesso-
al da retaguarda, todos contribuíram 
para que o VIII Congresso Brasileiro 
de Fomento Mercantil alcançasse os 
resultados expressados, em parte, pelas 
cartas que Fomento Mercantil publi-
ca na última página. As fotos a seguir 
são uma pequena mostra do que foi a 
confraternização do setor e de diversos 
segmentos, nos três dias em que Porto 
Alegre acolheu mais de 700 pessoas do 
País e do exterior. 

As imagens contam 
a história do encontro
Gente de todo o País e do exterior, que veio ensinar, aprender, 
partilhar, transformou o congresso numa grande confraternização

N

1 -  Des. Paulo Vasconcelos, des. Josué 
Medeiros, des. Fernando Vidal Oliveira, 
des. Ruy Francisco Thomaz, José Góes, 
des. Dimas Ortêncio de Melo, des. Robson 
Marques Cury, des. Jurandyr Souza Jr. e 
des. João Luis Manassés   

2 - Waldir de Campos Andrade Filho e 
Agostinho Stefanelli Filho, do Banco Safra

3 - Des. José Antonio Braga, des. Osmando 
Almeida e des. Isalino Lisbôa

4 - Leila Navarro, que fez palestra 
motivacional e comportamental

5 - Des. Sebastião Luiz Amorim, presidente 
da Associação Paulista de Magistrados

6 - Vice-presidentes e conselheiros da Anfac

7 - Sandra Daniele, Isabela Fogaça, 
Maria de Fátima Gomes, Claudia Sotello 
Giardello e dep. Célia Leão

8 - Germano Rigotto e Manoel Francisco 
Pires da Costa

2 3

4

6

7

8

9

10
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9 - Rosângela Fae, Silvia Vargas, 
Christina Moraes e João Carlos 
Vargas

10 - Des. Nelson Juliano Schaefer 
Martins, des. Jamil Pereira de 
Macedo, Juliano Schaefer, des. 
Edson Ubaldo, des. Túlio Pinheiro 
e des. Wilson Augusto  

11 - Comissão organizadora do VIII 
Congresso: Daniel Gonçalves, 
Luiz Lemos Leite, Álvaro Acosta, 
Dario Tomaselli Jr., Marcelo 
Menezes e Alessandro Conti
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12 - Fernando Gobbi, Nélber Jatobá, 
Alexandre Lima, Luiz Alberto Villar, 
Davi Lima, Wagner Vieira, 
André Villar e Cristiano Souza 

13 - Leonardo Landim, Márcia Adriana, 
Napoleão Brito, Fernanda Lemos, 
Nadir Baruzzi e Felipe Cravos

14 - Simone Melo, Ivo Machado, 
Marcus Medeiros, Suiane Coelho 
e Marcelo Gentil

15 - Ivanildo Lima, Edvaldo Bomfi m, Jamil 
Rodrigues, Luiz Temporal, Pedro Otávio 
e Paulo Villas-Bôas

16 - Ivone Ferreira, Andrea Ribeiro, 
Herlom Ribeiro, Adira Ribeiro, 
Maria de Fátima Nogueira, Nonato 
Nogueira, Marcus Amaral, 
César Rodrigues, Clebes Silva 
e Antônio Costa

17 - Des. Eloi D’Almeida, 
juiz Demócrito Reinaldo Filho, 
des. Alberto Virginio, des. Fausto Freitas, 
Alcidesio Maciel, des. Jones Figueiredo, 
juiz Jorge Américo, des. Fernando Martins, 
des. Bartolomeu Bueno e Jorge Machado  

18 - Elizabeth Galina, Mara Luz 
e Rose Zonta

19 - Maria de Fátima Gomes 
e Marcus Garutti  

20 - Show típico na churrascaria 
Galpão Crioulo

21 - Maíra Verçosa, Davi Lima, 
Carol Feitosa e Alexandre Lima
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primeiro Workshop Regional 
Atualidades Jurídico-Opera-
cionais do Fomento Mercantil, 

realizado no dia 29 de junho, em Cuia-
bá, foi um exercício de imersão, com 
início às 9 horas e término após as 22 
horas. Promovido pela Anfac com o 
apoio do Sinfac-MT, o encontro reuniu 
empresários e advogados durante todo o 
dia e, no período da noite, juntaram-se a 
eles desembargadores, juízes e promo-
tores do Estado.

“Os trabalhos foram muito proveito-
sos, com esclarecimentos na área jurídi-
ca, de diferenciação do que realmente 
é o fomento mercantil”, afi rmou o de-
sembargador Juvenal Pereira da Silva. 
“E também nos deu uma noção para 
distinguir aqueles que têm uma ativida-
de à margem da lei.” O desembargador 
Rubens de Oliveira Santos Filho disse 
que “encontros dessa natureza permitem 
conhecer a verdadeira atividade, a ver-
dadeira função dessas empresas”. Após 
ouvir palestras do presidente da Anfac, 
Luiz Lemos Leite, e do vice-presidente 
da Associação Brasileira de Advogados 
das Empresas de Fomento Mercantil 
(Abaef), José Luis Dias da Silva, juízes 
também se manifestaram sobre os tra-
balhos. O juiz Nelson Dorigatti afi rmou 
que “foi bastante esclarecedor, didático, 
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Encontro reúne  
profissionais do 
setor em Cuiabá
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Workshop regional jurídico-operacional 
do fomento mercantil no Mato Grosso teve 
participação de magistrados e procuradores

O possibilitando revisão e atualização so-
bre os novos conceitos do fomento mer-
cantil”. O juiz Márcio Aparecido Guedes 
observou que há uma idéia equivocada 
do que sejam as operações de factoring 
“e as palestras deram uma visão bem 
ampliada dos objetivos e do alcance do 
fomento mercantil dentro da economia”. 
As procuradoras Gabriela Pereira Lima 
e Ana Flávia Aquino também assistiram 
aos trabalhos, ao lado do presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade, 
Ironei Márcio Santana, e do vice, Jor-
ge Assef Filho, além de advogados de 
Cuiabá e de outras cidades. Antes de dar 
início às palestras, pela manhã, Lemos 
Leite apresentou a nova diretoria do Sin-
fac-MT, que tem Paula Cristina Carvalho 
Leite Ferrarin como presidente e Patricia 
Ferreira Borbon Neves como vice.

As palestras foram abertas pelo 
coordenador-geral de Fiscalização do 
Conselho de Controle de Atividades Fi-
nanceiras (Coaf), Maurílio Domingues 
Figueredo, que procurou mostrar a im-
portância do cadastramento das empre-
sas de fomento mercantil no conselho e 
a necessidade de enviar as informações 
obrigatórias, de acordo com a Resolução 
nº 13 do órgão, que trata especifi camente 
das factorings (leia mais na página 11). 

O advogado Dias da Silva debateu 

com empresários e operadores do direi-
to os cuidados para evitar riscos e, em 
caso de uma  eventual disputa judicial, 
ter à mão toda a documentação neces-
sária para embasar uma ação. “A Anfac 
estuda permanentemente as mais di-
versas situações já vividas ou que po-
dem ser enfrentadas pelas empresas de 
fomento, para sempre oferecer a elas a 
melhor orientação. Um simples detalhe 
pode levar à perda em uma ação, com 
prejuízos incalculáveis não só para a 
factoring, mas para todo o setor”, disse. 
Segundo Dias da Silva, a boa-fé deve 
estar presente em todos os atos pratica-
dos pela empresa, mas isso deve estar 
demonstrado em documentos, para que 
possa ser avaliado pelo Judiciário.

Ele contou o caso de uma factoring 
que respondia a uma ação por causa de 
uma duplicata “comissária” (aquela que 
o devedor só paga ao credor original e 
não a terceiros, segundo explicou o em-
presário do fomento). Como o sacado 
pagava diretamente, a empresa-cliente 
repassava o valor à factoring por meio 
de cheque. Tempos depois, esse cliente 
entrou com ação sob a alegação de que 
a factoring comprava os cheques e não 
as duplicatas.

O assessor da Presidência da Anfac 
Dorival Maso debateu com empresários 

e advogados aspectos tributários do 
fomento mercantil e chamou a atenção 
para a CNAE-fi scal do setor de fomen-
to, que é o de número 6.559-5/03. Ao 
responder sobre a necessidade de co-
brança do ad valorem, Maso ressaltou 
que é fundamental, porque o factoring 
se caracteriza pela prestação de ser-
viços, que pode ser combinada com a 
compra de direitos creditórios.

O workshop em Cuiabá foi  a primei-
ra experiência de um modelo de reunião 
idealizado pela Anfac que prevê a rea-
lização de encontros nas mais diversas 
regiões do País, para facilitar a dissemi-
nação dos conceitos do factoring entre 
os empresários e operadores do direito. 
Os próximos trabalhos estão previstos 
para Natal (RN) e Bauru (SP).

Dorigatti, Gabriela, Santos Filho, Paula, Guedes,  
Silva, Ana Flávia e Lemos Leite: trabalho de 
atualização e troca de experiências 

Campanha do agasalho
O Sinfac-MS promoveu a entrega, em 24 de junho, de cobertores arrecadados 

na campanha do agasalho deste ano em Campo Grande, com a presença do prefeito 
Nelson Trad Filho, da primeira-dama, Antonieta Trad (foto), e do senador Juvêncio da 
Fonseca.  Os trabalhos foram precedidos do 1º Encontro entre Factoring e Imprensa, 
aberto pelo presidente do Sinfac, Rubens Filinto da Silva, e contaram com palestras 
do presidente da Anfac, Luiz Lemos Leite, e do diretor de Responsabilidade Social do 
sindicato, Frederico de Moura Almeida. 

Segundo Filinto, o Sinfac-MS, pioneiro em ações de responsabilidade social, teve 
o apoio das empresas de factoring no Estado e dos demais Sinfacs. Mais de mil cober-
tores foram entregues a 20 entidades beneficientes.

institucional
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Dr. Luiz Lemos Leite, quero exter-
nar a minha satisfação em ter partici-
pado do VIII Congresso Brasileiro de 
Fomento Mercantil. É extremamente 
louvável todo o esforço que a Anfac, 
sob a sua incansável dedicação, vem 
dispensando  na consolidação do setor.

José Sampaio Filho 
JSF Fomento Mercantil Ltda.

São Paulo

Nós da SM Fomento fi camos muito 
satisfeitos com a riqueza do congresso 
bem como com a relevância dos temas 
discutidos. A qualidade dos palestran-
tes foi excepcional e, certamente, os 
comentários positivos vão refl etir em 
maior participação dos afi liados no pró-
ximo evento. 

Simone Melo Fridschtein
SM Fomento Mercantil

Fortaleza

Quero parabenizar a Anfac pelo ex-
celente evento, do qual pude participar, 
em Porto Alegre. Creio, pelo que pre-
senciei e escutei de vários participantes 
e de palestrantes, que o congresso foi 
realmente um grande sucesso. 

Carlos Augusto Lopes
 Uqbar

Rio de Janeiro

Participamos do VIII Congres-
so Brasileiro de Fomento Mercantil e 
pudemos constatar que foi um evento 
extremamente organizado, muito bem 
divulgado e estruturado. Palestras ela-
boradas com atualidades e de conteúdo 
excepcional. Registramos os nossos pa-
rabéns!

Valter Viana
WBA Informática Ltda

São Paulo

Dr. Luiz Lemos Leite, aceite os pa-
rabéns do Sinfac-PR pela brilhante rea-
lização do VIII Congresso Brasileiro de 
Fomento Mercantil, em Porto Alegre. 

Nossos convidados, srs. desembargado-
res, retornaram agradecidos pela parti-
cipação. Forte abraço. 

José Góes
Presidente Sinfac-PR

Curitiba

Gostaria de parabenizar todos os en-
volvidos na organização e em especial o 
dr. Luiz Lemos Leite, por sua dedicação 
e pelo amor que tem pelo nosso setor. 

Roberto Chaves Pereira
Prosper Fomento Mercantil Ltda

Caxias do Sul
 

Não há dúvida de que foi emocio-
nante o nosso congresso. Tivemos um 
grande número de empresários e autori-
dades presentes, bem como a participa-
ção signifi cativa da maioria dos mem-
bros da diretoria da Anfac, o que só 
veio engrandecer ainda mais o evento.

Gostaria de agradecer muito o apoio 
recebido dos componentes da Comissão 
do VIII Congresso, cujo trabalho foi 
notado por todos e não faltaram elogios 
por parte dos presentes. 

Daniel Gonçalves
Cumbica Factoring

Guarulhos

Adorei ter participado do congresso. 
Parabéns, pois foi todo ele muito bem 
organizado.

Mara Regina Pulgatti
Empresária

Florianópolis

Dr. Luiz, parabéns pelo excelente 
congresso. É sempre um prazer enorme 
revê-lo com toda a energia e capacida-
de de trabalho, bem como liderança que 
lhe é característica.

Mario R. Gomes
Grupo MRG

Manaus

Quero registrar os meus parabéns 
pelo brilhante congresso realizado pela 
Anfac. Tenho participado de inúmeros 
congressos tanto nacionais quanto in-

ternacionais ao longo de minha vida 
profi ssional e este me surpreendeu 
sobremaneira por sua organização e 
grandiosismo, tendo atraído um públi-
co numeroso e altamente qualifi cado. 
Este foi sem dúvida um dos maiores 
congressos de que já participei. 

Miguel José Ribeiro de Oliveira
Economista

São Paulo

Quero parabenizá-los pelo sucesso 
do VIII Congresso Brasileiro de Fo-
mento Mercantil, que já faz parte da 
história do factoring no Brasil. O evento 
foi marcado por momentos fortes, como 
o da presença de autoridades da política 
brasileira, do factoring internacional, 
do judiciário nacional, entre outros, 
além da carinhosa e calorosa recepção 
dos nossos anfi triões.

Alexandre Dumont Prado
Dumont e Dumont Fomento

Belo Horizonte

Parabéns pelo congresso!
Patrícia Ferreira Bordon Neves

Aval Factoring
Cuiabá

Revista
Tenho a honra de dirigir-me a V.Sas, 

para registrar o recebimento da edição 
nº 60 da revista Fomento Mercantil e 
gostaria de externar meus cumprimen-
tos pelas iniciativas e resultados alcan-
çados.

Paulo Paim
Senador PT/RS

Brasília

Comunico o recebimento da revis-
ta Fomento Mercantil edição nº 60, 
parabenizando pelo trabalho desenvol-
vido e colocando a direção do foro à 
disposição.

Giovanni Conti
Juiz de direito e diretor do Foro

Porto Alegre

cartas
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