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diocrizada por empedernida e can-
sativa mesmice. Ao destacar a im-
portância dos serviços na vida da 
empresa de fomento ou pugnar pela 
retidão das operações, não o faze-
mos por mero exercício de vonta-
de. A experiência nos mostra que a 
observância do balizamento jurídi-
co e operacional permanentemen-
te atualizado por especialistas para 
nossas associadas, por meio de cir-
culares, workshops, congressos ou 
assessoramento direto, vai resultar 
na segurança de sua gestão e de sua 
sobrevivência. Cada dia mais se 
acentua a necessidade de praticar 
o fomento mercantil como ativida-
de de multisserviços, traduzidos na 
estreita parceria com as empresas-
clientes que, em sua essência, deve 
constituir-se no elemento diferen-
ciador tanto da atividade fi nanceira 
como, particularmente, do comér-

cio dos negócios usurários. Os serviços de apoio 
às empresas de pequeno e médio portes são parte 
signifi cativa da receita do fomento, como aconte-
ce nos países em que fl oresceu este mecanismo. 

Felizmente, a busca da profi ssionalização tem 
prevalecido e um número ponderável de empre-
sas de fomento investe na melhoria de seus pro-
cessos de gestão e na qualifi cação de seus opera-
dores. Os convênios celebrados pela Anfac com 
empresas ou entidades de suporte técnico cum-
prem a dupla função de aplainar o caminho da 
excelência e servir de alavanca para novos negó-
cios. O acordo realizado com a Fiscosoft permi-
te a nossas associadas atualizações diárias sobre 
normas trabalhistas, previdenciárias e tributárias, 
enriquecendo seu cabedal de conhecimentos e in-
formações de valiosa utilidade na orientação da 
sua clientela. As empresas recebem o Setorial 
Anfac, um e-mail personalizado, serviço essen-
cial num país onde, estima-se, seja criada uma 
nova norma fi scal a cada seis segundos. 

Quem atua ou pretende militar no fomento 
mercantil pode especializar-se nos cursos reco-
nhecidos pela Anfac ministrados por profi ssio-
nais de inequívoca competência. Novos mecanis-
mos de gestão destinam-se a conferir economia, 
agilidade e segurança às operações para que as 
empresas possam exercer suas atividades baliza-
das pelos limites doutrinários e éticos. As solu-
ções estão aí, ao alcance de todos. Mãos à obra 
para praticar o fomento mercantil como fomento 
mercantil, como fator de longevidade de tão im-
portante mecanismo econômico.

A Anfac oferece 
os instrumentos 

necessários
 ao sucesso do 
seu negócio

Luiz Lemos Leite 
Presidente da Anfac
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 empresário deve estar a 
par e adiante do seu tem-
po explorando soluções 

e rompendo paradigmas. A exce-
lência profi ssional tem sido a meta 
permanente da Anfac, uma associa-
ção que inova e se renova sem per-
der sua identidade. Oferece a suas 
empresas fi liadas instrumentos de 
gestão nos campos técnico, opera-
cional e institucional para que pas-
sem ao largo de quaisquer estig-
mas, conferindo a segurança que 
lhes propiciará ganhos de liquidez e 
rentabilidade. Com a retaguarda da 
Anfac e sua competente assessoria 
jurídico-operacional, tecnologia da 
informação sob medida, nos moldes 
dos avançados institutos de análise 
de risco, o empresário do fomento 
fi ca livre para se dedicar à expansão 
e ao aperfeiçoamento do seu negó-
cio. Mas é fundamental que todos 
os recursos sejam utilizados racio-
nalmente, sem desvios de foco, de forma a maxi-
mizar resultados dentro dos padrões ético-opera-
cionais da doutrina do fomento mercantil.

A escolha é clara e aponta para avanços. Não 
há espaço para estagnação ou retrocessos. Todos 
nós sabemos quanto trabalho e determinação fo-
ram exigidos nestes quase 25 anos de atividade 
no Brasil para alcançar o atual estágio. Sabemos, 
igualmente, o quanto a desídia de alguns pode re-
presentar para todo o setor. Quando uma empresa 
escolhe caminhos equivocados, movida por de-
sinformação, orientação não abalizada ou pelo 
descompromisso do lucro fácil ou de práticas he-
terodoxas, pode levar consigo a imagem daque-
les que tão arduamente conquistaram visibilidade 
e respeitabilidade.

Quando a Anfac oferece serviços capazes de 
ampliar a liquidez e os ganhos de suas associa-
das, cumpre o seu dever de destinar o tempo de 
seus especialistas ao estudo e desenvolvimento 
de mecanismos que garantam o crescimento das 
empresas. Quando faz a interface com autorida-
des e demais setores da sociedade, cumpre o sa-
grado papel da representatividade, que deve ser 
serena, ponderada, fi rme e ágil, sem arroubos, 
sem arrebatamentos panfl etários. Por sua natu-
reza institucional, a associação reveste suas de-
cisões de estudado rigor, transmitindo aos em-
presários normas e padrões que, corretamente 
seguidos, eliminam dúvidas e riscos. Estão em 
curso estudos e iniciativas ampliando o espectro 
de atuação das associadas para terem seu nicho 
próprio no sistema econômico e para se imuniza-
rem de infl uências de outros segmentos. 

É hora de sacudir a poeira de uma gestão me-

O

editorial
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Central de risco, fundamental

Sem uma central de 
risco, o vôo é cego. O 

efeito de uma moratória 
pode ser grande

José sampaio filho

artigo

oi muito importante que  a Anfac 
tenha aberto este canal de comu-
nicação a fi m de que os profi ssio-

nais da atividade possam expressar as suas 
preocupações e suas experiências, tendo em 
vista que, neste momento, o mercado impõe 
cuidados especiais e uma atenção defensiva.
Em nossa empresa, com 18 anos de mer-
cado, convivemos com diversas e variadas 
circunstâncias, exigindo sempre estreito 
acompanhamento do comportamento dos 
clientes, que, em grande parte, sempre tive-
ram invejável capacidade de rápida mudan-
ça, alguns passando de clientes de ilibada 
reputação para emitentes de duplicatas sem 
causa e outros recursos. 

Como recordação, é bom lembrar que, 
há  muito tempo, houve também uma fase, 
em que se podia até dizer: “Eu conheço o 
meu cliente.” O mercado era quase perfeito. 
Canhotos e notas fi scais eram apenas com-
plementos da operação. Só depois do Pro-
vimento 30, no Estado de São Paulo, esses 
passaram a ter grande peso na análise ope-
racional. 

Hoje, como conseqüência da evolução, o 
mercado que todos conhecemos, com con-
corrência de todos os tipos, em que todos 
operam, gregos, troianos, registrados e não 
registrados, porém sempre usando a mesma 
bandeira, que é a do factoring ou fomento, 
totalizando um grande número de fornece-
dores de recursos, em que os critérios de 
análise se confundem com o fator sorte, é 
motivo de preocupação. 

Se prospectamos um novo cliente, fi ca-
mos logo na defensiva e fazemos para nós 
mesmos as seguintes perguntas, sem res-
postas: Por que nós?  Ele está substituindo 
ou acrescentando mais uma fonte de liqui-
dez para um faturamento estático? E, por 
que não uma daquelas factorings, tirada do 
meio daquele pacote de cartões de visita que 
ele nos mostrou?  Mas quantos estão ofere-
cendo ao mesmo tempo a mesma liquidez?  
Com essa dúvida,  passamos imediatamente 
para o campo da defesa e repensamos o as-
sunto. 

Os profi ssionais procedentes de bancos, 
sobretudo de área internacional, já que cré-

dito é crédito em qualquer parte do mundo, 
análise de crédito é analise em qualquer 
lugar, lembram das famosas “moratórias” 
sobretudo a partir de 1982/3, incluindo a do 
Brasil.  E por que elas vieram?  Excesso de 
crédito. E o resultado daquela crise  foi uma 
lição de vida, sobretudo quando imputaram 
a responsabilidade do acidente mundial a 
ambas as partes: tomadores de recursos, 
pela falta de planejamento, credores, pela 
falta de melhor análise e por não conhecer 
os seus clientes. A análise era superada 
pelo interesse, pois tinham também as suas 
famosas metas de aplicação a cumprir. Re-
sultado?  Grande parte dos executivos dos 
bancos estrangeiros voltou para suas ma-
trizes e começaram a ser mais ouvidas as 
agências de avaliação de risco soberano, 
dando grande destaque à implementação 
de suas centrais de risco. Preço pago pela 
irreverência:  houve perdão de dívidas, que-
bra de bancos, amortização de empréstimos 
em condições impostas pelos próprios de-
vedores, tais como fornecimento de novos 
recursos, com retenção de uma parte para 
a própria amortização. Alguns países ainda 
arrastam a maldição dos spreads elevados e 
credibilidade maculada. 

Tudo isso tem alguma coisa a ver com o 
nosso mercado de fomento mercantil? Tem 
sim. 

No nosso setor também não se conhe-
ce o cliente, apenas podemos vê-lo. Como 
conhecê-lo, se não sabemos o seu endivi-
damento? Apenas tentamos adivinhar o seu 
faturamento. O nosso cliente tem limite em 
aberto: basta decidir com quantas empresas 
quer  trabalhar. Com 10, 20, 30 ou 50? Nos 

José Sampaio Filho é sócio-proprietário 
da JSF Fomento Mercantil Ltda.

F
bancos? Não. Lá há uma central de risco 
para as operações nas suas áreas.

Sabemos muito bem o momento quando 
fi camos conhecendo o nosso cliente: quando 
ele, independentemente do seu porte, con-
voca uma “assembléia”. O termo é mesmo 
“assembléia”, em face do grande número 
de participantes. E diz ele: “Atenção: devo 
para todas essas empresas aqui presentes, só 
posso pagar em tantos meses, quero mais re-
cursos ao custo de tanto ou então pago com 
tanto por cento de desconto”, quando não 
sugere coisa mais complicada.  

Já vimos isso? Não resta dúvida. Sem 
uma central  de risco, o vôo é cego. A mo-
ratória virá e o efeito-dominó poderá ser 
grande. E a quem vão imputar a responsa-
bilidade? Vejamos os números e paremos as 
“bicicletas” e aí poderemos ter a prova. Mer-
cado é mercado. Se alguém ganha, alguém 
perde e, se alguém perde, alguém ganha. É 
uma questão de quem começa primeiro. 

Superados os aspectos jurídicos, que ve-
nha e viva a central de risco, como mais uma  
opção de redução do custo dos recursos e do 
volume de processos no Judiciário. Teremos 
rentabilidade menor, porém certa. Menores 
custos para os nossos clientes vão permitir a 
eles ampliar os seus negócios. 
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Certificação eletrônica avança e obriga empresa a se modernizar

ada será como antes amanhã. 
No mundo digital, a poesia de 
Ronaldo Bastos e Milton Nas-

cimento teria de mudar para retratar uma 
nova relação de tempo. Nada será como 
antes daqui a pouco. E o empresário do 
fomento mercantil que acredita que a 
substituição do papel por um documento 
virtual vai demorar a bater à sua porta é 
bom começar a rever seus conceitos.  

O Brasil já conta com 500 mil 
certificados expedidos sob o padrão 
da ICP-Brasil, que determina o mais 
alto grau de proteção para transações 
eletrônicas. A disseminação do uso de 
certifi cados digitais acelera os negócios 
on-line, dá validade jurídica a contratos 
e procedimentos feitos à distância e traz 
inúmeros outros benefícios à sociedade, 
como imprimir maior velocidade ao 
comércio exterior e permitir mais rápida 

N e descomplicada interação com órgãos 
federais. 

Os números crescem em todo o mun-
do. A Espanha aprovou lei que reconhece 
a assinatura digital. E a União Européia 
tem um plano para que todas as compras 
públicas sejam feitas eletronicamente 
até 2010. No Brasil, a certifi cação di-
gital também será usada nas compras 
governamentais. Bancos, universidades, 
Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal 
de Justiça de São Paulo, Receita Federal 
e Banco Central são algumas das ins-
tituições que já usam esse meio eletrô-
nico. “O Brasil tem a única autoridade 
certifi cadora do Judiciário do mundo”, 
informa o principal executivo da Zetta 
Technologies, Ricardo Theil.

No âmbito privado, as 10 mil maio-
res empresas do País já são obrigadas a 
assinar digitalmente. Além da agilidade 

nos negócios, esse mecanismo dá muita 
segurança, incluindo a impossibilidade 
de o agente com o qual se negociou negar 
ter feito a operação. “No mundo digital, a 
assinatura é única para cada documento”, 
diz Theil.

A Anfac lançou há quase dois anos 
um forte indutor para a modernização 
do fomento: os fundos de investimento 
em direitos creditórios (FIDCs). Eles 
estão mudando o padrão de gestão 
do setor porque levam as empresas a 
adotar, entre outros procedimentos ad-
ministrativos, a certifi cação digital. O 
diretor da Lastro Fomento Mercantil, 
Marco Aurélio Russo, é testemunha do 
novo estágio alcançado pelo segmento. 
Sua empresa foi uma das primeiras a 
estruturar e a colocar em operação um 
FIDC. “É uma nova cultura, que requer 
toda a atenção. Como trabalhamos com 

pequenas e médias empresas, a grande 
maioria não utiliza, ainda, a certifi cação 
digital. A solução que encontramos foi 
instalar um computador na Lastro para 
que os clientes possam concretizar as 
operações”, informa.

“Vivemos num mundo que cada dia 
mais se desenha totalmente digital. A 
interação digital já é presente em nosso 
dia-a-dia. Ela toca e afeta praticamente 
tudo que fazemos”, diz Theil. “A e-vida 
já é uma realidade – e está modifi cando 
não só a maneira como vivemos, mas o 
que esperamos no futuro para ela.” 

O especialista cita uma pesquisa 
que mostra como as operações por meio 
eletrônico já estão disseminadas na vida 
de pessoas e empresas: o e-mail é o prin-
cipal meio de atendimento utilizado por 
96,4% das empresas no contato com os 
clientes. Na hora de pagar, o instrumento 
preferido ainda é o boleto bancário, com 
83,1%, mesmo que a transação tenha 
começado de forma on-line. O cartão de 
crédito responde por 57,8%, seguido do 
depósito bancário, com 48,2%.

Levantamento da empresa e-bit 
mostra que o comércio eletrônico pode 
dobrar este ano. No primeiro semestre 
de 2005, as vendas alcançaram R$ 974 
milhões e no mesmo período desde ano já 
somam R$ 1,75 bilhão. O estudo destaca 
que um dos fatores que impulsionaram os 
negócios este ano foi a adesão da classe 
C a esse meio de compra.  

A segurança nas operações oferece 
diversas opções de tecnologia. As mais 
utilizadas são: SSL (83,1%) e canal 
criptográfi co HTTPS (79,5%), seguidas 
da certifi cação digital (47%). “O que 

estamos buscando?”, pergunta Theil, 
para responder em seguida: proteger a 
própria identidade (privacidade), não 
unicamente o computador (segurança e 
integridade).

“Estamos observando agora uma 
mudança nos documentos tradicionais 
usados meramente para identifi car pes-
soas pela sua aparência ou usados para 
verifi car se o cidadão é habilitado para 
dirigir um veículo,  para um documento 
que viabiliza o acesso seguro a serviços 
de e-gov, das informações de saúde, da 
administração policial, dos sistemas ju-
diciais, do instituto de previdência social, 
entre governos e entre pessoas e suas 

comunidades”, observa o especialista.
A identidade digital (eID) signifi ca 

identifi cação eletrônica. Cada cidadão 
irá receber um eID em forma de cartão 
com formato semelhante ao dos bancos, 
tendo dados impressos com tecnologia 
de tintas de segurança e com um chip 
contendo um certificado digital com 
diversos níveis de criptografi a dependen-
do do seu uso, como, por exemplo, se é 
para transações fi nanceiras, passaporte, 
assinatura de contratos, acesso a infor-
mações médicas etc.

A eID pode ter validade por até três 
anos e, portanto, garante níveis adequa-
dos de segurança e baixo custo. Como 
no caso da identificação tradicional, 
pode incluir foto da pessoa, nome e 
sobrenome, sexo, nacionalidade, lugar 
e data de nascimento, assinatura, RG, 
CNH etc. Essas informações, incluindo 
a foto e o endereço, são criptografadas 
e armazenadas no chip. A eID tem duas 
utilidades básicas: serve como compro-
vante de identidade de forma visual e 
eletrônica e é usada para assinar digi-
talmente aplicativos de computador, TV 
digital e celulares.

O gerente de produtos da Serasa, 
Rogério Yuki, destaca as vantagens da 
certifi cação digital: garante segurança 
às transações eletrônicas, confere au-

Russo: nova cultura requer atenção Theil: a e-vida já é uma realidade

Faturamento do comércio eletrônico
(Comparativo dos primeiros semestres de cada ano - Em milhão)

Fonte: Grupo de Pesquisas e-bit

2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.750

974

745

495
336

197

tecnologia

Nova onda digital torna
papel cada vez mais raro
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ministrativos, a certifi cação digital. O 
diretor da Lastro Fomento Mercantil, 
Marco Aurélio Russo, é testemunha do 
novo estágio alcançado pelo segmento. 
Sua empresa foi uma das primeiras a 
estruturar e a colocar em operação um 
FIDC. “É uma nova cultura, que requer 
toda a atenção. Como trabalhamos com 

pequenas e médias empresas, a grande 
maioria não utiliza, ainda, a certifi cação 
digital. A solução que encontramos foi 
instalar um computador na Lastro para 
que os clientes possam concretizar as 
operações”, informa.

“Vivemos num mundo que cada dia 
mais se desenha totalmente digital. A 
interação digital já é presente em nosso 
dia-a-dia. Ela toca e afeta praticamente 
tudo que fazemos”, diz Theil. “A e-vida 
já é uma realidade – e está modifi cando 
não só a maneira como vivemos, mas o 
que esperamos no futuro para ela.” 

O especialista cita uma pesquisa 
que mostra como as operações por meio 
eletrônico já estão disseminadas na vida 
de pessoas e empresas: o e-mail é o prin-
cipal meio de atendimento utilizado por 
96,4% das empresas no contato com os 
clientes. Na hora de pagar, o instrumento 
preferido ainda é o boleto bancário, com 
83,1%, mesmo que a transação tenha 
começado de forma on-line. O cartão de 
crédito responde por 57,8%, seguido do 
depósito bancário, com 48,2%.

Levantamento da empresa e-bit 
mostra que o comércio eletrônico pode 
dobrar este ano. No primeiro semestre 
de 2005, as vendas alcançaram R$ 974 
milhões e no mesmo período desde ano já 
somam R$ 1,75 bilhão. O estudo destaca 
que um dos fatores que impulsionaram os 
negócios este ano foi a adesão da classe 
C a esse meio de compra.  

A segurança nas operações oferece 
diversas opções de tecnologia. As mais 
utilizadas são: SSL (83,1%) e canal 
criptográfi co HTTPS (79,5%), seguidas 
da certifi cação digital (47%). “O que 

estamos buscando?”, pergunta Theil, 
para responder em seguida: proteger a 
própria identidade (privacidade), não 
unicamente o computador (segurança e 
integridade).

“Estamos observando agora uma 
mudança nos documentos tradicionais 
usados meramente para identifi car pes-
soas pela sua aparência ou usados para 
verifi car se o cidadão é habilitado para 
dirigir um veículo,  para um documento 
que viabiliza o acesso seguro a serviços 
de e-gov, das informações de saúde, da 
administração policial, dos sistemas ju-
diciais, do instituto de previdência social, 
entre governos e entre pessoas e suas 

comunidades”, observa o especialista.
A identidade digital (eID) signifi ca 

identifi cação eletrônica. Cada cidadão 
irá receber um eID em forma de cartão 
com formato semelhante ao dos bancos, 
tendo dados impressos com tecnologia 
de tintas de segurança e com um chip 
contendo um certificado digital com 
diversos níveis de criptografi a dependen-
do do seu uso, como, por exemplo, se é 
para transações fi nanceiras, passaporte, 
assinatura de contratos, acesso a infor-
mações médicas etc.

A eID pode ter validade por até três 
anos e, portanto, garante níveis adequa-
dos de segurança e baixo custo. Como 
no caso da identificação tradicional, 
pode incluir foto da pessoa, nome e 
sobrenome, sexo, nacionalidade, lugar 
e data de nascimento, assinatura, RG, 
CNH etc. Essas informações, incluindo 
a foto e o endereço, são criptografadas 
e armazenadas no chip. A eID tem duas 
utilidades básicas: serve como compro-
vante de identidade de forma visual e 
eletrônica e é usada para assinar digi-
talmente aplicativos de computador, TV 
digital e celulares.

O gerente de produtos da Serasa, 
Rogério Yuki, destaca as vantagens da 
certifi cação digital: garante segurança 
às transações eletrônicas, confere au-

Russo: nova cultura requer atenção Theil: a e-vida já é uma realidade

Faturamento do comércio eletrônico
(Comparativo dos primeiros semestres de cada ano - Em milhão)

Fonte: Grupo de Pesquisas e-bit
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Nova onda digital torna
papel cada vez mais raro



A Prefeitura do Município de São 
Paulo instituiu a nota fi scal eletrônica 
(NF-e). O acesso ao aplicativo se dá 
por meio de uma senha que deverá 
ser cadastrada pelo interessado e, 
posteriormente, desbloqueada. A 
NF-e  prevê uma série de benefícios 
para a administração pública e para o 
prestador e o tomador de serviços.

O prestador de serviço que emitir 
a NF-e terá uma redução nos custos 
de impressão e de armazenagem 
desse documento, já que será im-
pressa em apenas uma via, que 
deverá ser entregue ao tomador. A 
sua impressão pode ser dispensada, 
se o tomador do serviço solicitar seu 
envio por e-mail. 

O prestador não precisa mais 
de autorização de impressão de 
documentos fi scais e pode gerar au-

tomaticamente a guia de recolhimento 
pela internet, além de fi car dispensado 
do lançamento das NF-e na Declaração 
Eletrônica de Serviços (DES).

Para o tomador do serviço estabeleci-
do no município de São Paulo, a emissão 
da NF-e permitirá o abatimento de até 
50% do IPTU:

a) 30% do ISS recolhido, no caso de 
pessoa física; 

b) 10% do ISS recolhido, no caso de 
pessoa jurídica; 

c) 5% do ISS recolhido, no caso 
de pessoa jurídica responsável por sua 
retenção. 

Os créditos gerados serão totalizados 
em 31 de outubro de cada exercício para 
abatimento do IPTU, do ano seguinte, 
incidente sobre os imóveis apontados 
pelo tomador. Poderão ser indicados 
quaisquer imóveis, de propriedade do 
tomador ou de terceiros, desde que esta-
belecidos no município de São Paulo, que 
não constem do Cadastro Informativo 
Municipal (Cadin).

O tomador do serviço pode ainda 

gerar automaticamente a guia de 
recolhimento do ISS pela internet, 
quando for responsável pela retenção, 
receber a NF-e por e-mail, acompa-
nhar o pagamento das guias emitidas, 
verifi car a autenticidade das notas 
fi scais e consultar os créditos a que 
tem direito.

Para a administração pública, a 
NF-e acarretará a redução da sone-
gação com conseqüente aumento da 
arrecadação, já que os tomadores de 
serviço passarão a cobrar do presta-
dor a utilização do novo sistema para 
ter crédito dedutível do IPTU.

Cabe à Prefeitura de São Paulo, 
segundo os especialistas da Fisco-
soft,  propiciar o bom funcionamen-
to do sistema da NF-e para que os 
benefícios mencionados possam ser 
efetivamente alcançados e não es-
barrem em problemas técnicos.

Esse é apenas um exemplo que 
não deve demorar a ser seguido por 
outras administrações públicas, am-
pliando o uso dos meios digitais.

São Paulo adota 
NF eletrônica

tenticidade, privacidade, integridade, 
além de impedir quem negociou de não 
reconhecer a veracidade da operação. 
Ele aponta ainda outros benefícios já 
decorrentes da adoção, pelo mercado, 
dos mecanismos digitais: “Quem assinou 
digitalmente a declaração do Imposto de 
Renda recebeu primeiro a restituição, 
apólices de seguros podem ter a certifi -
cação digital (mais comum entre pessoa 
jurídica), dispensando a necessidade de 
envio de fax, prontuários médicos podem 
ser arquivados em forma eletrônica. 

Como parceira da Anfac, a Serasa 
oferece às empresas de fomento mercan-
til o e-CPF e o e-CNPJ, além de licenças 
de softwares e módulo de autenticação 
que dispensa login e senha, basta passar 
o cartão e digitar o PIN. A auditoria 
nesse tipo de operação fi ca facilitada, 
porque informa quem fez, o que fez e 
quando fez. 

Grandes empresas como a Petrobrás 
e a Fiat já adotaram a certifi cação digital 
como mecanismo de relacionamento com 

o mercado. A estatal está implantando 
140 mil certifi cados para garantir que 
seus funcionários e fornecedores tenham 
mais segurança e rapidez no acesso aos 
dados corporativos – são 40 mil docu-
mentos digitalizados com seus arquivos 
autenticados em cartório. 

A Petrobrás está sendo credenciada 
pela ICP–Brasil (Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras) para ope-
rar como uma autoridade certifi cadora 
responsável pela emissão de certifi cados 
para usuários fi nais. A companhia tam-
bém integra um comitê de 19 organiza-
ções que já estão usando a certifi cação na 
emissão de nota fi scal eletrônica (NF-e) 
em projeto piloto. A intenção da empresa, 
no futuro, é utilizar a certifi cação digital 
nas transações entre seus distribuidores 
e fornecedores.

A Fiat Finanças (Grupo Fiat), que cui-
da da gestão dos recursos fi nanceiros de 
20 empresas da corporação, conseguiu, 
com a certifi cação digital, reduzir de  15 
dias para apenas um o tempo de tramita-
ção de seus contratos de câmbio.

A empresa fazia 8 mil contratos por 
ano, que exigiam 32 mil assinaturas e  
100 mil folhas de papel. Hoje, tudo é 
digital, permitindo a visualização dos  
contratos na tela do computador em 
tempo real.

Yuki: mais segurança nas negociações
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Factoring no mundo
O fomento mercantil é reconhecido 
nos 67 países em que é praticado 
como uma atividade voltada 
prioritariamente às pequenas e 
médias empresas. Mesmo em 
mercados em que o atendimento 
se concentrava em companhias 
de grande porte, houve mudança 
nos últimos anos, com ótimos 
resultados, como ocorre na 
Espanha. No Brasil o movimento 
do setor alcançou R$ 52 bilhões 
no primeiro semestre de 2006, 
aplicados no apoio a 120 mil 
empresas, que respondem por 2 
milhões de empregos. Em 2005, o 
mercado de  fomento girou 1 trilhão 
de euros, cerca de R$ 2,8 trilhões. 
A Europa manteve forte crescimento 
e respondeu por mais de 70% do 
total.

Período

Fonte: Anfac
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Novo portal da Anfac
amplia interatividade 

*Obs: O fator de compra é um dos itens que compõe o custo de uma operação de factoring.
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A negociação 
envolvendo 
dinheiro pode 
ser comparada 
a um jogo. 
Da mesma 
forma que 
uma partida de futebol segue regras, 
as negociações com dinheiro também 
devem seguir um conjunto de normas e 
quem desconhecê-lo não terá a menor 
possibilidade de vencer, segundo o 
consultor financeiro Rafael Paschoarelli, 
autor de “A regra do jogo - Descubra o 
que não querem que você saiba no jogo 
do dinheiro”. A obra não trata apenas de 
dinheiro, mas também de conhecimento 
e atitude. Paschoarelli propõe que, ao 
adquirir conhecimento, o leitor formule 
as perguntas certas antes de financiar 
sua casa ou carro, saiba exatamente 
o que negociar antes de escolher sua 
previdência privada e aplicar seu 
dinheiro, entre outros investimentos. 
O autor é doutor em administração 
(finanças) pela FEA-USP, especialista 
em administração pela FGV-Eaesp e 
engenheiro eletricista pela Poli-USP.

Obra: “A regra do jogo - Descubra o que 
não querem que você saiba no jogo do 
dinheiro”
Preço: R$ 29,00
Editora: Saraiva
Informações: (11) 3933-3366

O filósofo 
Norberto 
Bobbio, 
intitulado 
autor clássico 
ainda 
em vida, 
discorreu em sua obra a respeito das 
teorias do direito, da norma e do 
ordenamento jurídico. Também abordou 
questões de teoria política, filosofia 
jurídica, lógica, teoria da linguagem, 
bem como problemas de história do 
pensamento político. Em “A filosofia 
jurídico-política de Norberto Bobbio”, 
o advogado Roberto Bueno reúne as 
idéias do pensador italiano, organizando, 
sistematizando e esclarecendo sua linha 
de pensamento. O autor, especialista em 
direito constitucional e ciência política 
pelo Centro de Estudos Constitucionales 
de Madri (Espanha), define ainda a 
exata posição de Bobbio em relação ao 
fenômeno jurídico-político, concedendo 
às suas idéias o merecido status 
científico. Bueno é doutorando pela 
Universidad Autónoma de Madrid e 
leciona nas Faculdades Guarapuava e  
Unicampo (PR).

Obra: “A filosofia jurídico-política de 
Norberto Bobbio”
Preço: R$ 50,00
Editora: Mackenzie
Informações: (11) 2114-8574

O portal da Anfac ganhou uma nova 
dinâmica. Após ampla reformulação, 
a primeira página passou a oferecer 
um grande número de informações 
de interesse das empresas de fomen-
to mercantil e do mercado em geral. 
Traz notas e orientações com dados 
específi cos para o segmento e notícias 
selecionadas para auxiliar na tomada 
de decisões. Os associados têm acesso 
ao conjunto de documentos úteis 
ao seu dia-a-dia, quadro sinótico de 
tributos, plano de contas, nota fi scal 
de serviços, entre outros. Podem, 
também, fazer consultas de natureza 
jurídico-operacional aos especialis-
tas da associação. É um importante 
complemento aos trabalhos presen-
ciais realizados pela Anfac com seu 
programa de workshops. As questões 
não esclarecidas nas horas de imersão 
dedicadas às discussões nesses encon-
tros podem ser dirimidas de qualquer 
ponto do País. A equipe da associação 
está sempre aberta às sugestões que 
possibilitem o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados.
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Informação reduz riscos 
e estimula o crescimento
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Quem imagina ter um cliente exclusivo desconhece o que ele faz

ma das máximas do fomen-
to mercantil é “conheça o seu 
cliente”. Para conhecer o clien-

te é preciso ter informações. Mas se cada 
empresário guarda dados para si, por 
medo de perder o cliente, difi cilmente 
saberá se ele trabalha com concorrentes 
que agem da mesma forma e também 
não transmitem dados para uma central 
de informações. Resultado: aumento do 
risco e provável estagnação do mercado. 
Essa é, em síntese, a opinião de especia-
listas que estudam o compartilhamento 
da informação.

O professor de fi nanças João Carlos 
Douat, coordenador do Centro de Ex-
celência Bancária da Fundação Getúlio 
Vargas, afi rma que o acesso à informa-
ção favorece o crescimento do mercado 
e reduz os riscos das operações. A au-
sência de compartilhamento provoca um 
efeito perverso, afi rma: quando o credor 
não consegue distinguir o bom do mau 
tomador, eleva a taxa média dos custos 
das operações. O custo maior afugenta 
o bom tomador, reduzindo a base e a 
qualidade dos clientes remanescentes. A 
empresa passa a trabalhar com um nú-
mero menor de clientes, com perfi l mais 
arriscado.

Em seminário promovido pela Se-
rasa com apoio da Anfac, em agosto, o 
diretor de Produtos Pessoa Jurídica da 
empresa, Laércio de Oliveira Pinto, afi r-
mou que, para alcançar sucesso nas ne-
gociações, qualquer que seja o gênero, 
é fundamental ter políticas alinhadas às 
diretrizes estratégicas, que vão orientar 
em qual mercado o empresário deve atu-
ar. “É imprescindível conhecer profun-
damente esse mercado, ter muito bem 
delimitado qual o seu apetite de risco, 
de segmentos, com quais perfi s de ris-

U

co vai trabalhar e ter políticas de crédito 
suportadas por processos operacionais 
que permitam identifi car os fatores de 
risco, medi-los e gerenciá-los, de modo 
que consiga distinguir o risco-cliente, do 
risco-operação, do risco-concentração.”

Quando fala em risco-cliente, Oli-
veira Pinto refere-se àquele intrínseco 
à corporação. “À medida que você vai 
juntando um conjunto de empresas ou 
pessoas para quem concedeu crédito,  
gera concentração. É preciso cuidado 
para tentar reduzir concentrações inde-
sejadas.”

O conceito moderno de concessão de 
crédito é o de risco e recompensa, afi r-
ma. “Você precisa ter a capacidade de 
medir adequadamente o risco para ob-
ter os resultados planejados para aque-
le negócio.” Para ele, “informação é o 
insumo principal, porque competência 

só não basta”. A prática de compartilhar 
informações faz com que os negócios 
se ampliem. Segundo ele, a Serasa está 
incorporando ao banco de dados todas 
as bases públicas possíveis. Para as em-
presas de fomento, é positivo, porque 
amplia o conhecimento sobre a empre-
sa da qual pretende comprar os direitos 
creditórios. “O empresário precisa sa-
ber se aquela empresa é ligada a outra, 
precisa conhecê-la por inteiro.” A troca 
e uso comum das informações permite 
ampliar negócios, reduzindo custos com 
perda de crédito tanto de inadimplência 
quanto de fraudes.

Informação positiva - O professor 
Douat cita estudo feito por M. Pagano e 
T. Japelli em 49 países, mostrando que, 
onde há troca de informações, o volume 
de crédito chega a ser três vezes supe-

rior ao daqueles que não compartilham. 
E a inadimplência, completa o presiden-
te da Serasa, Elcio Anibal de Lucca, é 
43% menor nas nações que adotaram o 
cadastro de informações positivas, não 
somente as negativas. Como exemplo, 
ele cita o crédito à produção e consumo, 
que na China alcança 102% do Produto 
Interno Bruto (PIB), nos Estados Uni-
dos, 86%, e no Brasil, apenas 32,6%.

Oliveira Pinto observa que, no caso 
de microempresas, as fontes de informa-
ção são mais escassas, muitas vezes não 
há balanço, e por isso a melhor maneira 
de conhecer é por meio do compartilha-
mento dos dados. “Tem de saber qual é 
o fl uxo de caixa da contratante. Se você 
sabe quanto a empresa compra, é possí-
vel arbitrar quanto quer comprar”, refe-
rindo-se aos recebíveis gerados pela or-
ganização. “Sabendo quanto ela compra 
e quanto paga por mês, podemos deduzir 
seu fl uxo de caixa.”

Risco setorial - A Serasa analisa 82 
setores, verifi cando suas perspectivas. 
Hábitos de pagamento e compromissos, 
sejam positivos ou negativos, com quem 
as empresas se relacionam, sua expo-
sição no mercado, permitem estimar a 
probabilidade de a empresa cumprir com 
seus compromissos. De 5,2 milhões de 
empreendimentos, a entidade tem infor-
mações sobre 4,4 milhões. Oliveira Pin-
to citou o ex-presidente do Banco Cen-
tral do Estados Unidos Alan Greenspan 

para reforçar a importância do compar-
tilhamento: “A principal contribuição da 
tecnologia da informação é a expansão 
do conhecimento e o seu inverso, a di-
minuição das incertezas.” Ele disse que 
hoje cerca de 700 empresas de fomento 
mercantil participam do processo, ofere-
cendo e recebendo informações. “Como 
há empresas de fomento em todo o Bra-
sil, a Serasa fez trabalhos de dimensão 
nacional, com uma visão completa do 
cedente no mercado.” 

Quem é a empresa, onde está, quan-
tos funcionários tem, quantas vezes já 
buscou crédito no mercado são algumas 
das informações comportamentais que 
estarão à disposição das factorings,  dan-
do uma visão do cedente e do sacado, 
abrangendo um histórico de 13 meses. 

Quanto à visão dos empresários brasi-
leiros que receiam dar informações sobre 
seus clientes por temer a concorrência, 
o gerente de Grupos Empresariais da 
Equifax, empresa de soluções para ges-
tão de risco, Alexandre Kanbach, afi rma 
que essa é uma preocupação infundada. 
Segundo ele, num mundo globalizado, 
fi ca difícil conseguir esconder clientes. 
Mesmo que ocorra uma eventual perda, 
especialistas acham improvável que 
ela seja maior do que os ganhos com a 
queda da inadimplência e o crescimento 
do mercado.

Somente com o uso de informações 
negativas, a queda na inadimplência é 
estimada entre 20% e 35%. Informa-
ções completas, positivas e negativas, 
podem ampliar o mercado em outros 
30%, calcula o professor Douat. Para 
o especialista da FGV, a verdadeira 
vantagem competitiva não está em ter 
informações exclusivas sobre esta ou 
aquela empresa, mas no uso que se faz 
delas. Saber processar as informações é 
o ponto diferencial, independentemente 
de serem de domínio do mercado.

De acordo com Douat, as grandes 
empresas e clientes pessoas físicas são 
bem atendidos nos mercados emergentes, 
caso do Brasil, mas faltam estratégias 
para alcançar a maior parcela, identi-
fi cada como a das pequenas e médias 
empresas e o mercado consumidor em 
geral. Uma das conseqüências desse 
atendimento aquém das necessidades é 
a busca de meios alternativos. As empre-
sas, por exemplo, têm obtido capital de 
giro com seus fornecedores, por meio do 
faturamento de produtos e serviços. As 
operações de crédito entre empresas al-
cançaram R$ 185 bilhões em meados de 
2005 (último levantamento disponível), 
96,8% desse total de curto prazo.

Kanbach, da Equifax, diz que as cen-
trais de informações evitam ou reduzem 
de forma signifi cativa a ocorrência de 
fraudes e, também, identificam pro-
blemas conjunturais ou estruturais em 
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Informação reduz riscos 
e estimula o crescimento
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Quem imagina ter um cliente exclusivo desconhece o que ele faz

ma das máximas do fomen-
to mercantil é “conheça o seu 
cliente”. Para conhecer o clien-

te é preciso ter informações. Mas se cada 
empresário guarda dados para si, por 
medo de perder o cliente, difi cilmente 
saberá se ele trabalha com concorrentes 
que agem da mesma forma e também 
não transmitem dados para uma central 
de informações. Resultado: aumento do 
risco e provável estagnação do mercado. 
Essa é, em síntese, a opinião de especia-
listas que estudam o compartilhamento 
da informação.

O professor de fi nanças João Carlos 
Douat, coordenador do Centro de Ex-
celência Bancária da Fundação Getúlio 
Vargas, afi rma que o acesso à informa-
ção favorece o crescimento do mercado 
e reduz os riscos das operações. A au-
sência de compartilhamento provoca um 
efeito perverso, afi rma: quando o credor 
não consegue distinguir o bom do mau 
tomador, eleva a taxa média dos custos 
das operações. O custo maior afugenta 
o bom tomador, reduzindo a base e a 
qualidade dos clientes remanescentes. A 
empresa passa a trabalhar com um nú-
mero menor de clientes, com perfi l mais 
arriscado.

Em seminário promovido pela Se-
rasa com apoio da Anfac, em agosto, o 
diretor de Produtos Pessoa Jurídica da 
empresa, Laércio de Oliveira Pinto, afi r-
mou que, para alcançar sucesso nas ne-
gociações, qualquer que seja o gênero, 
é fundamental ter políticas alinhadas às 
diretrizes estratégicas, que vão orientar 
em qual mercado o empresário deve atu-
ar. “É imprescindível conhecer profun-
damente esse mercado, ter muito bem 
delimitado qual o seu apetite de risco, 
de segmentos, com quais perfi s de ris-

U

co vai trabalhar e ter políticas de crédito 
suportadas por processos operacionais 
que permitam identifi car os fatores de 
risco, medi-los e gerenciá-los, de modo 
que consiga distinguir o risco-cliente, do 
risco-operação, do risco-concentração.”

Quando fala em risco-cliente, Oli-
veira Pinto refere-se àquele intrínseco 
à corporação. “À medida que você vai 
juntando um conjunto de empresas ou 
pessoas para quem concedeu crédito,  
gera concentração. É preciso cuidado 
para tentar reduzir concentrações inde-
sejadas.”

O conceito moderno de concessão de 
crédito é o de risco e recompensa, afi r-
ma. “Você precisa ter a capacidade de 
medir adequadamente o risco para ob-
ter os resultados planejados para aque-
le negócio.” Para ele, “informação é o 
insumo principal, porque competência 

só não basta”. A prática de compartilhar 
informações faz com que os negócios 
se ampliem. Segundo ele, a Serasa está 
incorporando ao banco de dados todas 
as bases públicas possíveis. Para as em-
presas de fomento, é positivo, porque 
amplia o conhecimento sobre a empre-
sa da qual pretende comprar os direitos 
creditórios. “O empresário precisa sa-
ber se aquela empresa é ligada a outra, 
precisa conhecê-la por inteiro.” A troca 
e uso comum das informações permite 
ampliar negócios, reduzindo custos com 
perda de crédito tanto de inadimplência 
quanto de fraudes.

Informação positiva - O professor 
Douat cita estudo feito por M. Pagano e 
T. Japelli em 49 países, mostrando que, 
onde há troca de informações, o volume 
de crédito chega a ser três vezes supe-

rior ao daqueles que não compartilham. 
E a inadimplência, completa o presiden-
te da Serasa, Elcio Anibal de Lucca, é 
43% menor nas nações que adotaram o 
cadastro de informações positivas, não 
somente as negativas. Como exemplo, 
ele cita o crédito à produção e consumo, 
que na China alcança 102% do Produto 
Interno Bruto (PIB), nos Estados Uni-
dos, 86%, e no Brasil, apenas 32,6%.

Oliveira Pinto observa que, no caso 
de microempresas, as fontes de informa-
ção são mais escassas, muitas vezes não 
há balanço, e por isso a melhor maneira 
de conhecer é por meio do compartilha-
mento dos dados. “Tem de saber qual é 
o fl uxo de caixa da contratante. Se você 
sabe quanto a empresa compra, é possí-
vel arbitrar quanto quer comprar”, refe-
rindo-se aos recebíveis gerados pela or-
ganização. “Sabendo quanto ela compra 
e quanto paga por mês, podemos deduzir 
seu fl uxo de caixa.”

Risco setorial - A Serasa analisa 82 
setores, verifi cando suas perspectivas. 
Hábitos de pagamento e compromissos, 
sejam positivos ou negativos, com quem 
as empresas se relacionam, sua expo-
sição no mercado, permitem estimar a 
probabilidade de a empresa cumprir com 
seus compromissos. De 5,2 milhões de 
empreendimentos, a entidade tem infor-
mações sobre 4,4 milhões. Oliveira Pin-
to citou o ex-presidente do Banco Cen-
tral do Estados Unidos Alan Greenspan 

para reforçar a importância do compar-
tilhamento: “A principal contribuição da 
tecnologia da informação é a expansão 
do conhecimento e o seu inverso, a di-
minuição das incertezas.” Ele disse que 
hoje cerca de 700 empresas de fomento 
mercantil participam do processo, ofere-
cendo e recebendo informações. “Como 
há empresas de fomento em todo o Bra-
sil, a Serasa fez trabalhos de dimensão 
nacional, com uma visão completa do 
cedente no mercado.” 

Quem é a empresa, onde está, quan-
tos funcionários tem, quantas vezes já 
buscou crédito no mercado são algumas 
das informações comportamentais que 
estarão à disposição das factorings,  dan-
do uma visão do cedente e do sacado, 
abrangendo um histórico de 13 meses. 

Quanto à visão dos empresários brasi-
leiros que receiam dar informações sobre 
seus clientes por temer a concorrência, 
o gerente de Grupos Empresariais da 
Equifax, empresa de soluções para ges-
tão de risco, Alexandre Kanbach, afi rma 
que essa é uma preocupação infundada. 
Segundo ele, num mundo globalizado, 
fi ca difícil conseguir esconder clientes. 
Mesmo que ocorra uma eventual perda, 
especialistas acham improvável que 
ela seja maior do que os ganhos com a 
queda da inadimplência e o crescimento 
do mercado.

Somente com o uso de informações 
negativas, a queda na inadimplência é 
estimada entre 20% e 35%. Informa-
ções completas, positivas e negativas, 
podem ampliar o mercado em outros 
30%, calcula o professor Douat. Para 
o especialista da FGV, a verdadeira 
vantagem competitiva não está em ter 
informações exclusivas sobre esta ou 
aquela empresa, mas no uso que se faz 
delas. Saber processar as informações é 
o ponto diferencial, independentemente 
de serem de domínio do mercado.

De acordo com Douat, as grandes 
empresas e clientes pessoas físicas são 
bem atendidos nos mercados emergentes, 
caso do Brasil, mas faltam estratégias 
para alcançar a maior parcela, identi-
fi cada como a das pequenas e médias 
empresas e o mercado consumidor em 
geral. Uma das conseqüências desse 
atendimento aquém das necessidades é 
a busca de meios alternativos. As empre-
sas, por exemplo, têm obtido capital de 
giro com seus fornecedores, por meio do 
faturamento de produtos e serviços. As 
operações de crédito entre empresas al-
cançaram R$ 185 bilhões em meados de 
2005 (último levantamento disponível), 
96,8% desse total de curto prazo.

Kanbach, da Equifax, diz que as cen-
trais de informações evitam ou reduzem 
de forma signifi cativa a ocorrência de 
fraudes e, também, identificam pro-
blemas conjunturais ou estruturais em 

Laércio Oliveira, da Serasa: “Informação é o insumo principal, competência só não basta”

compartilhamento

Douat, da FGV: crescimento do mercado

Aprovação de crédito
(Taxa conforme o modelo de análise de risco)

Informações completas Só informações negativas

Taxas alvo de inadimplência

C
on

su
m

id
or

es
 a

te
nd

id
os

0%

100%

80%

60%

40%

20%

Fonte: Grupo de Pesquisas e-bit

3% 4% 5% 6% 7% superior



A Equifax tem um breve roteiro 
com as principais características de 
empresas golpistas e como se preve-
nir delas. De acordo com os especia-
listas, quem estrutura empresas espe-
cialmente para dar golpes segue um 
roteiro que pode ser identifi cado com 
o auxílio de centrais de informações. 
De um modo geral, as companhias 
obedecem ao seguinte perfi l:

- Não possuem informações  ne-
gativas (protestos, concordatas, fa-
lências, cheques sem fundo).

- Fornecem referências comer-
ciais, que geralmente são de com-
panhias da própria quadrilha ou de 
empresas conceituadas no mercado 
que tradicionamente não atestam 
idoneidade.

- Fazem alterações cadastrais im-
portantes como troca de sócio, mu-

dança da razão social (geralmente para 
um nome mais abrangente como impor-
tação, exportação, comercial).

A Equifax recomenda verifi car os 
endereços de residência dos sócios e ob-
servar a data de fundação da empresa. Se 
for antiga, verifi car se há recentemente 
aumento de atividade.

Os setores mais visados pelos gol-
pistas são de materiais da construção, de 
empresas de comunicação e telefonia, 
de alimentos, de materiais elétricos e 
dos segmentos de leasing e de fi nancia-
mento de veículos.

Estatística da fraude
Em 2005, a Equifax identifi cou a  

ação de 1.079 empresas fraudulentas, 
um aumento de 6% ante 2004. Os pre-
juízos alcançaram R$ 64 milhões, repre-
sentados por 28,1 mil títulos protestados 
e 17,7 mil cheques devolvidos por falta 
de fundos.

“Não decidimos pelos nossos clien-
tes em aceitar ou não a negociação, 
mas alertamos em relação a transações 
comerciais com empresas que demons-

tram comportamentos de risco por 
uma série de fatores”, diz Aparecida 
Nogueira, gerente de Pesquisas Es-
peciais da Equifax. 

“Quanto mais informação, quan-
to maior detalhamento sobre o com-
portamento comercial das empre-
sas com negociações em andamento, 
menores serão os impactos de riscos 
de golpes e prejuízos”, alerta a coor-
denadora do estudo, revelando ain-
da que foram registradas, em 2005, 
22.520 informações sobre empre-
sas com comportamentos de risco. A 
grande maioria das consultas solici-
tadas (11.457) foi gerada na Região 
Sudeste, que concentra o maior nú-
mero de empresas do País. 

O golpista cria relacionamento 
de aparência impecável por cerca de 
quatro meses, pagando em dia e au-
mentando o volume de pedidos.  

Os golpes normalmente são da-
dos por clientes que aparentam ser 
tradicionais, não despertando sus-
peitas. Por isso, o conhecimento da 
companhia deve ser aprofundado.

Como identificar 
empresa golpista

compartilhamento

empresas sérias. “Uma organização de 
fomento, por exemplo, defi ne um deter-
minado valor para operar com um clien-
te. Se não houver compartilhamento de 
informações, esse cliente pode recorrer 
a outras sociedades de fomento para 
conseguir novos limites de operação 
em cada uma delas.” Conclusão: a em-
presa acaba assumindo compromissos 
acima de sua capacidade e só quando 
quebra é que a empresa de fomento que 
não partilha informações descobre que 
não era a única a trabalhar com aquele 
empresário.

Num universo em que a maioria dos 
empreendimentos não está obrigada a 
apresentar balanço (99% são pequenas 
e microempresas), as informações têm 
de ser construídas a partir de pesquisa 
no mercado, diz Oliveira Pinto. “Como 
podemos saber a capacidade de paga-
mento de uma farmácia? Consultando os 
distribuidores do setor, por exemplo. E 
um mercadinho de bairro? Por meio do 
atacadista que o abastece”, diz. 

Mesmo quando se tem a informação 
de que a empresa cumpre com suas 
obrigações, fi ca difícil determinar em 
que nível se pode operar com ela. “As 
informações da Serasa oferecem parâ-
metros para avaliar a capacidade dessa 
empresa”, acrescenta.

Quanto a um outro temor de muitos 
empresários de que, ao compartilhar, 
possam estar abastecendo o mercado com 
um volume de informações superior ao 
que vão receber, o executivo explica que 
as normas de consulta às centrais de dados 
são defi nidas pelas próprias empresas 
participantes.

  Pode-se determinar, por exemplo, que 
essas empresas só possam fazer consultas 
na proporção dos dados que fornecem à 
central de crédito: quem transmitiu cem 
informações tem direito a consultar 120, 
mas se contribuiu com dez, só poderá ter 
acesso a 12 (numa proporção de 1,2).

Para Anibal de Lucca, “é oportuno 
resolver agora a questão do cadastro 
positivo, que está suspenso por uma 
decisão judicial que tornou os custos 
operacionais inviáveis”.

 Segundo o presidente da Serasa, 
o cadastro com informações positivas 
“certamente contribuirá para o cres-
cimento econômico do Brasil a taxas 
almejadas por todos”. 

Kanbach: redução das fraudes
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opinião legal

Novo sistema de cumprimento de 
sentença e os reflexos no fomento

Emenda Constitucional nº 45, 
de 8/12/04, alterou vários ar-
tigos da Constituição Federal 

com o objetivo de propiciar melhoria do 
Poder Judiciário e a prestação dos servi-
ços jurisdicionais, produzindo mudanças 
estruturais, a maior, por certo, no âmbito 
das Justiças estaduais, fora a extinção 
dos Tribunais de Alçada, integrados aos 
Tribunais de Justiça, objetivando-se me-
lhorar a distribuição da Justiça. 

Nesse objetivo, inovou-se para incluir, 
dentre as garantias individuais, no âmbito 
administrativo e judicial, o princípio da 
garantia da celeridade na tramitação dos 
processos, aptos de receberem um tempo 
de duração razoável, consoante a alínea  

seis meses da data de sua publicação no 
Diário Ofi cial da União, fato ocorrido 
aos 23/12/05, em vigência, pois, desde 
23/6/06, na parte em que criou uma nova 
sistemática na realização dos direitos pela 
via judicial no que diz respeito às ações, 
conhecimento, execução e cautelar.

A execução, instrumento de realiza-
ção do direito reconhecido, passou a se 
dar pela tradicional forma de execução 
contra devedor solvente por título extra-
judicial, prevista no Livro II (do processo 
de execução), Título II (das diversas 
espécies de execução) e, nela, no que 
interessa à hipótese dos recebíveis dentro 
do contrato de fomento, a execução por 
quantia certa, calcada em títulos extraju-
diciais previstos no art. 585 do Código 
de Processo Civil, e, na ação de conhe-
cimento (Livro I), pelos procedimentos 
sumário e ordinário (Títulos VII e VIII), 
incluindo os especiais (Livro IV), em que 
se destaca a ação monitória (Capítulo 
XV, artigos 1.102a a 1.102c), pela for-
ma do direto cumprimento da sentença, 
modalidade insculpida nos artigos 475-
B, 475-I a M, mais os dispositivos do 
art. 475-O, e seus incisos, além do art. 
1.102c (monitória), todos do Código de 
Processo Civil.

O sistema originário do Código de 
Processo Civil se fi rmou na oferta de dois 
tipos de execução, uma do título extraju-
dicial (art. 585), outra dos judiciais (art. 
584), obrigando aquele que necessitasse 
da formação do título, pela instauração de 
um processo de conhecimento, obtendo 
assim a sentença, a iniciar a execução, 
com o trânsito em julgado daquela, re-
novando-se todos os atos de chamamento 
do devedor nessa nova ação.

Pela nova sistemática, o direito lesado 
ou ameaçado de lesão que obriga a pessoa 
ao ingresso perante o Poder Judiciário, 
formando seu título de reconhecimento 
do direito, terá um modo mais efi caz e 
direto, afastando-se a necessidade de 
duplicidade de ação (conhecimento e 

Oscarlino Moeller*

A

LXXVIII do art. 5º ( ). O cumprimento 
desse “desideratum” exigirá mutações 
do próprio Código de Processo Civil, 
algumas já empreendidas.

De várias formas se pode tratar dessa 
celeridade, uma delas, sem dúvida, a 
melhoria da forma de realização da im-
plementação de nova estrutura no sistema 
processual vigente, e, nele, a modifi cação 
responsável pelos vários procedimentos 
estabelecidos como meios de realização 
da justiça após o ingresso no Poder Judi-
ciário, o que se faz no exercício do consa-
grado direito de ação estabelecido no art. 
5º, XXXV, da Constituição Federal ( ).

Sob o prisma específico da modi-
fi cação do sistema processual inserido 
no Código de Processo Civil há de se 
destacar a redefi nição operada através 
da Lei nº 11.232, de 22/12/05, em vigor 



execução), passando a sentença conde-
natória a ter seu cumprimento imediato. 
Assim deve ser interpretado o sistema do 
cumprimento da sentença instaurado pela 
nova redação do artigo 475-I, dada pela 
Lei nº 11.232, de 22/12/05.

A aplicação desse sistema atinge 
diretamente os contratos de fomento a 
partir da consideração das aquisições 
dos recebíveis como uma e principal 
atividade do fomento, recebíveis esses 
consubstanciados por títulos que não 
ostentem mais sua qualidade de execução 
própria (títulos prescritos, duplicatas 
sem prova de entrega de mercadoria ou 
aceite, cheques além do prazo exíguo 
de seis meses de execução como título 
extrajudicial etc.), mas se inserem apenas 
como começo de prova de um negócio 
jurídico que fora lavrado. Deixando de 
possuir o título que autoriza o ingresso 
direto da ação de execução, o chamado 
título extrajudicial, especifi cado no rol do 
art. 585 do Código de Processo Civil, fi ca 
o empresário do fomento com a necessi-
dade de formar o título para a cobrança 
do recebível, momento em que encontra 
o novo sistema a seu favor como forma 
mais imediata de sua realização.

A projeção da idéia dos dois sistemas 
pode ser aferida a partir de um exemplo 
prático, um título de execução prescrito, 
como uma duplicata vencida há mais de 
três anos. Executada no período de até 
três anos da data de seu vencimento, 
abrir-se-ia a execução por quantia certa 
contra devedor solvente, citando-se 
o devedor para pagar em 24 horas ou 
oferecer bens à penhora. Nada sendo 
ofertado nesse prazo, penhoram-se 
quantos bens sejam necessários para o 
prosseguimento da execução, passando 
o credor a ter à sua disposição, a partir 
dessa fase inicial, um patrimônio para 
garantia de seu crédito. O devedor, en-
tretanto, por via de uma ação incidente, 
ação de embargos de devedor, pode 
suspender o andamento dessa execução 
para discussão do título, utilizando 
do mais amplo direito de defesa, com 
indicação de vários fundamentos para 
se opor ao crédito. Após a instrução, 
proferida a sentença, estará a mesma 
sujeita a recurso de apelação que, em 
havendo a aceitação de qualquer uma 

das teses do embargante, terá de ser 
recebida no efeito duplo, impondo-se o 
aguardo do julgamento do recurso, até 
a prolação do acórdão. Considerando-
se, exemplifi cadamente, um período de 
três meses para a citação e penhora de 
bens, mais um ano para o término dos 
embargos de devedor perante o juiz de 
direito, a que se acrescentaria de um 
a dois anos para a solução do recurso, 
teríamos, em média,  três anos, do início 
ao fi nal da fase preparatória da venda do 
bem penhorado para, com sua venda, 
pagar o credor.

Não possuindo o título o efeito 
executivo, como na hipótese anterior 
da duplicata prescrita ou sem prova 
de entrega de mercadoria, impõe-se o 
ingresso da ação de conhecimento, seu 

desenvolvimento, uma citação e oferta 
de ampla defesa, tudo conduzindo, no 
fi nal, a uma sentença condenatória; su-
jeita a recurso de apelação, dever-se-á, 
em tese, aguardar seu julgamento pelo 
tribunal competente. Considerando-se, 
exemplifi cadamente, um período de um 
ano para o desenvolvimento da ação pe-
rante o juiz de direito competente, mais 
um a dois perante o tribunal, por conta 
do recurso, no que, teríamos três anos de 
prazo para estabelecer o título, sentença 
no processo de conhecimento, e mais três 
anos para a execução. Neste ponto, a mu-
tação de sistemas, com favorecimento de 
realização do crédito ou maior celeridade 
em sua realização.

Se, pelo sistema anterior, após a 
sentença e acórdão formando o crédito 
que se originara da aludida duplicata 
prescrita, exemplifi cadamente três anos, 
impunha-se o início de uma nova ação 
e processo, execução por título judicial, 

com nova citação, penhora, intimação, 
embargos de devedor, sentença, recurso 
de apelação, acórdão do tribunal, ou seja, 
mais um período de dois a três anos,

O novo sistema, cumprimento da 
sentença, Capítulo X do VIII (do processo 
ordinário), inaugurado pelo art. 475-I, 
permite uma exigência imediata, com 
elevada responsabilidade patrimonial 
do devedor, aplicada logo após a exigi-
bilidade da sentença. A condenação por 
sentença do devedor por quantia certa, 
hipótese dos recebíveis da espécie aqui 
colocada como exemplo, bem como ou-
tras similares, permite que, não efetuado 
seu cumprimento em 15 dias, ao montante 
da condenação se acrescerá, desde logo, 
um porcentual de 10%, incluído no man-
dado de penhora que se seguirá.

O cumprimento da sentença (caso 
não haja recurso) ou do acórdão (quan-
do houver recurso) é automático após a 
intimação desta ou daquele para que se 
possa considerar defi nitiva a condenação, 
o que se faz pelo Diário Ofi cial, dentro 
da sistemática processual civil, inicia-se 
a contagem do prazo de 15 dias para o 
cumprimento voluntário do comando da 
sentença. Desnecessária a prévia inti-
mação do devedor para o cumprimento 
específi co da sentença, em sua conside-
ração voluntária, eis que o art. 475-J, do 
CPC, estabelece enfaticamente que “caso 
o devedor, condenado ao pagamento de 
quantia certa, não o efetue no prazo de 
quinze (15) dias, o montante da condena-
ção será acrescido de multa no porcentual 
de dez por cento”.

Certo é que a imputação da multa 
impõe a existência de sentença fi nal tran-
sitada em julgado, representando, porém, 
efi caz complementação moratória pelo 
insistente inadimplemento do devedor, 
com resultados práticos efetivos.

Sendo sempre esse valor líquido e certo, 
submetido apenas a um cálculo aritmético 
que envolve o principal, juros legais, cor-
reção monetária e multa (no caso os 10% 
do não cumprimento voluntário), o credor, 
por seu advogado, apenas apresentará a cha-
mada “memória discriminada do cálculo”, 
requerendo a expedição de mandado para 
penhora e avaliação de bens do devedor. 
Não se torna mais necessária a citação ou 
formação de nova ação (art. 475-B).

São várias 
as hipóteses 

de  celeridade 
que favorecem 

o credor

O devedor, ainda que não concorde 
com o valor da execução apresentada, po-
derá se manifestar contrariamente, dentro 
do direito de defesa constitucionalmente 
garantido (o direito de ampla defesa do 
inciso LV do art 5º da Constituição Fede-
ral), mas deverá fazê-lo por via de impug-
nação, forma de defesa que se concretiza 
no próprio processo, sem interrompê-lo, 
de cuja apreciação pelo juiz competente, 
caberá apenas o recurso de agravo de 
instrumento, de efeito meramente devo-
lutivo, eis que se trata de uma decisão 
interlocutória, subordinada à incidência 
do recurso de agravo de instrumento, 
mais célere (art. 522 e seguintes do Códi-
go de Processo Civil); o cumprimento da 
sentença continuará imediatamente, com 
ou sem impugnação, iniciando-se assim o 
procedimento para venda judicial do bem  
ou bens penhorados.

Verifi cam-se várias hipóteses de ce-
leridade processual que, bem requeridas 
pelos patronos das partes, e corajosamen-
te aplicadas pelo magistrado, resultarão 
em benefícios para a mais rápida entrega 
da prestação jurisdicional, favorecendo os 
credores ante devedores inadimplentes, 
criando situação favorável, a saber:

a) A celeridade processual se evi-
dencia pelo imediato cumprimento da 
sentença, após seu trânsito em julgado, 
desnecessária a instauração de uma 
nova ação e processo, o de execução de 
título judicial, onde obrigatoriamente se 
efetivaria nova citação, tudo conduzindo 
à demora na efetivação do direito já con-
substanciado na sentença ou acórdão.

b) A celeridade processual se evi-
dencia pelo imediato cumprimento da 
sentença, logo após seu trânsito em 
julgado, independentemente de qual-
quer comando complementar, sob pena 
de incidência da multa de 10% sobre a 
condenação (art. 475-J). A incidência de 
multa pela desobediência à ordem oriun-
da do comando judicial se orienta pelo 
princípio do respeito aos atos judiciais, 
outorgando maior responsabilidade ao 
devedor inadimplente.

c) A celeridade processual se eviden-
cia pela simples elaboração da memória 
discriminada de cálculo, nela, objetiva-
mente, já se incorporando a multa legal 
de descumprimento em 15 dias, acima 

tratada (art. 475-B). A memória discrimi-
nada, já antes implementada, é de concre-
ta formação e identifi cação dos valores, 
não ensejando o antes meio de liquidação 
amplamente sujeito a procrastinações da 
parte dos devedores.

d) A celeridade processual se evi-
dencia a partir da forma de intimação da 
penhora concretizada, por mera intimação 
do patrono do devedor, já constituído em 
função do processo desenvolvido. Apenas 
na hipótese de inexistência de advogado é 
que se procederá à intimação do devedor, 
se permitindo, ainda, a efetivação pelo 
correio. A intimação pelo advogado tem 
o condão de abreviar o ato de conheci-
mento, eis que se concretiza pela simples 
publicação do comando no diário ofi cial 
local (parágrafo 1º do art. 475-J).

dos bens penhorados ser já efetivada pelo 
próprio ofi cial de justiça encarregado da 
penhora, nos termos do parágrafo 2º do 
art. 475-J, do CPC, o que possibilitará, 
inclusive, economia processual. Na hi-
pótese de impossilidade ou discordância, 
far-se-á a avaliação por avaliador nome-
ado pelo juízo.

g) A celeridade processual ainda po-
derá se efetivar se se utilizar da forma da 
execução provisória, prevista no art. 475-
O, independentemente da pendência de 
impugnação ou recurso da parte ilíquida da 
sentença. Por sua utilização, possibilita-se 
o levantamento dos valores em dinheiro ou 
prática fi nal de atos de alienação dos imó-
veis penhorados e vendidos judicialmente, 
desde que se preste caução, arbitrada pelo 
juiz, o que, na hipótese dos imóveis, ca-
bível será para incidência sobre o próprio 
bem penhorado e vendido judicialmente, 
tudo nos termos do permissivo do III do 
citado art. 475-O.

h) A celeridade processual propicia o 
que deve ser evidenciado, pela implemen-
tação dessa reforma sistemática, de forma 
expressa no procedimento monitório, eis 
que modifi ca a parte fi nal do art. 1.102c 
para determinar que o prosseguimento 
se faça “na forma prevista no Livro I, 
Título VIII, Capítulo X”, precisamente a 
comandada pelo art. 475 referido. Consi-
dere-se que esse procedimento especial é 
o desenvolvido preferencialmente para a 
concretização da cobrança dos recebíveis 
no contrato de fomento, assim que sem-
pre se tem “prova escrita sem efi cácia de 
título executivo” (art. 1.102a).

Assim, pela sistemática do cumpri-
mento da sentença oriundo do processo 
de conhecimento, afastando-se a neces-
sidade da execução do título judicial 
formado, na forma antes preconizada, 
ter-se-á maior celeridade do processo e 
da resolução da pendência envolvendo o 
recebível, com maior dinamização dentro 
do contrato de fomento, considerando-se 
o objeto contratual específi co na tratativa 
do passivo de títulos do empresário. 

*Oscarlino Moeller é desembargador do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, integrante do Órgão 

Especial e da 5ª Câmara de Direito Privado, mestre em 

Direito Civil pela Universidade de São Paulo e professor 

titular de Direito Civil da UniFMU. 
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e) A celeridade processual se evi-
denciará pela previsão da hipótese do 
parágrafo 2º do art. 475-L, do estatuto 
em exame, ou seja, ainda que haja im-
pugnação, mas sendo ela de excesso de 
execução, de desconformidade do valor 
que está sendo executado, impor-se-á ao 
devedor a indicação do valor que aceita 
como verdadeiro, prosseguindo a impug-
nação somente pelo excesso, hipótese 
em que apenas será reduzida a multa de 
10% ao montante aceito. O valor líquido 
e aceito já poderá ser objeto de execução 
fi nal, por via da venda judicial dos bens 
penhorados, sem prejuízo da apreciação 
da impugnação que poderá exigir algu-
ma fase probatória. A não indicação do 
excesso, o que é mais grave e certo, na 
inovação trazida, acarretará diretamente a 
rejeição da impugnação, como se observa 
da parte fi nal do parágrafo em exame.

f) A celeridade do processo também 
se evidencia na possibilidade da avaliação 
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execução), passando a sentença conde-
natória a ter seu cumprimento imediato. 
Assim deve ser interpretado o sistema do 
cumprimento da sentença instaurado pela 
nova redação do artigo 475-I, dada pela 
Lei nº 11.232, de 22/12/05.

A aplicação desse sistema atinge 
diretamente os contratos de fomento a 
partir da consideração das aquisições 
dos recebíveis como uma e principal 
atividade do fomento, recebíveis esses 
consubstanciados por títulos que não 
ostentem mais sua qualidade de execução 
própria (títulos prescritos, duplicatas 
sem prova de entrega de mercadoria ou 
aceite, cheques além do prazo exíguo 
de seis meses de execução como título 
extrajudicial etc.), mas se inserem apenas 
como começo de prova de um negócio 
jurídico que fora lavrado. Deixando de 
possuir o título que autoriza o ingresso 
direto da ação de execução, o chamado 
título extrajudicial, especifi cado no rol do 
art. 585 do Código de Processo Civil, fi ca 
o empresário do fomento com a necessi-
dade de formar o título para a cobrança 
do recebível, momento em que encontra 
o novo sistema a seu favor como forma 
mais imediata de sua realização.

A projeção da idéia dos dois sistemas 
pode ser aferida a partir de um exemplo 
prático, um título de execução prescrito, 
como uma duplicata vencida há mais de 
três anos. Executada no período de até 
três anos da data de seu vencimento, 
abrir-se-ia a execução por quantia certa 
contra devedor solvente, citando-se 
o devedor para pagar em 24 horas ou 
oferecer bens à penhora. Nada sendo 
ofertado nesse prazo, penhoram-se 
quantos bens sejam necessários para o 
prosseguimento da execução, passando 
o credor a ter à sua disposição, a partir 
dessa fase inicial, um patrimônio para 
garantia de seu crédito. O devedor, en-
tretanto, por via de uma ação incidente, 
ação de embargos de devedor, pode 
suspender o andamento dessa execução 
para discussão do título, utilizando 
do mais amplo direito de defesa, com 
indicação de vários fundamentos para 
se opor ao crédito. Após a instrução, 
proferida a sentença, estará a mesma 
sujeita a recurso de apelação que, em 
havendo a aceitação de qualquer uma 

das teses do embargante, terá de ser 
recebida no efeito duplo, impondo-se o 
aguardo do julgamento do recurso, até 
a prolação do acórdão. Considerando-
se, exemplifi cadamente, um período de 
três meses para a citação e penhora de 
bens, mais um ano para o término dos 
embargos de devedor perante o juiz de 
direito, a que se acrescentaria de um 
a dois anos para a solução do recurso, 
teríamos, em média,  três anos, do início 
ao fi nal da fase preparatória da venda do 
bem penhorado para, com sua venda, 
pagar o credor.

Não possuindo o título o efeito 
executivo, como na hipótese anterior 
da duplicata prescrita ou sem prova 
de entrega de mercadoria, impõe-se o 
ingresso da ação de conhecimento, seu 

desenvolvimento, uma citação e oferta 
de ampla defesa, tudo conduzindo, no 
fi nal, a uma sentença condenatória; su-
jeita a recurso de apelação, dever-se-á, 
em tese, aguardar seu julgamento pelo 
tribunal competente. Considerando-se, 
exemplifi cadamente, um período de um 
ano para o desenvolvimento da ação pe-
rante o juiz de direito competente, mais 
um a dois perante o tribunal, por conta 
do recurso, no que, teríamos três anos de 
prazo para estabelecer o título, sentença 
no processo de conhecimento, e mais três 
anos para a execução. Neste ponto, a mu-
tação de sistemas, com favorecimento de 
realização do crédito ou maior celeridade 
em sua realização.

Se, pelo sistema anterior, após a 
sentença e acórdão formando o crédito 
que se originara da aludida duplicata 
prescrita, exemplifi cadamente três anos, 
impunha-se o início de uma nova ação 
e processo, execução por título judicial, 

com nova citação, penhora, intimação, 
embargos de devedor, sentença, recurso 
de apelação, acórdão do tribunal, ou seja, 
mais um período de dois a três anos,

O novo sistema, cumprimento da 
sentença, Capítulo X do VIII (do processo 
ordinário), inaugurado pelo art. 475-I, 
permite uma exigência imediata, com 
elevada responsabilidade patrimonial 
do devedor, aplicada logo após a exigi-
bilidade da sentença. A condenação por 
sentença do devedor por quantia certa, 
hipótese dos recebíveis da espécie aqui 
colocada como exemplo, bem como ou-
tras similares, permite que, não efetuado 
seu cumprimento em 15 dias, ao montante 
da condenação se acrescerá, desde logo, 
um porcentual de 10%, incluído no man-
dado de penhora que se seguirá.

O cumprimento da sentença (caso 
não haja recurso) ou do acórdão (quan-
do houver recurso) é automático após a 
intimação desta ou daquele para que se 
possa considerar defi nitiva a condenação, 
o que se faz pelo Diário Ofi cial, dentro 
da sistemática processual civil, inicia-se 
a contagem do prazo de 15 dias para o 
cumprimento voluntário do comando da 
sentença. Desnecessária a prévia inti-
mação do devedor para o cumprimento 
específi co da sentença, em sua conside-
ração voluntária, eis que o art. 475-J, do 
CPC, estabelece enfaticamente que “caso 
o devedor, condenado ao pagamento de 
quantia certa, não o efetue no prazo de 
quinze (15) dias, o montante da condena-
ção será acrescido de multa no porcentual 
de dez por cento”.

Certo é que a imputação da multa 
impõe a existência de sentença fi nal tran-
sitada em julgado, representando, porém, 
efi caz complementação moratória pelo 
insistente inadimplemento do devedor, 
com resultados práticos efetivos.

Sendo sempre esse valor líquido e certo, 
submetido apenas a um cálculo aritmético 
que envolve o principal, juros legais, cor-
reção monetária e multa (no caso os 10% 
do não cumprimento voluntário), o credor, 
por seu advogado, apenas apresentará a cha-
mada “memória discriminada do cálculo”, 
requerendo a expedição de mandado para 
penhora e avaliação de bens do devedor. 
Não se torna mais necessária a citação ou 
formação de nova ação (art. 475-B).

São várias 
as hipóteses 

de  celeridade 
que favorecem 

o credor

O devedor, ainda que não concorde 
com o valor da execução apresentada, po-
derá se manifestar contrariamente, dentro 
do direito de defesa constitucionalmente 
garantido (o direito de ampla defesa do 
inciso LV do art 5º da Constituição Fede-
ral), mas deverá fazê-lo por via de impug-
nação, forma de defesa que se concretiza 
no próprio processo, sem interrompê-lo, 
de cuja apreciação pelo juiz competente, 
caberá apenas o recurso de agravo de 
instrumento, de efeito meramente devo-
lutivo, eis que se trata de uma decisão 
interlocutória, subordinada à incidência 
do recurso de agravo de instrumento, 
mais célere (art. 522 e seguintes do Códi-
go de Processo Civil); o cumprimento da 
sentença continuará imediatamente, com 
ou sem impugnação, iniciando-se assim o 
procedimento para venda judicial do bem  
ou bens penhorados.

Verifi cam-se várias hipóteses de ce-
leridade processual que, bem requeridas 
pelos patronos das partes, e corajosamen-
te aplicadas pelo magistrado, resultarão 
em benefícios para a mais rápida entrega 
da prestação jurisdicional, favorecendo os 
credores ante devedores inadimplentes, 
criando situação favorável, a saber:

a) A celeridade processual se evi-
dencia pelo imediato cumprimento da 
sentença, após seu trânsito em julgado, 
desnecessária a instauração de uma 
nova ação e processo, o de execução de 
título judicial, onde obrigatoriamente se 
efetivaria nova citação, tudo conduzindo 
à demora na efetivação do direito já con-
substanciado na sentença ou acórdão.

b) A celeridade processual se evi-
dencia pelo imediato cumprimento da 
sentença, logo após seu trânsito em 
julgado, independentemente de qual-
quer comando complementar, sob pena 
de incidência da multa de 10% sobre a 
condenação (art. 475-J). A incidência de 
multa pela desobediência à ordem oriun-
da do comando judicial se orienta pelo 
princípio do respeito aos atos judiciais, 
outorgando maior responsabilidade ao 
devedor inadimplente.

c) A celeridade processual se eviden-
cia pela simples elaboração da memória 
discriminada de cálculo, nela, objetiva-
mente, já se incorporando a multa legal 
de descumprimento em 15 dias, acima 

tratada (art. 475-B). A memória discrimi-
nada, já antes implementada, é de concre-
ta formação e identifi cação dos valores, 
não ensejando o antes meio de liquidação 
amplamente sujeito a procrastinações da 
parte dos devedores.

d) A celeridade processual se evi-
dencia a partir da forma de intimação da 
penhora concretizada, por mera intimação 
do patrono do devedor, já constituído em 
função do processo desenvolvido. Apenas 
na hipótese de inexistência de advogado é 
que se procederá à intimação do devedor, 
se permitindo, ainda, a efetivação pelo 
correio. A intimação pelo advogado tem 
o condão de abreviar o ato de conheci-
mento, eis que se concretiza pela simples 
publicação do comando no diário ofi cial 
local (parágrafo 1º do art. 475-J).

dos bens penhorados ser já efetivada pelo 
próprio ofi cial de justiça encarregado da 
penhora, nos termos do parágrafo 2º do 
art. 475-J, do CPC, o que possibilitará, 
inclusive, economia processual. Na hi-
pótese de impossilidade ou discordância, 
far-se-á a avaliação por avaliador nome-
ado pelo juízo.

g) A celeridade processual ainda po-
derá se efetivar se se utilizar da forma da 
execução provisória, prevista no art. 475-
O, independentemente da pendência de 
impugnação ou recurso da parte ilíquida da 
sentença. Por sua utilização, possibilita-se 
o levantamento dos valores em dinheiro ou 
prática fi nal de atos de alienação dos imó-
veis penhorados e vendidos judicialmente, 
desde que se preste caução, arbitrada pelo 
juiz, o que, na hipótese dos imóveis, ca-
bível será para incidência sobre o próprio 
bem penhorado e vendido judicialmente, 
tudo nos termos do permissivo do III do 
citado art. 475-O.

h) A celeridade processual propicia o 
que deve ser evidenciado, pela implemen-
tação dessa reforma sistemática, de forma 
expressa no procedimento monitório, eis 
que modifi ca a parte fi nal do art. 1.102c 
para determinar que o prosseguimento 
se faça “na forma prevista no Livro I, 
Título VIII, Capítulo X”, precisamente a 
comandada pelo art. 475 referido. Consi-
dere-se que esse procedimento especial é 
o desenvolvido preferencialmente para a 
concretização da cobrança dos recebíveis 
no contrato de fomento, assim que sem-
pre se tem “prova escrita sem efi cácia de 
título executivo” (art. 1.102a).

Assim, pela sistemática do cumpri-
mento da sentença oriundo do processo 
de conhecimento, afastando-se a neces-
sidade da execução do título judicial 
formado, na forma antes preconizada, 
ter-se-á maior celeridade do processo e 
da resolução da pendência envolvendo o 
recebível, com maior dinamização dentro 
do contrato de fomento, considerando-se 
o objeto contratual específi co na tratativa 
do passivo de títulos do empresário. 

*Oscarlino Moeller é desembargador do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, integrante do Órgão 

Especial e da 5ª Câmara de Direito Privado, mestre em 

Direito Civil pela Universidade de São Paulo e professor 

titular de Direito Civil da UniFMU. 
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e) A celeridade processual se evi-
denciará pela previsão da hipótese do 
parágrafo 2º do art. 475-L, do estatuto 
em exame, ou seja, ainda que haja im-
pugnação, mas sendo ela de excesso de 
execução, de desconformidade do valor 
que está sendo executado, impor-se-á ao 
devedor a indicação do valor que aceita 
como verdadeiro, prosseguindo a impug-
nação somente pelo excesso, hipótese 
em que apenas será reduzida a multa de 
10% ao montante aceito. O valor líquido 
e aceito já poderá ser objeto de execução 
fi nal, por via da venda judicial dos bens 
penhorados, sem prejuízo da apreciação 
da impugnação que poderá exigir algu-
ma fase probatória. A não indicação do 
excesso, o que é mais grave e certo, na 
inovação trazida, acarretará diretamente a 
rejeição da impugnação, como se observa 
da parte fi nal do parágrafo em exame.

f) A celeridade do processo também 
se evidencia na possibilidade da avaliação 
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Empresa informal gera 
concorrência predatória
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Economia paralela provoca peso adicional sobre atividades formais
informalidade, por sua pró-
pria natureza, é difícil de ser 
estimada. Até recentemente, 

difundia-se que, para cada real pago de 
imposto um era sonegado. Estudo do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE) mostra que a porcenta-
gem de informalidade está em 12,75% 
do Produto Interno Bruto (PIB), o que 
dá R$ 248 bilhões. É como se toda a 
produção somada de um ano dos Esta-
dos do Rio de Janeiro e Santa Catarina, 
por exemplo, não tivesse registro ou não 
pagasse impostos e contribuições.

“Informalidade é sinônimo de ile-
galidade. E toda ilegalidade fere os va-
lores éticos, morais e atrapalha a con-
corrência. Corrompe a sociedade”, diz 
o administrador de empresas e contador 
Guilherme Tostes, presidente do Sin-
dicato das Empresas de Serviços Con-
tábeis (Sescon) do Rio de Janeiro. No 
livro Brasil: o Estado de uma Nação 

A

perda de credibilidade das instituições, 
propicia o alastramento da marginalida-
de e até tolerância em relação a ela. Pelo 
fato de descumprirem as leis, essas em-
presas, mesmo sendo menos produtivas, 
acabam por permanecer no mercado, 
atrapalhando a expansão das que pagam  
impostos e contribuem com a previdên-
cia. Se diminui a base de contribuintes, 
quem está na legalidade acaba sendo 
prejudicado, por ter de pagar tributos  
mais elevados.   

Tostes diz que a informalidade é 
lesiva, também, ao consumidor, pois o 
produto  já nasceu ilegal ou fi cou à mar-
gem da lei. “O preço cai e acaba com 
outros comerciantes. É como um cân-
cer matando uma área legal, a ética. É 
um grande choque na sociedade.” Ele 
afi rma que é um erro ser tolerante. “Se 
os ilegais não tivessem espaço, a oferta 
dos legais tornaria acessível o consumo. 
Isso ocorre porque os brasileiros não se 
sentem contribuintes”, diz. 

“A maior parte dos tributos no Bra-
sil está embutida no preço. As pessoas 
não sentem pagar e não vêem retorno. 
Se a base aumentasse com uma alíquota 
menor, muitos se tornariam contribuin-
tes, e exigentes.”

Os especialistas têm uma expecta-
tiva positiva em relação à Lei Geral da 

Micro e Pequena Empresa. A aprovação 
da norma pelo Congresso Nacional deve 
favorecer muitos empreendimentos, que 
poderão passar para a formalidade. Hoje, 
muitas organizações não se encaixam 
no perfi l de Simples e acabam seguindo 
dois caminhos: cumprem com as obriga-
ções tributárias, mas não têm lucro, ou 
optam pela ilegalidade. 

Com o Super Simples, previsto na 
lei geral, num único documento mensal, 
a empresa vai pagar Imposto de Renda, 
PIS, Cofi ns, IPI, CSLL, INSS sobre fo-
lha de salário, ICMS e ISS – o Simples 
não inclui ICMS, ISS e as taxas. Tam-
bém calcula os tributos sobre a receita 
mensal e não mais pela anual.

Para Tostes, as empresas de fomento 
mercantil devem ser benefi ciadas com a 
aprovação da lei pelo aumento da base 
de sua clientela, em sua maioria de pe-
queno porte.

Abertura – A informalidade come-
çou a ganhar expressão na década de 
1990. Com a abertura do mercado ao 
exterior, a concorrência aumentou, for-
çando o empresário local a baixar seus 
preços para conseguir se manter em ati-
vidade. Para se adaptar ao novo merca-
do, as empresas deram início a um pro-
cesso de demissões e de transferência 
de sua base produtiva para regiões que 
oferecem menor custo de instalação e 
funcionamento, normalmente mais dis-
tantes das áreas metropolitanas.

Segundo Ávila, do Ipea, essa nova 
conformação produtiva implicou cres-
cimento da informalidade nas regiões 
metropolitanas, ao contrário do que 
ocorreu nas áreas mais afastadas.

A partir de 2004, registrou-se um 
crescimento da informalidade, atribu-
ída pelo  consultor à queda dos ren-
dimentos reais, o que fez com que os 
membros secundários da família – mãe 
e fi lho – se aventurassem para manter 
o padrão de vida. “Mais de 800 mil va-
gas não qualifi cadas foram criadas no 
período”, observa. 

Com a aprovação da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa pelo Con-
gresso, o País entrará em um novo ciclo 
de desenvolvimento, afi rma o diretor-
técnico do Sebrae Nacional, Luiz Car-
los Barboza.

informalidade

Tostes: a tolerância à ilegalidade é um erro

2006, publicação do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea) a visão é 
a mesma: “... boa parte da informalida-
de – o assalariamento sem carteira – é, 
na verdade, ilegalidade, visando o não 
pagamento dos encargos”.

Nas principais regiões metropolita-
nas brasileiras - São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Recife, Salvador, Porto Alegre e 
Belo Horizonte -, a taxa de informali-
dade estabilizou-se em níveis elevados, 
informa o IBGE. De acordo com o  Ipea, 
nessas regiões, 46,4% dos trabalhadores 
não têm carteira assinada. O menor pa-
tamar alcançado desde março de 2002 
foi em abril deste ano: 45,87%. Apesar 
de ter havido um pequeno aumento nes-
sa taxa, dados do Ipea informam que 
em junho foram criadas 170 mil vagas. 
Dessas, 92% são informais. Em julho, 
mais 80 mil foram abertas, 87,5% delas 
sem registro. Para Marcelo de Ávila, 
economista e consultor do instituto, a 

oferta se deve ao período eleitoral, no 
qual há muitas contratações temporá-
rias. “Esta é uma especulação que não 
pode ser descartada, apesar de não ha-
ver embasamento técnico. Mas, se for o 
caso, isso só será comprovado ao térmi-
no das eleições, quando novos estudos 
serão realizados.” 

A informalidade atrai contingen-
te de mão-de-obra menos qualifi cado. 
Geralmente são pessoas que não mais 
encontram colocação no mercado de 
trabalho – o que, por conseqüência, 
contribui para reduzir o desemprego. 
Outro fator é que, ao não registrar o tra-
balhador em carteira, o empregador se 
esquiva de contribuir com os encargos 
sociais e trabalhistas, para reduzir cus-
tos e aumentar seu lucro.

Apesar dos aparentes atrativos, se-
gundo o Ipea, a informalidade contribui 
para fomentar uma cultura de sonega-
ção e desrespeito às normas legais, gera 
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não têm carteira assinada. O menor pa-
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pode ser descartada, apesar de não ha-
ver embasamento técnico. Mas, se for o 
caso, isso só será comprovado ao térmi-
no das eleições, quando novos estudos 
serão realizados.” 
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te de mão-de-obra menos qualifi cado. 
Geralmente são pessoas que não mais 
encontram colocação no mercado de 
trabalho – o que, por conseqüência, 
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Outro fator é que, ao não registrar o tra-
balhador em carteira, o empregador se 
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Apesar dos aparentes atrativos, se-
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panorama

Brasil segue atrás na corrida do 
crescimento. O Produto Interno 
Bruto (PIB) do segundo tri-

mestre de 2006 apresentou crescimento 
de apenas 0,5% na comparação com o 
primeiro trimestre - em relação ao se-
gundo trimestre de 2005, houve elevação 
de 1,2%. No semestre, cresceu 2,2% em 
relação a igual período de 2005, informa 
o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Qualquer que seja a comparação, o 
desempenho brasileiro fi ca aquém da 
média mundial e a projeção para o ano 
que vem não é diferente. Os cenários 
desenhados por economistas e entida-
des dos mais diversos setores apontam 
para uma expansão próxima de 3% 
este ano e de 3,5% em 2007, ante um 
crescimento mundial de 4,9% em 2006 

e de 4,7% no ano que vem.
Em evento realizado em agosto, vol-

tado para o fomento mercantil, o gerente 
de análise setorial da Serasa, Marcos 
Abreu, fez uma projeção do ambiente 
macroeconômico nos próximos meses. 
Para ele, o cenário internacional vai per-
manecer favorável, ainda que possa haver 
alguma redução da liquidez para países 
emergentes. Internamente, ele não prevê 
mudança signifi cativa na política econô-
mica. “A economia doméstica crescerá, 
mais resistente a eventuais turbulências 
externas ou de política nacional.”

Para acompanhar o nível do avanço 
mundial, Abreu afi rma que é preciso 
fazer as reformas macro e microeco-
nômicas, com destaque para questões 
fi scais, trabalhistas, previdenciárias e 
de marcos regulatórios. 

Sem solavancos, a expectativa é 
de que a infl ação continue controlada 
em níveis baixos, os juros básicos da 
economia (taxa Selic) permaneçam em 
declínio e haja um aumento do emprego 
e da renda, sustentando um crescimento, 
ainda que moderado. 

 As projeções feitas pela Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) a partir 
de informações de 49 instituições ban-
cárias não diferem muito das anunciadas 
pela Serasa: 3,61% de crescimento do 
PIB para este ano e de 3,66% para 2007. 
Os juros básicos devem fechar dezembro 
deste ano em 14,14%, em média, e em 
13,15% ao fi nal de 2007.

Sobre um dos itens que mais dire-
tamente afetam o fomento, a inadim-
plência, Abreu exibiu indicadores que 
mostram uma trajetória próxima entre 
o aumento do crédito e do atraso nos 
pagamentos em relação às pessoas jurí-
dicas. Embora as empresas de fomento 
não trabalhem com pessoa física, mas 
exclusivamente com pessoas jurídicas, a 
questão de inadimplência do consumidor 
também as interessa, porque atinge de 
forma direta as empresas-clientes do 
setor. Nesse sentido, os dados coletados 
pela Serasa mostram um aumento dos 
atrasos nos pagamentos das pessoas 
físicas em velocidade superior à da con-
cessão de crédito. 

Outro fator preocupante, inibidor 
do crescimento, é a carga tributária 
que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário (IBPT), alcan-
çou o nível recorde de 39,41% do PIB 
no primeiro semestre, ante 39,16% no 
mesmo período de 2005. 

Abreu: perspectiva econômica favorável

Pé no freio distancia País 
do crescimento mundial
O lado positivo é que, apesar da expansão tímida, especialistas vêem 
risco menor de o Brasil ser atingido por turbulências externas

Nos últimos 12 meses, a carga tribu-
tária foi de 38%, informa Gilberto Luiz 
do Amaral, tributarista e presidente do 
IBPT. “Tudo indica que o ano de 2006 
fechará batendo mais um recorde. Esta 
estupidez e hipocrisia tributária condena 
o Brasil ao atraso”, disse. “As propaladas 
desonerações tributárias não tiveram 
impacto positivo para o consumidor, 
sendo na verdade um grande engodo.” 
Para ele, “não adianta reduzir o tributo 
sobre arroz, feijão, farinha e aumentar 
a carga tributária da energia, telecomu-
nicações e combustíveis, pois o cidadão 
necessita destes insumos para conseguir 

se alimentar e viver”.
O elevado nível de tributos, afi rma 

o especialista, é o principal impeditivo 
do desenvolvimento econômico: afasta 
o investimento no Brasil, desacelera o 
emprego formal e estrangula o setor 
produtivo. Esse quadro vem associado 
ao que a Febraban chama de “irres-
ponsabilidade f iscal” ou os gastos 
que provocam o aumento da dívida 
pública, absorvendo recursos que po-
deriam ser canalizados para o crédito 
e o crescimento do setor produtivo. “O 
baixo crescimento e os juros elevados 
têm muitas causas, mas a principal é a 

irresponsabilidade fi scal. Em dezembro 
de 1994, o crédito total correspondia a 
121,4% da dívida pública; 11 anos de-
pois, em dezembro de 2005, a propor-
ção caiu para 60,5%. A dívida pública 
deslocou o crédito privado”, informa 
a federação.

Resultado, no primeiro semestre, 
o PIB teve crescimento de 2,2%, em 
relação a igual período de 2005, com 
as seguintes variações por setor: in-
dústria (2,6%), serviços (2,3%) e agro-
pecuária (0,3%). Os quatro subsetores 
da indústria tiveram taxas positivas, 
com destaque para a extrativa mineral 
(6,7%). Construção civil e serviços 
industriais de utilidade pública apre-
sentaram crescimento de 4,7% e 2,8%, 
respectivamente. 

Já a indústria da transformação 
cresceu 1%. No setor de serviços, as 
maiores elevações foram as do comér-
cio (3,6%) e de outros serviços (2,9%). 
Também avançaram os subsetores de 
aluguéis (2,4%), instituições fi nanceiras 
e transportes (2,2%) e administração 
pública (2,0%). Comunicações foi o 
único subsetor a cair (-1,5%).

Com o perfi l da dívida e dos gastos 
públicos, os economistas acreditam que, 
se não se repetirem os “vôos de galinha”, 
ou seja, curtos períodos de crescimento, 
na melhor das hipóteses, o País vai con-
tinuar evoluindo a taxas inferiores às do 
resto do mundo.

O

Correndo atrás
(Crescimento do PIB brasileiro comparado à média mundial)
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panorama

Brasil segue atrás na corrida do 
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Para ele, o cenário internacional vai per-
manecer favorável, ainda que possa haver 
alguma redução da liquidez para países 
emergentes. Internamente, ele não prevê 
mudança signifi cativa na política econô-
mica. “A economia doméstica crescerá, 
mais resistente a eventuais turbulências 
externas ou de política nacional.”

Para acompanhar o nível do avanço 
mundial, Abreu afi rma que é preciso 
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economia (taxa Selic) permaneçam em 
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cárias não diferem muito das anunciadas 
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PIB para este ano e de 3,66% para 2007. 
Os juros básicos devem fechar dezembro 
deste ano em 14,14%, em média, e em 
13,15% ao fi nal de 2007.

Sobre um dos itens que mais dire-
tamente afetam o fomento, a inadim-
plência, Abreu exibiu indicadores que 
mostram uma trajetória próxima entre 
o aumento do crédito e do atraso nos 
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não trabalhem com pessoa física, mas 
exclusivamente com pessoas jurídicas, a 
questão de inadimplência do consumidor 
também as interessa, porque atinge de 
forma direta as empresas-clientes do 
setor. Nesse sentido, os dados coletados 
pela Serasa mostram um aumento dos 
atrasos nos pagamentos das pessoas 
físicas em velocidade superior à da con-
cessão de crédito. 

Outro fator preocupante, inibidor 
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çou o nível recorde de 39,41% do PIB 
no primeiro semestre, ante 39,16% no 
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tária foi de 38%, informa Gilberto Luiz 
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IBPT. “Tudo indica que o ano de 2006 
fechará batendo mais um recorde. Esta 
estupidez e hipocrisia tributária condena 
o Brasil ao atraso”, disse. “As propaladas 
desonerações tributárias não tiveram 
impacto positivo para o consumidor, 
sendo na verdade um grande engodo.” 
Para ele, “não adianta reduzir o tributo 
sobre arroz, feijão, farinha e aumentar 
a carga tributária da energia, telecomu-
nicações e combustíveis, pois o cidadão 
necessita destes insumos para conseguir 

se alimentar e viver”.
O elevado nível de tributos, afi rma 

o especialista, é o principal impeditivo 
do desenvolvimento econômico: afasta 
o investimento no Brasil, desacelera o 
emprego formal e estrangula o setor 
produtivo. Esse quadro vem associado 
ao que a Febraban chama de “irres-
ponsabilidade f iscal” ou os gastos 
que provocam o aumento da dívida 
pública, absorvendo recursos que po-
deriam ser canalizados para o crédito 
e o crescimento do setor produtivo. “O 
baixo crescimento e os juros elevados 
têm muitas causas, mas a principal é a 

irresponsabilidade fi scal. Em dezembro 
de 1994, o crédito total correspondia a 
121,4% da dívida pública; 11 anos de-
pois, em dezembro de 2005, a propor-
ção caiu para 60,5%. A dívida pública 
deslocou o crédito privado”, informa 
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Resultado, no primeiro semestre, 
o PIB teve crescimento de 2,2%, em 
relação a igual período de 2005, com 
as seguintes variações por setor: in-
dústria (2,6%), serviços (2,3%) e agro-
pecuária (0,3%). Os quatro subsetores 
da indústria tiveram taxas positivas, 
com destaque para a extrativa mineral 
(6,7%). Construção civil e serviços 
industriais de utilidade pública apre-
sentaram crescimento de 4,7% e 2,8%, 
respectivamente. 

Já a indústria da transformação 
cresceu 1%. No setor de serviços, as 
maiores elevações foram as do comér-
cio (3,6%) e de outros serviços (2,9%). 
Também avançaram os subsetores de 
aluguéis (2,4%), instituições fi nanceiras 
e transportes (2,2%) e administração 
pública (2,0%). Comunicações foi o 
único subsetor a cair (-1,5%).

Com o perfi l da dívida e dos gastos 
públicos, os economistas acreditam que, 
se não se repetirem os “vôos de galinha”, 
ou seja, curtos períodos de crescimento, 
na melhor das hipóteses, o País vai con-
tinuar evoluindo a taxas inferiores às do 
resto do mundo.

O
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Fomento mercantil amplia 
apoio a eventos culturais
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Peça de teatro vai percorrer o País com a marca do segmento

uando Giulia Gam e Wagner 
Moura percorreram o Brasil 
com a peça Dilúvio em Tem-

pos de Seca, carregavam com eles parte 
de um trabalho que se consolida a cada 
novo patrocínio: o fomento mercantil. 
De lá para cá, o Núcleo de Fomento Cul-
tural não parou mais. O oitavo projeto de 
parceria já está em andamento.  A peça 
Tudo sobre Mulheres, do croata Miro 
Gavran, ganhou versão brasileira graças, 
também, ao apoio da Anfac. Dirigido 
por Ticiana Studart, o espetáculo traz 
15 mulheres em cena, representadas por 
Beth Goulart, Mariana Lima e Clarice 
Niskier – indicada ao Prêmio Shell de 
melhor atriz.  

A iniciativa Fomentando a Cultura 
tem como um de seus pilares a dissemi-
nação das artes por todo o País e não ape-
nas no tradicional eixo Rio-São Paulo. O 
objetivo foi alcançado em todas as etapas 
anteriores patrocinadas pelo setor. O Sin-
disfac-MG e a Anfac estão levando, no 
fi nal de setembro, Tudo sobre Mulheres 
para Belo Horizonte. “Todas as empre-
sas associadas que apóiam a campanha 
recebem cotas de convites para os clien-
tes, sacados e funcionários, solidifi cando 
o relacionamento entre seus parceiros”, 
afi rma Sérgio Martins, um dos criadores 
do núcleo e produtor da peça. Ele infor-
ma que a área cultural do fomento já está 
em contato com o Sinfac-BA, para levar 
a peça a Salvador. 

A parceria surgiu em 2004, quando 
Martins, também sócio de uma facto-
ring, a Minasfac Fomento Mercantil, 
apresentou a proposta à associação na-
cional. “É interessante porque o setor 
passa a ser associado a um projeto cul-
tural, que proporciona visibilidade e, ao 
mesmo tempo, credibilidade.” Por meio 

Q

da Lei de Fomento Cultural, é possível 
direcionar parte do Imposto de Renda à 
cultura. “Por exemplo, se o lucro apura-
do em 2005 foi de R$ 1 milhão, o Impos-
to de Renda devido é de 15% sobre esse 
valor, ou seja, R$ 150 mil. O empresário 
interessado em vincular o nome de sua 
empresa a projetos culturais poderá des-
tinar 4% dos R$ 150 mil a eventos do se-
tor. Assim que o crédito é feito, o núcleo 
emite um recibo padrão do Ministério da 
Cultura, que funciona como um docu-
mento de arrecadação da Receita Federal 
(Darf).”

A participação no plano de ativida-
des culturais da Anfac propicia às em-
presas de fomento enriquecer o balanço 
com ações de responsabilidade social. A 
projeção das empresas associadas por 
intermédio da cultura gera uma imagem 
positiva no meio em que atuam, facili-

tando até mesmo a prospecção de novos 
clientes para o setor. 

Custos muitas vezes proibitivos e a 
concorrência de veículos mais acessíveis, 
como o cinema e a televisão, afastam as 
pessoas do teatro. “Fazer teatro no Brasil 
é praticamente um trabalho fi lantrópico. 
Conseguir unir grandes nomes no elen-
co, na direção, cenografi a, trilha sonora, 
fi gurino, light designer, programadores 
visuais, preparadores vocal e corporal, 
operadores de som e luz, contra-regras, 
camareiras, além da locação de equi-
pamentos e da compra dos adereços de 
cenário e fi gurino, entre muitas outras 
coisas, é praticamente impossível sem 
recursos de patrocinador”, diz Martins.

Se a esses custos forem somadas  ver-
bas de divulgação, “nada baratas, mas 
vitais para que o evento seja percebido, 
em meio a tantos anúncios e campanhas 

Mariana Lima, Clarice Niskier e Beth Goulart: atrizes dão vida a 15 personagens

cultura



FOMENTO MERCANTIL            21

concorrentes”, o desembolso necessário 
chega às alturas, afi rma Martins, que de-
fende a adoção de mecanismos capazes 
de incentivar de forma mais concreta a 
atividades culturais. “A cultura e a edu-
cação fazem a identidade de um país, 
deveríamos dar mais importância ao ar-
tista brasileiro, não só no teatro mais nos 
diversos segmentos da cultura.”

A peça - Tudo sobre Mulheres explora 
jogos de amor e poder, sedução e inveja, 
domínio e submissão nas relações entre 
todas as mulheres encenadas. O universo 
feminino tem histórias repletas de delica-
dezas e sutilezas que convergem, sempre 
há um ponto em comum entre elas e na 
peça isso é mostrado, uma personagem 
sempre acaba ligada à outra.  

O autor Gravan aborda cinco histórias 
sobre amor, amizade, carreira e rivalida-
de. As irmãs Jasna e Nena, após longo 
intervalo de sete anos sem se falar, vão 
se encontrar forçosamente no aniversá-
rio da mãe, Maria. Já Greta, Dubravka e 
Olga são secretárias na mesma empresa 
e reservam um dia da semana para sair 
sozinhas, sem maridos e fi lhos. 

Lada e Anita são amigas há cinco 
anos, mas uma crise vai se instalar en-
tre elas, com a chegada de uma terceira 
amiga. Mimi, Biba e Dadá são meninas 

no jardim de infância e, no contraponto, 
Louisa, Carolina e Agnes convivem em 
uma instiuição, uma casa de repouso.

As três atrizes se desdobram para 
poder construir as 15 personagens no 
curtíssimo espaço de tempo entre uma 
cena e outra, conferindo agilidade e uma 
dinâmica singular ao espetáculo teatral.

As trocas de roupas das artistas 
são caracterizadas basicamente apenas 
pela mudança de adereços, como cha-
péus, jaquetas.

Histórias da infância à terceira idade revelam pontos em comum entre personagens

Martins: imagem positiva para o fomento

Desde 2004, o Núcleo de Cul-
tura da Anfac atua com sucesso, 
auxiliando artistas a apresentar ao 
público importantes projetos, como 
você poderá conferir a seguir:

- Dilúvio em Tempos de Seca 
(2004) - Peça de Marcelo Pedreira e 
direção de Aderbal Freire-Filho. No 
elenco: Giulia Gam e Wagner Mou-
ra. Exibida no Rio, em São Paulo e 
em Curitiba. Eleita a melhor peça 
de 2005 em pesquisa realizada pela 
Revista IstoÉ Gente;

- Show de Zélia Duncan (2004), 
simultaneamente à realização do 
VII Congresso de Fomento Mer-
cantil, no Teatro Rival, Rio;

- O que Diz Molero (2004) 
– Peça de Diniz Machado e direção 
de Aderbal Freire-Filho. No elen-
co: Orã Figueiredo e Chico Diaz. 
Exibida no Rio de Janeiro, em São 
Paulo e em Curitiba. Prêmio Shell 
de melhor ator para Orã Figueiredo 
e direção;

- Cafundó (2005) – Filme do 
ator e diretor Paulo Betti sobre João 
de Camargo, personagem local de 
Sorocaba (SP). Ganhador de quatro 
Kikitos em Gramado: melhor ator 
para Lázaro Ramos, melhor dire-
tor, melhor fotografi a (José Rober-
to Eliezer) e direção de arte (Vera 
Hamburger);

- A Canção Brasileira (2005) – 
Peça de Luis Iglesias e Miguel San-
tos e direção de Paulo Betti. Elenco: 
Juliana e Mariana Betti. Exibida no 
Rio .  

- Aprendendo com a Arte, da 
Fundação Raimundo Fagner. Proje-
to voltado para o ensino de crian-
ças carentes nas cidades de Orós e 
Fortaleza, no Ceará. Ganhador do 
Prêmio Itaú-Unicef/2005.

Trajetória marcada
pelo sucesso
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Cerca de 300 empresários, advoga-
dos, magistrados e demais interessados 
já participaram dos workshops reali-
zados pela Anfac. O 3º Whorkshop 
Regional Atualidades Jurídico-Ope-
racionais, em 17 de agosto, no Hotel 
Guanaraba, no Rio de Janeiro, mostrou 
a evolução e o grande apelo desse tipo 
de evento, que deu aos mais de 150 
presentes a oportunidade de esclarecer 
dúvidas, atualizar conceitos e tomar 
conhecimento das mais modernas 
ferramentas de gestão oferecidas aos 
associados, em conversa com especia-
listas em questões tributárias, jurídicas 
e institucionais, além de esclarecimen-
to, por meio de técnicos, sobre os novos 
produtos e serviços oferecidos por 
organizações e entidades conveniadas.

Os encontros são resultado do grande 
empenho da Anfac em oferecer trei-
namento corporativo aos associados, 
parceiros e profi ssionais interessados 
no tema. As empresas tomaram conhe-
cimento, por exemplo, da importância 
do convênio fi rmado pela Anfac com 
a Fiscosoft, que vai fornecer sem custo 
adicional informações diárias sobre obri-
gações tributárias e fi scais (leia na pág. 
26) aos associados. Aspectos ligados à 
permanente atualização do contrato de 
fomento mercantil, os cuidados com a 
contabilização de impostos e contribui-
ções e acesso a modernas fontes de liqui-
dez, como os fundos de investimentos 
em direitos creditórios (FIDCs), atraíram 

o interesse dos empresários. O presiden-
te da Anfac, Luiz Lemos Leite, afi rma 
que o balanço dos encontros é altamente 
positivo, não só pelo grande número 
de participantes, mas porque confi rma 
o acerto da entidade ao desenvolver 
um programa de aproximação com os 
empresários em todo o País. 

 Janaina Antunes e Maria Alice 
Maia participaram do encontro para 
ampliar seus conhecimentos, uma vez 
que estão estruturando suas empresas. 
Elas fi zeram o curso do Instituto 
Brasileiro de Fomento Mercantil 

(IBFM) e acreditam que trabalhos 
como o workshop são uma grande 
oportunidade para fazer contato com 
profi ssionais que vivem o dia-a-dia de 
uma empresa de fomento. “Achei muito 
importante o detalhamento do contrato 
de fomento mercantil”, disse Janaina. 
“Esse tipo de encontro permite a 
participação e atualização também 
dos funcionários das empresas, não só 
dos seus proprietários e advogados”, 
completou Maria Alice.

O advogado José Luis Dias da Sil-
va, assessor da Presidência da Anfac, 

comentou pontos 
do contrato, como 
o da fi gura do res-
ponsável solidário. 
Respondendo a 
uma questão da pla-
téia sobre direito de 
regresso, disse que 
uma parcela ponde-
rável do Judiciário 
entende o contrato 
de fomento como 
um instrumento 
jurídico perfeito, 
cabendo às partes 
defi nir os termos 
mais adequados à 

Workshops atraem empresários em todo o País

Encontro no Hotel Guanabara: mais de 150 profissionais lotaram o auditório

Janaina: contrato detalhado Maria Alice: ótima oportunidade Mariana: novas participações

história

O vice-governador honorário 
do Estado de Oklahoma (EUA) e 
vice-presidente para America Latina 
da Global Fusion Foundation of 
Oklahoma, Atila Martins, foi um 
dos pioneiros na luta pela instituição 
do fomento mercantil no Brasil. 
Hoje vivendo nos Estados Unidos, 
onde acumula a função de diretor da 
Advance Financial Corp., Martins 
recorda que, no início da década 
de 80, conheceu o presidente da 
Anfac,  Luiz Lemos Leite, com quem 
comungava um ideal: “Tornar a 
compra de ativos fi nanceiros (fomento 
mercantil) uma atividade comercial 
(não-fi nanceira) e, acima de tudo, sem 
necessidade de carta patente.” 

Na época, Martins atuava em sua 
corretora de câmbio, títulos e valores 
mobiliários, a Cash S/A, em sociedade 
com a empresa Netumar de Navegação. 
“Sabíamos, desde o início, que a 
atividade seria capaz de auxiliar as 
pequenas e médias empresas no Brasil, 
com a concessão de liquidez baseada no 
risco do sacado e não do cliente.” 

Ao lado de outros empresários 
que anteviram a possibilidade de 
abrir espaço para um novo mercado 
no País, partiu do ideário à prática. 
“Formamos a Anfac, cujos membros 
da diretoria foram indicados pelo 
dr. Luiz Leite, devido aos seus 
contatos profissionais, quando 
atuava no Banco Central do Brasil, e, 
anteriormente, no Banco do Brasil”, 
lembrou Martins, acrescentando que 
o começo foi atribulado, por causa da 
atuação do governo. “Logo de início, 
sofremos o impacto da Carta Circular 
703, emitida pelo Banco Central 
em junho de 1982, que cerceava a 
atividade do factoring.” Começava 
ali um dos mais longos embates 
pelo entendimento e reconhecimento 
do fomento mercantil como 
uma atividade própria, de 
características singulares, cuja 
função socioeconômica se provou 
ao longo dos anos. “O presidente da 
Anfac partiu para uma batalha com 
o objetivo de explicar às autoridades 

brasileiras e ao mercado o espírito 
do que é o fomento mercantil nos 
demais países.” 

O vice-governador honorário do 
Estado de Oklahoma, então vice-
presidente da Anfac, acompanhou 
o presidente em estágio na Walter 
Heller Factoring de Chicago, a maior 
e mais importante empresa de fomento 
internacional. “Tivemos reuniões 
com toda a diretoria operacional e 
comercial da Walter Heller e com 
a constante boa vontade e apoio 
pessoal do CEO e presidente Burt 
Abrahams, que, além de nos abrir as 
portas do conhecimento, entregou farta 
documentação sobre o assunto, marcou 
encontro com uma associação de 
factoring em Nova York, que visitamos 
depois de Chicago”, disse. 

Além de todas as informações 
obtidas durante a viagem, a diretoria 
da Anfac convidou Abrahams a vir 
ao Brasil para participar do primeiro 
seminário internacional sobre fomento 
mercantil realizado em São Paulo, em 
agosto de 1982. 

“Um dos fatores decisivos na 
formulação e atuação do fomento 
foi a tenacidade do dirigente da 
Anfac, aliada à profunda cultura, 
que o auxiliou inclusive na busca 
da etimologia do factoring. Ele me 
surpreendeu certa noite, em Chicago, 
com os conhecimentos da língua latina, 
adquiridos nos seus anos de seminário, 

quando explicou a origem da palavra 
factoring, que vem de ‘factor’.”

A determinação dos pioneiros 
do fomento mercantil no País deu a 
Martins a certeza de que a atividade 
cumpriria um caminho claro e objetivo 
no Brasil. “Nas viagens, encontros 
com representantes de associações 
européias, aprendemos que factoring 
é confundido em muitos países com 
agiotagem (loan sharking).” Para 
ele, foi, sem dúvida, “a performance 
impecável de Lemos Leite na seleção 
e aprovação das empresas associadas 
à Anfac desde o início, tendo de 
cumprir um regulamento de atividades 
lastreadas num manual contendo 
inclusive um modelo de contrato 
comercial, que permitiu ao fomento ser 
implantado dentro dos mais modernos 
conceitos no País”. 

Em visita à Advance Financial, 
em Atlanta, no Estado da Georgia, o 
presidente da Anfac pôde aprofundar 
seus conhecimentos e confi rmar 
os princípios básicos do fomento:
globalidade (visão completa dos 
clientes  e dos sacados) e exclusividade 
(na Geórgia, nos EUA, cada cliente só 
pode operar com uma única empresa 
de fomento). Outro item importante: 
a defi nição do custo de aquisição dos 
direitos creditórios foi defi nido sob 
critérios que permanecem: prazo do 
título, risco, conhecimento do cliente e 
do sacado, custo de oportunidade dos 
recursos da empresa de fomento. 

Martins permaneceu na Anfac 
por oito anos. “Tive de me afastar 
para me dedicar a outras áreas 
com empresas norte-americanas, 
especialmente em 1990, com a 
mudança da sede social da Anfac do 
Rio para São Paulo.” 

Para o empresário, “a realidade do 
fomento mercantil no Brasil hoje está, 
sem dúvida nenhuma, diretamente 
ligada ao comportamento ético e 
entendimento correto de Luiz Lemos 
Leite sobre o tema, tendo levado 
a Anfac a cruzar as fronteiras da 
América Latina, Estados Unidos, 
Europa e Ásia”.

Pioneiro fala das origens do fomento no Brasil

Martins: apoio à pequena empresa
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associados, em conversa com especia-
listas em questões tributárias, jurídicas 
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to, por meio de técnicos, sobre os novos 
produtos e serviços oferecidos por 
organizações e entidades conveniadas.

Os encontros são resultado do grande 
empenho da Anfac em oferecer trei-
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parceiros e profi ssionais interessados 
no tema. As empresas tomaram conhe-
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do convênio fi rmado pela Anfac com 
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fomento mercantil, os cuidados com a 
contabilização de impostos e contribui-
ções e acesso a modernas fontes de liqui-
dez, como os fundos de investimentos 
em direitos creditórios (FIDCs), atraíram 

o interesse dos empresários. O presiden-
te da Anfac, Luiz Lemos Leite, afi rma 
que o balanço dos encontros é altamente 
positivo, não só pelo grande número 
de participantes, mas porque confi rma 
o acerto da entidade ao desenvolver 
um programa de aproximação com os 
empresários em todo o País. 

 Janaina Antunes e Maria Alice 
Maia participaram do encontro para 
ampliar seus conhecimentos, uma vez 
que estão estruturando suas empresas. 
Elas fi zeram o curso do Instituto 
Brasileiro de Fomento Mercantil 

(IBFM) e acreditam que trabalhos 
como o workshop são uma grande 
oportunidade para fazer contato com 
profi ssionais que vivem o dia-a-dia de 
uma empresa de fomento. “Achei muito 
importante o detalhamento do contrato 
de fomento mercantil”, disse Janaina. 
“Esse tipo de encontro permite a 
participação e atualização também 
dos funcionários das empresas, não só 
dos seus proprietários e advogados”, 
completou Maria Alice.

O advogado José Luis Dias da Sil-
va, assessor da Presidência da Anfac, 

comentou pontos 
do contrato, como 
o da fi gura do res-
ponsável solidário. 
Respondendo a 
uma questão da pla-
téia sobre direito de 
regresso, disse que 
uma parcela ponde-
rável do Judiciário 
entende o contrato 
de fomento como 
um instrumento 
jurídico perfeito, 
cabendo às partes 
defi nir os termos 
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O vice-governador honorário 
do Estado de Oklahoma (EUA) e 
vice-presidente para America Latina 
da Global Fusion Foundation of 
Oklahoma, Atila Martins, foi um 
dos pioneiros na luta pela instituição 
do fomento mercantil no Brasil. 
Hoje vivendo nos Estados Unidos, 
onde acumula a função de diretor da 
Advance Financial Corp., Martins 
recorda que, no início da década 
de 80, conheceu o presidente da 
Anfac,  Luiz Lemos Leite, com quem 
comungava um ideal: “Tornar a 
compra de ativos fi nanceiros (fomento 
mercantil) uma atividade comercial 
(não-fi nanceira) e, acima de tudo, sem 
necessidade de carta patente.” 

Na época, Martins atuava em sua 
corretora de câmbio, títulos e valores 
mobiliários, a Cash S/A, em sociedade 
com a empresa Netumar de Navegação. 
“Sabíamos, desde o início, que a 
atividade seria capaz de auxiliar as 
pequenas e médias empresas no Brasil, 
com a concessão de liquidez baseada no 
risco do sacado e não do cliente.” 

Ao lado de outros empresários 
que anteviram a possibilidade de 
abrir espaço para um novo mercado 
no País, partiu do ideário à prática. 
“Formamos a Anfac, cujos membros 
da diretoria foram indicados pelo 
dr. Luiz Leite, devido aos seus 
contatos profissionais, quando 
atuava no Banco Central do Brasil, e, 
anteriormente, no Banco do Brasil”, 
lembrou Martins, acrescentando que 
o começo foi atribulado, por causa da 
atuação do governo. “Logo de início, 
sofremos o impacto da Carta Circular 
703, emitida pelo Banco Central 
em junho de 1982, que cerceava a 
atividade do factoring.” Começava 
ali um dos mais longos embates 
pelo entendimento e reconhecimento 
do fomento mercantil como 
uma atividade própria, de 
características singulares, cuja 
função socioeconômica se provou 
ao longo dos anos. “O presidente da 
Anfac partiu para uma batalha com 
o objetivo de explicar às autoridades 

brasileiras e ao mercado o espírito 
do que é o fomento mercantil nos 
demais países.” 

O vice-governador honorário do 
Estado de Oklahoma, então vice-
presidente da Anfac, acompanhou 
o presidente em estágio na Walter 
Heller Factoring de Chicago, a maior 
e mais importante empresa de fomento 
internacional. “Tivemos reuniões 
com toda a diretoria operacional e 
comercial da Walter Heller e com 
a constante boa vontade e apoio 
pessoal do CEO e presidente Burt 
Abrahams, que, além de nos abrir as 
portas do conhecimento, entregou farta 
documentação sobre o assunto, marcou 
encontro com uma associação de 
factoring em Nova York, que visitamos 
depois de Chicago”, disse. 

Além de todas as informações 
obtidas durante a viagem, a diretoria 
da Anfac convidou Abrahams a vir 
ao Brasil para participar do primeiro 
seminário internacional sobre fomento 
mercantil realizado em São Paulo, em 
agosto de 1982. 

“Um dos fatores decisivos na 
formulação e atuação do fomento 
foi a tenacidade do dirigente da 
Anfac, aliada à profunda cultura, 
que o auxiliou inclusive na busca 
da etimologia do factoring. Ele me 
surpreendeu certa noite, em Chicago, 
com os conhecimentos da língua latina, 
adquiridos nos seus anos de seminário, 

quando explicou a origem da palavra 
factoring, que vem de ‘factor’.”

A determinação dos pioneiros 
do fomento mercantil no País deu a 
Martins a certeza de que a atividade 
cumpriria um caminho claro e objetivo 
no Brasil. “Nas viagens, encontros 
com representantes de associações 
européias, aprendemos que factoring 
é confundido em muitos países com 
agiotagem (loan sharking).” Para 
ele, foi, sem dúvida, “a performance 
impecável de Lemos Leite na seleção 
e aprovação das empresas associadas 
à Anfac desde o início, tendo de 
cumprir um regulamento de atividades 
lastreadas num manual contendo 
inclusive um modelo de contrato 
comercial, que permitiu ao fomento ser 
implantado dentro dos mais modernos 
conceitos no País”. 

Em visita à Advance Financial, 
em Atlanta, no Estado da Georgia, o 
presidente da Anfac pôde aprofundar 
seus conhecimentos e confi rmar 
os princípios básicos do fomento:
globalidade (visão completa dos 
clientes  e dos sacados) e exclusividade 
(na Geórgia, nos EUA, cada cliente só 
pode operar com uma única empresa 
de fomento). Outro item importante: 
a defi nição do custo de aquisição dos 
direitos creditórios foi defi nido sob 
critérios que permanecem: prazo do 
título, risco, conhecimento do cliente e 
do sacado, custo de oportunidade dos 
recursos da empresa de fomento. 

Martins permaneceu na Anfac 
por oito anos. “Tive de me afastar 
para me dedicar a outras áreas 
com empresas norte-americanas, 
especialmente em 1990, com a 
mudança da sede social da Anfac do 
Rio para São Paulo.” 

Para o empresário, “a realidade do 
fomento mercantil no Brasil hoje está, 
sem dúvida nenhuma, diretamente 
ligada ao comportamento ético e 
entendimento correto de Luiz Lemos 
Leite sobre o tema, tendo levado 
a Anfac a cruzar as fronteiras da 
América Latina, Estados Unidos, 
Europa e Ásia”.

Pioneiro fala das origens do fomento no Brasil

Martins: apoio à pequena empresa
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Coaf destaca ação das factorings
O Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras (Coaf) tem 
destacado um dos seus principais 
colaboradores, o coordenador-geral 
de Fiscalização, Maurílio Domingues 
de Figueredo, para participar dos 
workshops promovidos pela Anfac. 
O objetivo é esclarecer e desmis-
tifi car a atuação da entidade, que 
vê o fomento mercantil como um 
importante segmento no combate à 
lavagem de dinheiro.

Em suas participações, Figueredo 
procura mostrar aos empresários que 
o conselho defi ne normas impesso-

ais para todos os setores obrigados a 
prestar informações sobre operações 
atípicas, de forma a isentar os respon-
sáveis pelas comunicações de julga-
mentos subjetivos. Ao cumprir com o 
que determinam as resoluções do Coaf 
(a que trata do fomento leva o número 
13),  as empresas se eximem de qual-
quer eventual problema futuro.

“O Coaf é hoje um grande banco de 
dados”, afi rma o coordenador. Ao cru-
zar informações dos diversos segmen-
tos, o conselho é capaz de identifi car 
atividades que, isoladamente, com da-
dos fornecidos de forma esparsa pelos 

setores obrigados, talvez não levantas-
sem nenhuma suspeita. Figueredo diz 
esperar que mais factorings se cadas-
trem e passem a enviar informações 
de operações atípicas ou a declaração 
semestral de que não realizaram ne-
gócios que justifi quem comunicações. 
Ele observa que, pelos dados do Coaf, 
há empresas que usam como razão 
social o factoring, mas não se cadas-
traram. A inscrição no conselho é 
uma das exigências da Anfac aos seus 
associados. O cadastramento pode ser 
feito por meio de um link no próprio 
site da associação.

sua implementação. Impedir as partes 
de contratar livremente, segundo ele, 
é impor um ônus desnecessário às 
negociações. 

A estagiária em direito Mariana 
Macedo, da Delta Fomento Mercantil, 
disse que sua participação no even-
to permitiu obter em um único dia 
informações que vão auxiliar no seu 
desempenho na empresa. “Esta é a 
primeira de muitas palestras das quais 
quero participar.”

Até mesmo representantes de 
empresas-clientes marcaram presença. 
Sonia Ohana, assessora da direção da 
Empresa Brasileira de Antibióticos, 
informou ter sido convidada para o 
encontro pela RGBsys Informática. 
“Trabalhamos com uma empresa de 
fomento e nosso diretor considerou 
importante conhecer o funcionamen-
to desse setor, para melhorar o nosso 
relacionamento”, disse. “E os trabalhos 
foram tão produtivos que, se pensar-
mos em abrir uma empresa de fomento, 
já temos muitas informações.”

Bauru - O 2º Workshop Regional foi 
realizado na cidade de Bauru (SP), em 
4 de agosto, mobilizando mais de cem 
empresários da região. Durante mais de 
dez horas, assessores da Anfac deba-
teram com profi ssionais que atuam no 
setor e prestaram esclarecimentos sobre 
os temas mais relevantes da atividade. 

Também na cidade do interior 

paulista o contrato de fomento foi um 
dos pontos de destaque. O permanente 
aperfeiçoamento do contrato, para dar 
mais segurança jurídica às operações, os 
FIDCs e os aspectos contábeis e tributá-
rios estiveram no centro dos debates. 

Ângelo Joaquini Neto, da Multifac-
tor, de Bauru, afi rmou que o workshop 
foi fundamental para alicerçar o sucesso 
das empresas de fomento. “Trabalhamos 
estritamente dentro das normas estabe-
lecidas pela Anfac e oferecemos diversi-
dade de serviços aos nossos clientes, o 
que nos dá um diferencial em relação 
à concorrência. É fundamental que os 
empresários percebam a necessidade da 
prestação de serviços, que agrega valor 
às empresas de fomento”, afi rmou. “E 
outra coisa importante. No dia-a-dia, 
nós acabamos não tendo contato com 
outras empresas de fomento e com 
a Anfac e o Sinfac. Esses encontros 
servem para aproximar o setor, trocar 
experiências e fortalecer a categoria.”

Wilson Siqueira, da Fator Lacre, em-
presa com sede em Santana do Parnaíba 
e forte atuação em Bauru, afi rmou que 
espera que o workshop seja o primeiro 
de muitos encontros na região. Alpheu 
Lazaro Rodrigues Junior, da JRC Fomen-
to, de Indaiatuba, entende que explicar 
aos empresários e à sociedade em geral 
os verdadeiros fundamentos do fomento 
mercantil vai facilitar na conquista de 
novos clientes. “É preciso difundir cada 
vez mais a verdadeira função de uma em-

presa de fomento e o papel do workshop 
é de grande ajuda nesse sentido”, disse. 

Parcerias - Os presidentes dos 
Sinfacs em que foram realizados os 
encontros, Marcus Jair Garutti, de 
São Paulo, e Flávio Lacerda, do Rio 
de Janeiro, destacaram o trabalho 
de aproximação com suas bases e a 
possibilidade de ampliação do número 
de associados, com a ampla oferta de 
produtos e serviços aos empresários. 
Durante o encontro em Bauru, Garutti, 
observou que  as parcerias envolvem  
interesses mútuos, sem a necessidade 
de grandes investimentos. 

Um exemplo de convênio bem-su-
cedido é o realizado com as entidades 
representativas de contabilistas. 

Por terem como clientes em sua 
maioria empresas de pequeno e médio 
portes profi ssionais e escritórios 
contábeis e factorings podem oferecer 
produtos e serviços complementares. 
Lacerda disse que a parceria é vital, 
dada a complexidade da legislação bra-
sileira, que sofre mudanças constantes.

Modelo de fundo - Produtos e 
serviços oferecidos pela Anfac aos 
seus associados estão se tornando pa-
radigma no mercado. O exemplo mais 
recente são os fundos de investimentos 
em direitos creditórios (FIDCs) desen-
volvidos para o setor. A informação 
foi transmitida aos participantes do 3º 
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Sescon mostra campanha de conscientização sobre tributos
O presidente do Sindicato das 

Empresas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas no 
Estado de Rio de Janeiro (Sescon-RJ), 
Guilherme Tostes, falou durante o 3º 
Workshop Regional da necessidade 
de conscientizar os empresários a 
participar da campanha Quero Mais 
Brasil. O objetivo é mostrar aos 
contribuintes o peso dos tributos 
nos produtos e serviços, além 
do emaranhado de leis, normas, 

institucional

circulares, instruções que travam e 
encarecem a atividade empresarial.

O fomento mercantil, que já 
sofre uma das cargas tributárias 
mais pesadas do País, ainda precisa 
observar, como os demais setores, 
uma infinidade de leis: “Nós temos 
112 tributos e, no Brasil, você tem 
uma regra tributária federal nova a 
cada uma hora e vinte minutos. E esse 
texto tem de ser lido, interpretado e 
aplicado.” Segundo Tostes, já há teses 
no sentido de considerar todo esse 

peso burocrático inconstitucional. 
“Pessoas sérias afirmam que, diante 
desse quadro, elas estão impedidas 
de cumprir o preceito constitucional 
que diz que ninguém pode alegar 
desconhecimento da lei.”

Uma das conseqüências desse 
quadro é o fechamento de empresas, 
especialmente as pequenas. “O 
empresário alega que não conseguiu 
entender a regra do jogo e, em 
segundo lugar, não suportou o peso 
dos impostos.”  

Workshop, no Rio de 
Janeiro, por Fernando 
Marsillac, diretor 
da Petra Corretora 
de Valores, parcei-
ra na criação do 
mecanismo. Segundo 
ele, a Comissão de 
Valores Mobiliários 
(CVM) considera os 
fundos de recebíveis 
estruturados para as 
empresas de fomento 
um modelo inovador, 
capaz de abrigar 
papéis de diferentes 
naturezas e prazos. 

Marsillac disse que os fundos de 
recebíveis não são um modismo, mas 
um mecanismo de liquidez que veio 
para fi car.  A modalidade é a que mais 
cresce no mercado de securitização. No 
caso do fomento mercantil, além de ser 
uma fonte de liquidez capaz de superar 
eventuais turbulências, permite aos 
empresários do setor imprimir maior 
qualidade na gestão dos negócios. 

O assessor da Presidência Dorival 
Maso debateu com os presentes aspec-
tos tributários do fomento e Daniel Gon-
çalves, vice-presidente da Anfac, deu 
seu testemunho sobre os procedimentos 
que uma empresa de fomento mercantil 
deve adotar para superar os mais diver-
sos obstáculos. Ele destacou o apoio 
oferecido pela entidade representativa 
do setor, ressaltando, conseqüentemen-
te, a relevância de ser associado a ela.

Joaquini: importância do serviço Siqueira: interesse nos fundos Rodrigues: conquista de clientes

Advogado fala a magistrados
O advogado Alcedo Ferreira 

Mendes, especializado em fomento 
mercantil, deu uma palestra 
sobre a atividade, no dia 13 de 
setembro, para 52 novos magistrados 
aprovados no mais recente concurso 
para ingresso na carreira. Ele falou 
sobre o setor a convite da diretoria 
da Escola de Magistrados do Estado 
do Rio de Janeiro (Emerj).

Com a iniciativa, já ultrapassa  
cem o número de juízes de primeira 
instância do Estado do Rio a 
tomar contato com os conceitos 
sobre fomento preconizados pela 
Anfac e transmitidos pelo ex-

assessor jurídico da associação.  A 
escola tem entre suas atribuições 
oferecer aos juízes informações 
que permitam conhecimento mais 
aprofundado dos temas que julgam. 

A troca de experiências 
entre o fomento mercantil e os 
magistrados cariocas teve início 
em junho de 2004, em Itaipava, 
região serrana do Rio. Na ocasião, 
a Emerj reuniu cerca de 200 
pessoas entre desembargadores, 
empresários e advogados para 
ouvir os especialistas da Anfac, que 
mostraram o balizamento legal do 
fomento mercantil no País.
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Coaf destaca ação das factorings
O Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras (Coaf) tem 
destacado um dos seus principais 
colaboradores, o coordenador-geral 
de Fiscalização, Maurílio Domingues 
de Figueredo, para participar dos 
workshops promovidos pela Anfac. 
O objetivo é esclarecer e desmis-
tifi car a atuação da entidade, que 
vê o fomento mercantil como um 
importante segmento no combate à 
lavagem de dinheiro.

Em suas participações, Figueredo 
procura mostrar aos empresários que 
o conselho defi ne normas impesso-

ais para todos os setores obrigados a 
prestar informações sobre operações 
atípicas, de forma a isentar os respon-
sáveis pelas comunicações de julga-
mentos subjetivos. Ao cumprir com o 
que determinam as resoluções do Coaf 
(a que trata do fomento leva o número 
13),  as empresas se eximem de qual-
quer eventual problema futuro.

“O Coaf é hoje um grande banco de 
dados”, afi rma o coordenador. Ao cru-
zar informações dos diversos segmen-
tos, o conselho é capaz de identifi car 
atividades que, isoladamente, com da-
dos fornecidos de forma esparsa pelos 

setores obrigados, talvez não levantas-
sem nenhuma suspeita. Figueredo diz 
esperar que mais factorings se cadas-
trem e passem a enviar informações 
de operações atípicas ou a declaração 
semestral de que não realizaram ne-
gócios que justifi quem comunicações. 
Ele observa que, pelos dados do Coaf, 
há empresas que usam como razão 
social o factoring, mas não se cadas-
traram. A inscrição no conselho é 
uma das exigências da Anfac aos seus 
associados. O cadastramento pode ser 
feito por meio de um link no próprio 
site da associação.

sua implementação. Impedir as partes 
de contratar livremente, segundo ele, 
é impor um ônus desnecessário às 
negociações. 

A estagiária em direito Mariana 
Macedo, da Delta Fomento Mercantil, 
disse que sua participação no even-
to permitiu obter em um único dia 
informações que vão auxiliar no seu 
desempenho na empresa. “Esta é a 
primeira de muitas palestras das quais 
quero participar.”

Até mesmo representantes de 
empresas-clientes marcaram presença. 
Sonia Ohana, assessora da direção da 
Empresa Brasileira de Antibióticos, 
informou ter sido convidada para o 
encontro pela RGBsys Informática. 
“Trabalhamos com uma empresa de 
fomento e nosso diretor considerou 
importante conhecer o funcionamen-
to desse setor, para melhorar o nosso 
relacionamento”, disse. “E os trabalhos 
foram tão produtivos que, se pensar-
mos em abrir uma empresa de fomento, 
já temos muitas informações.”

Bauru - O 2º Workshop Regional foi 
realizado na cidade de Bauru (SP), em 
4 de agosto, mobilizando mais de cem 
empresários da região. Durante mais de 
dez horas, assessores da Anfac deba-
teram com profi ssionais que atuam no 
setor e prestaram esclarecimentos sobre 
os temas mais relevantes da atividade. 

Também na cidade do interior 

paulista o contrato de fomento foi um 
dos pontos de destaque. O permanente 
aperfeiçoamento do contrato, para dar 
mais segurança jurídica às operações, os 
FIDCs e os aspectos contábeis e tributá-
rios estiveram no centro dos debates. 

Ângelo Joaquini Neto, da Multifac-
tor, de Bauru, afi rmou que o workshop 
foi fundamental para alicerçar o sucesso 
das empresas de fomento. “Trabalhamos 
estritamente dentro das normas estabe-
lecidas pela Anfac e oferecemos diversi-
dade de serviços aos nossos clientes, o 
que nos dá um diferencial em relação 
à concorrência. É fundamental que os 
empresários percebam a necessidade da 
prestação de serviços, que agrega valor 
às empresas de fomento”, afi rmou. “E 
outra coisa importante. No dia-a-dia, 
nós acabamos não tendo contato com 
outras empresas de fomento e com 
a Anfac e o Sinfac. Esses encontros 
servem para aproximar o setor, trocar 
experiências e fortalecer a categoria.”

Wilson Siqueira, da Fator Lacre, em-
presa com sede em Santana do Parnaíba 
e forte atuação em Bauru, afi rmou que 
espera que o workshop seja o primeiro 
de muitos encontros na região. Alpheu 
Lazaro Rodrigues Junior, da JRC Fomen-
to, de Indaiatuba, entende que explicar 
aos empresários e à sociedade em geral 
os verdadeiros fundamentos do fomento 
mercantil vai facilitar na conquista de 
novos clientes. “É preciso difundir cada 
vez mais a verdadeira função de uma em-

presa de fomento e o papel do workshop 
é de grande ajuda nesse sentido”, disse. 

Parcerias - Os presidentes dos 
Sinfacs em que foram realizados os 
encontros, Marcus Jair Garutti, de 
São Paulo, e Flávio Lacerda, do Rio 
de Janeiro, destacaram o trabalho 
de aproximação com suas bases e a 
possibilidade de ampliação do número 
de associados, com a ampla oferta de 
produtos e serviços aos empresários. 
Durante o encontro em Bauru, Garutti, 
observou que  as parcerias envolvem  
interesses mútuos, sem a necessidade 
de grandes investimentos. 

Um exemplo de convênio bem-su-
cedido é o realizado com as entidades 
representativas de contabilistas. 

Por terem como clientes em sua 
maioria empresas de pequeno e médio 
portes profi ssionais e escritórios 
contábeis e factorings podem oferecer 
produtos e serviços complementares. 
Lacerda disse que a parceria é vital, 
dada a complexidade da legislação bra-
sileira, que sofre mudanças constantes.

Modelo de fundo - Produtos e 
serviços oferecidos pela Anfac aos 
seus associados estão se tornando pa-
radigma no mercado. O exemplo mais 
recente são os fundos de investimentos 
em direitos creditórios (FIDCs) desen-
volvidos para o setor. A informação 
foi transmitida aos participantes do 3º 
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Sescon mostra campanha de conscientização sobre tributos
O presidente do Sindicato das 

Empresas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas no 
Estado de Rio de Janeiro (Sescon-RJ), 
Guilherme Tostes, falou durante o 3º 
Workshop Regional da necessidade 
de conscientizar os empresários a 
participar da campanha Quero Mais 
Brasil. O objetivo é mostrar aos 
contribuintes o peso dos tributos 
nos produtos e serviços, além 
do emaranhado de leis, normas, 

institucional

circulares, instruções que travam e 
encarecem a atividade empresarial.

O fomento mercantil, que já 
sofre uma das cargas tributárias 
mais pesadas do País, ainda precisa 
observar, como os demais setores, 
uma infinidade de leis: “Nós temos 
112 tributos e, no Brasil, você tem 
uma regra tributária federal nova a 
cada uma hora e vinte minutos. E esse 
texto tem de ser lido, interpretado e 
aplicado.” Segundo Tostes, já há teses 
no sentido de considerar todo esse 

peso burocrático inconstitucional. 
“Pessoas sérias afirmam que, diante 
desse quadro, elas estão impedidas 
de cumprir o preceito constitucional 
que diz que ninguém pode alegar 
desconhecimento da lei.”

Uma das conseqüências desse 
quadro é o fechamento de empresas, 
especialmente as pequenas. “O 
empresário alega que não conseguiu 
entender a regra do jogo e, em 
segundo lugar, não suportou o peso 
dos impostos.”  

Workshop, no Rio de 
Janeiro, por Fernando 
Marsillac, diretor 
da Petra Corretora 
de Valores, parcei-
ra na criação do 
mecanismo. Segundo 
ele, a Comissão de 
Valores Mobiliários 
(CVM) considera os 
fundos de recebíveis 
estruturados para as 
empresas de fomento 
um modelo inovador, 
capaz de abrigar 
papéis de diferentes 
naturezas e prazos. 

Marsillac disse que os fundos de 
recebíveis não são um modismo, mas 
um mecanismo de liquidez que veio 
para fi car.  A modalidade é a que mais 
cresce no mercado de securitização. No 
caso do fomento mercantil, além de ser 
uma fonte de liquidez capaz de superar 
eventuais turbulências, permite aos 
empresários do setor imprimir maior 
qualidade na gestão dos negócios. 

O assessor da Presidência Dorival 
Maso debateu com os presentes aspec-
tos tributários do fomento e Daniel Gon-
çalves, vice-presidente da Anfac, deu 
seu testemunho sobre os procedimentos 
que uma empresa de fomento mercantil 
deve adotar para superar os mais diver-
sos obstáculos. Ele destacou o apoio 
oferecido pela entidade representativa 
do setor, ressaltando, conseqüentemen-
te, a relevância de ser associado a ela.

Joaquini: importância do serviço Siqueira: interesse nos fundos Rodrigues: conquista de clientes

Advogado fala a magistrados
O advogado Alcedo Ferreira 

Mendes, especializado em fomento 
mercantil, deu uma palestra 
sobre a atividade, no dia 13 de 
setembro, para 52 novos magistrados 
aprovados no mais recente concurso 
para ingresso na carreira. Ele falou 
sobre o setor a convite da diretoria 
da Escola de Magistrados do Estado 
do Rio de Janeiro (Emerj).

Com a iniciativa, já ultrapassa  
cem o número de juízes de primeira 
instância do Estado do Rio a 
tomar contato com os conceitos 
sobre fomento preconizados pela 
Anfac e transmitidos pelo ex-

assessor jurídico da associação.  A 
escola tem entre suas atribuições 
oferecer aos juízes informações 
que permitam conhecimento mais 
aprofundado dos temas que julgam. 

A troca de experiências 
entre o fomento mercantil e os 
magistrados cariocas teve início 
em junho de 2004, em Itaipava, 
região serrana do Rio. Na ocasião, 
a Emerj reuniu cerca de 200 
pessoas entre desembargadores, 
empresários e advogados para 
ouvir os especialistas da Anfac, que 
mostraram o balizamento legal do 
fomento mercantil no País.
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Obrigações legais têm 
atualização diária 

Os associados da Anfac passaram 
a receber, sem custo adicional, desde 
de 1º setembro, e-mails diários com 
atualizações sobre todas as leis e normas 
trabalhistas, contábeis, tributárias e 
previdenciárias de interesse do fomento 
mercantil. O novo serviço é parte do 
convênio fi rmado em 1º de agosto entre 
a Anfac e a Fiscosoft e representa uma 
ferramenta fundamental no dia-a-dia 
das empresas, porque, segundo 
estimativas de especialistas, o Brasil 
produz uma nova norma legal a cada 
seis segundos, o que torna praticamente 
impossível acompanhar o volume 
de obrigações impostas à iniciativa 
privada sem o auxílio de uma instituição 
especialista dedicada a esse tipo de 
levantamento. 

O acordo contempla também o 
acesso ao Fiscosoft Online, por meio do 
site da Anfac. As notícias publicadas 
no site da nova parceira do fomento 
mercantil Fiscosoft são provenientes 
do Diário Ofi cial da União, do Diário 
Ofi cial de cada um dos 26 Estados 
brasileiros e do Diário Ofi cial de 16 
municípios cobertos pela empresa.

“Todos os dias, são cerca de 25 atos 
legais publicados. Como são extensos, 
há uma ementa sobre cada um deles, o 
que facilita a vida do leitor, pois ele não 
precisa ler todos para saber qual é do 
seu interesse. Assim, o empresário do 
fomento mercantil ganhará tempo”, diz o 
diretor da Fiscosoft Paschoal Naddeo de 
Souza Filho.

Ao entrar no site da Anfac, após 
se identifi car com login e senha, o 
associado encontrará um link da 
Fiscosoft. Há necessidade de estar 
logado ao site da associação mesmo 
que o usuário queira entrar na Fiscosoft 
Online por meio do e-mail recebido, 
para que a associação possa contabilizar 
o volume de consultas. O novo 
serviço não representa custo adicional 
aos associados e faz parte do amplo 
programa desenvolvido para tornar 
a gestão das empresas de fomento 
mercantil mais ágil, efi ciente e segura.  

Maceió recebeu, 
de 25 a 29 de 
setembro, o 111º 
Curso de Agente de 
Fomento Mercantil 
- Operador de 
Factoring. Pela 
primeira vez, 
Alagoas teve  
oportunidade 
de atualizar e 
qualificar novos 
profissionais 
sobre questões 
legais, modelos de contrato, como 
montar uma operação e tributação 
incidente sobre o fomento. O 
112º curso será realizado em São 
Paulo, de 23 a 27 de outubro. 
Estão previstos cursos de agente 
em novembro em Vitória e 
Florianópolis. 
Haverá, ainda, o 4º curso A 
Contabilidade nas Empresas 
de Fomento Mercantil em São 
Paulo, no dia 30 de outubro. O 
programa inclui análise de crédito, 
matemática financeira, direito, 
contabilidade e gestão de uma 
empresa de fomento mercantil.
Inscrições podem ser feitas nos 

institucional

AL e SP recebem curso de operador de fomento

endereços www.ibfm.com.br ou 
www.anfac.com.br.  
A Anfac ampliou a oferta de cursos 
de formação nos mais diversos 
níveis, de operador a MBA. A 
Fundação Escola de Comércio 
Álvares Penteado (Fecap) oferece 
o MBA Gestão de Negócios em 
Fomento Mercantil abrangendo as 
áreas de administração, finanças, 
economia, contabilidade, direito e 
fomento. Mais informações: fone 
0800-171757 ou no site www.
fecap.br.

Souza Filho e Lemos Leite: solução para o emaranhado de normas do País

Curso do IBFM realizado em São 
Paulo: já foram formados milhares 
de operadores e gerentes 
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Sinfac-GO/TO destaca 
ação nos workshops

O presidente do Sinfac de Goiás e 
Tocantins, Lindomar Moreira, afi rmou 
considerar “de extrema importância” 
para o fomento mercantil a realização 
dos encontros de trabalho promovidos 
pela Anfac em todo o País. “Eventos 
dessa natureza reúnem especialistas nas 
diversas áreas do fomento mercantil, 
possibilitando a todos os participantes  
oportunidades de esclarecimento em 
todos os aspectos técnico-operacionais, 
servindo ainda como forma de 
divulgação dos preceitos da nossa 
associação.” Ele espera que, tão logo 
seja possível, Goiás e Tocantins possam 
receber os especialistas para a realização 
de workshop com os associados de sua 
base sindical.

Lindomar Moreira está 
desenvolvendo uma série de projetos para 
ampliar o número de associados, bem 

Lindomar: ampliar a base de filiados

Pará recebe I Fórum Jurídico
O auditório do Tribunal de Justiça do Pará, em 

Belém, foi palco do I Fórum Jurídico Amazônico de 
Fomento Mercantil. O evento, realizado pela Anfac e pelo 
Sinfac-PA, no dia 18 de setembro, com o apoio do TJ, 
Sinfac-AM e Decisão Informática, reuniu magistrados 
da Região Norte com o objetivo de mostrar os conceitos 
do fomento. O encontro foi aberto pelo presidente do 
TJ-PA, desembargador Milton Nobre, que destacou a 
importância desse tipo de evento. Cerca de 300 pessoas 
acompanharam, ainda, palestras dos desembargadores 
Oscarlino Moeller e Oldemar Azevedo, do TJ-SP, e do 
presidente da Anfac, Luiz Lemos Leite. O presidente do 
Sinfac-PA, Antonio Costa, disse que o fórum contribuirá 
para a melhor compreensão da atividade na região.

nos sindicatos

como os serviços prestados. “Estamos 
intensifi cando neste semestre visitas 
às empresas ainda não fi liadas com 
o objetivo de aumentar nossa base. A 
criação de um site para maior apoio às 
empresas de fomento (em fase fi nal) 
também vai facilitar o contato. Além 

disso, vamos manter as reuniões mensais 
com empresários e devemos realizar 
um grande evento com apoio da Anfac. 
Vamos reunir no dia 1 de dezembro, 
integrantes do Poder Judiciário de Goiás 
e empresários do fomento mercantil do 
nosso Estado e do Tocantins.”

Para o presidente do Sinfac-GO/
TO, o sucesso do VIII Congresso 
Brasileiro de Fomento Mercantil, 
realizado em maio em Porto Alegre, 
deve ter refl exos bastante positivos em 
todo o setor no País. “Considero um 
dos mais importantes eventos até hoje 
realizados pela Anfac, em razão dos 
temas abordados, principalmente as 
palestras proferidas pelos integrantes 
do Poder Judiciário, que demonstraram 
o aprofundamento no entendimento 
de nossa atividade”, disse. “Há que 
se destacar também a presença do 
governador do Rio Grande do Sul e 
do prefeito de Porto Alegre, inúmeros 
presidentes de tribunais e muitas outras 
autoridades que tiveram participações 
expressivas no evento.”

Ministros do STJ no encontro em MG
O Sindisfac-MG, 

presidido por Régis 
Barros Carvalho, 
promoveu, em Belo 
Horizonte, no dia 
22 de setembro, o 
Encontro Jurídico: 
Minas e Fomento 
Mercantil, com 
palestras dos 
ministros do 
Superior Tribunal 
de Justiça João 
Otávio de Noronha 
(foto) e José Augusto Delgado, dos desembargadores 
Nelson Schaefer Martins (TJ-SC) e Osmando Almeida 
e Elpídio Donizetti Nunes (TJ-MG) e do juiz Jorge Luis 
Costa Beber (Blumenau - SC). Os ministros do STJ Paulo 
Galotti e Fernando Gonçalves participaram do evento, 
que reuniu magistrados, advogados e empresários, 
com apoio da Associação Nacional dos Magistrados 
Estaduais (Anamages), Associação dos Magistrados 
Mineiros (Amagis) e Anfac. As palestras focaram 
aspectos jurídicos e econômicos do fomento mercantil, 
principalmente a importância do setor para as pequenas e 
médias empresas do País.
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Anfac e Sinfac selam 
parceria com Sindicont

A Anfac e o Sinfac-SP fi rmaram 
um acordo com o Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo (Sindicont-
SP) com o intuito de estreitar os contatos 
e propiciar uma troca de experiências e 
conhecimentos entre os empresários de 
fomento mercantil e os contabilistas.   

Em encontro realizado no Crowne 
Plaza Hotel, no dia 10 de julho, os 
presidentes das três entidades, Luiz 
Lemos Leite, Marcus Jair Garutti e 
Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos 
formalizaram a parceria que deve 
representar um ganho para as empresas-
clientes dos dois setores. “É muito 
importante essa aproximação entre os 
dois segmentos porque há benefícios 
para ambos. Há um crescimento da 
atividade, um capital mais justo para o 
pequeno e médio empresário e, por outro 
lado, o profi ssional da contabilidade 
agrega valores ao seu trabalho, 
orientando o empresário sobre quais 
caminhos seguir”, afi rma o presidente do 
Sindicont. 

Lemos Leite informou que a Anfac 
e o Sinfac-SP, desde o acordo, passaram 
a incluir na pauta de seus eventos a 
participação do Sindicont. Segundo 
ele, “o convênio deve ser valorizado 
e ampliado em benefício recíproco 
da gestão das sociedades de fomento 
mercantil e do aperfeiçoamento dos 
serviços de assessoria que o contador 

deve prestar”.
Para Garutti, a parceria “é 

auspiciosa” e será uma bandeira para o 
sindicato. “Devido à grande quantidade 
de contatos profi ssionais do Sindicont-
SP, é possível visar uma melhoria das 
relações, acrescentando uma janela de 
oportunidades para esses profi ssionais”, 
disse. “A vantagem é que o contabilista, 
se tornando parceiro das empresas 
de fomento, agrega valor, segurança, 
confi ança e aumento de serviços que 
presta a seu cliente. E nós, empresas 
de fomento, passamos a ter operações 
lastreadas na interface da segurança e 
da credibilidade que o profi ssional tem 
diante de seus clientes. Estamos unindo 
o empresário, o contador e a nossa 
empresa para servir em conjunto.”

Gonçalves dos Santos disse que 

Garutti, Lemos Leite e Gonçalves firmam o acordo entre as três entidades e...

vai contar com a ajuda da Anfac 
e do Sinfac-SP, pois, segundo ele, 
muitos contabilistas ainda têm um 
conhecimento escasso sobre o fomento 
mercantil. “Nossa aproximação com 
a Anfac começou em 2005, porque 
acreditamos que há muita utilidade na 
atividade, a qual temos a obrigação de 
conhecer para orientar os clientes. A 
idéia é promover eventos com pequenos 
e médios empresários e mostrar como 
funciona o fomento, para que dêem a 
merecida confi ança ao setor.”

 
Solenidades – O Sinfac-SP 

homenageou o Sindicont, no dia 
em que a entidade representativa 
dos contabilistas que completou 87 
anos, 19 de julho, com a doação 
de um documento histórico do 
Instituto Brasileiro de Contabilidade 
datado de 1918. Trata-se do 
diploma de Francisco D’Áuria, 
primeiro presidente do Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo. A 
solenidade foi realizada na sede 
da entidade. Gonçalves dos Santos 
classifi cou a atitude como “um grande 
gesto de amizade e carinho” que 
aproxima ainda mais os dois setores. 

O Sinfac-SP esteve presente também 
na solenidade que marcou os 90 anos 
de fundação do Sindicont do Rio de 
Janeiro, no dia 20 de setembro, a convite 
da presidente da entidade, Vitória Maria 
da Silva. Os contabilistas do Rio já 
participam de eventos do fomento.... exibem documento de 1918 doado pelo Sinfac-SP ao Sindicont
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Juro cai, mas ganho 
real está mais alto

Jayme Alves
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Jayme Alves 
é economista 
e consultor do 
DiárioNet.

Workshop Rio
O encontro foi muito proveitoso, saí 
de lá muito satisfeita com tudo que 
aconteceu, foi um dia muito bom. 

Elizabeth de Mattos Caetano  
Primoris Fomento Mercantil

Rio de Janeiro - RJ

Gostamos muito do workshop. Apren-
demos bastante, nos atualizamos e fi -
zemos bons contatos. Obrigado!

Gustavo de Menezes Leivas 
e André Retto Agostinho da Silva

Saviel Fomento Mercantil Part. 
Niterói – RJ

 
Minhas expectativas foram plenamen-
te atendidas e até superadas. Fiquei  
mais ciente e participativo no ramo 
de fomento. Vim do Bradesco para a 
Globalfec e não tinha a noção exata de 
como a nossa classe era organizada!

Marcus Lima 
Globalfec Fomento Mercantil

Rio de Janeiro – RJ

Minha expectativa foi superada. Foi a 
primeira e não será a última vez que  
participarei de um evento como este. 
E dezembro, farei o curso em SP.

Ruy Gustavo
LM Factoring Fomento Mercantil

Pindamonhangaba- SP

Workshop Bauru
Fico feliz que nosso segmento se so-
lidifique e transforme velhos para-
digmas em soluções para as peque-
nas e médias empresas. A Anfac é 
a mola propulsora desse desenvolvi-
mento. 

Anita Claudia
TNF Tec. de At. e Fomento Mercantil

São Paulo - SP 

Portal e news 
Parabéns a toda a equipe da Anfac en-
volvida na construção da nova página  
do portal na internet e da newsletter.

Lívio Utech
Plus Fomento Mercantil

Blumenau - SC

Editorial
Lindo o artigo de Luiz Lemos Lei-
te “Sonhar é Preciso” de 24/7/2006. 
Emociona e nos dá forças para traba-
lhar cada vez mais por nossos ideais.

Elcio José Sartor
Factor

Curitiba - PR

Banco Central manteve a traje-
tória de queda da taxa básica de 
juros na reunião do fi nal de agos-

to e promoveu o décimo corte consecutivo 
na Selic, reduzindo a taxa para 14,25% ao 
ano. Apesar dos seguidos cortes, que so-
mam mais de cinco pontos, desde o pico 
no mesmo período do ano passado, a re-
cente queda da infl ação no Brasil amplia o 
ganho real das operações com referência 
nas taxas de juros. 

A infl ação medida pelo IPCA acu-
mulou alta de 1,73% de janeiro a julho 
deste ano, ante 3,37% no mesmo período 
de 2005. Já a Selic, mesmo com as segui-
das reduções, teve alta de 8,71% nos sete 
primeiros meses de 2006, ante 10,14% no 
mesmo período de 2005. Ou seja, em ter-
mos reais, descontada a infl ação do IPCA, 
o rendimento deste ano é de 6,86%, maior 
que o patamar de 6,54% do mesmo pe-

ríodo do ano passado. Isso 
quer dizer que a taxa de juro 
em 2006 está remunerando 
o capital dos investidores 
de forma mais acentuada 
do que no ano passado, se 
levarmos em conta o cresci-
mento dos preços na econo-
mia brasileira nos períodos 
comparados.

Renda fi xa - Diante desse cenário, 
permanecem recomendados e interes-
santes como forma de proteção do capital 
os investimentos em ativos referenciados 
nas taxas de juros, sejam os pós-fi xados, 
como as LFTs, fundos DI e CDB-DI, ou 
os prefi xados, como LTNs, fundos de ren-
da fi xa e CDB-pré, tendo em vista a ma-
nutenção do processo de redução gradual 
da Selic. É importante também que os 
agentes fi nanceiros saibam manusear de 
forma mais planejada seu capital. 

Para a parcela que deverá permanecer 
em caixa por mais tempo, é importante 
optar por fundos e papéis de longo prazo, 
visando aproveitar a queda do imposto de 
renda para 15%, após 720 dias da aplica-

ção. Muitos já usufruem o benefício, por-
que investiram os recursos antes de 22 de 
dezembro de 2004. Já a parcela reservada 
para giro ou de rápida utilização pode ser 
alocada em fundos de prazo mais curto ou 
papéis de menor prazo, que também so-
frem menores variações de preços. 

A perspectiva para os próximos me-
ses não é diferente. A maioria dos agentes 
econômicos prevê a manutenção da traje-

tória de queda da 
Selic, ainda que  
mais moderada, 
e infl ação sob 
controle. 

O

investimentos

cartas

Juro nominal x real
(Taxa real sobe, apesar da queda da Selic)

2005 - Jan/Jul 2006 - Jan/Jul

IPCA Juro nominal Juro real
0%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

3,37%

1,73%

10,14%

8,71%

6,54% 6,86%
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