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IX Congresso Brasileiro de
Fomento Mercantil
Evento demonstra consagração do fomento e da ANFAC no País

O

imprescindível papel do fomento mercantil para
a economia brasileira, o atual cenário em que atuam as
empresas do setor, as tendências, inovações, soluções e
desafios para a atividade foram algumas das pautas do
IX Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil, maior
evento do segmento no País, que aconteceu de 18 a 20
de junho, no Hotel Transamérica em São Paulo.
Durante os três dias do Congresso, cerca de 600
empresários, profissionais e autoridades dos 26 estados da Federação participaram de uma programação
intensa, variada e estratégica, conduzida pelos mais capacitados especialistas, que trataram da atividade de
factoring, sob a ótica econômica, jurídica, contábil e técnica. Além disso, o Congresso propiciou um espaço de
convivência e integração, em que os participantes tiveram a oportunidade de trocar experiências, fechar negócios com as empresas expositoras e participar de expressivos momentos sociais, como o jantar de confraternização que encerrou o evento.
Outro destaque do evento foi a presença de um representante do factoring internacional, o secretário geral da Assifact - Associação Italiana de Factoring, Alessandro Carretta, que teceu um panorama da atividade
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de fomento mercantil na Itália, delineando uma esclarecedora comparação com o factoring brasileiro.
Um consenso entre os palestrantes, de renome nacional e até internacional, foi a defesa unânime da
regulamentação da atividade de fomento mercantil
no País, através da aprovação da PLC nº13/2207, que
tramita atualmente no Senado Federal. Para os especialistas, a lei vai permitir que as factoring tenham
condições de ampliar sua atuação e contribuir ainda
mais com o crescimento das pequenas e médias empresas do País. Outra questão presente em diversas
palestras foi a importância das empresas de fomento
investirem na prestação de serviços, oferecendo aos
seus clientes, além de capital de giro, uma estratégica orientação em gestão e finanças, imprescindível
para a condução de seus negócios.
A partir destas reflexões, os participantes foram convocados pelo presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, a
pensar no futuro e agir no presente. “As nossas empresas filiadas devem programar-se para enfrentar uma fase
de profundas mudanças em seu mercado, cuidando da
modernização de seu ambiente de negócios, em que o
crescimento se transformou em uma experiência mar-

cada pelo risco. Do ponto de vista da governança corporativa é de se considerar que as
empresas de fomento mercantil, deverão,
desde já, desenvolver processos, procedimentos e práticas de gestão empresarial
transparente e eficiente de desempenho
operacional detalhado, coerente e exeqüível, que demonstrem visão de futuro e gosto pela inovação.”
No final do evento, os participantes deram nota 11 para o IX Congresso, elogiando a organização e alta qualidade e relevância dos conteúdos expostos.
Na seqüência, serão apresentados todos
os temas discutidos, questões essenciais à
consolidação do fomento mercantil, como
a influência da crise internacional na economia brasileira, a Reforma Tributária proposta pelo governo, a competitividade empresarial, a experiência internacional do factoring na Itália, as ferramentas para a gestão de risco, a Lei do Fomento Mercantil, os contratos digitais, entre diversos
outros temas de igual relevância para os empresários
do segmento.

Autoridades destacam a relevância
socioeconômica do fomento mercantil
Na noite de abertura, dia 18, todas as autoridades
presentes enfatizaram a importante contribuição que
o movimento do fomento mercantil tem trazido para
a economia do País, estimulando e subsidiando o empreendedorismo das pequenas e médias empresas
brasileiras.

A deputada estadual Célia Leão (PSDB-SP) declarou
que as empresas de factoring realizam um trabalho
imprescindível para o Brasil, para a América Latina e
para o mundo. Ela elogiou a composição da mesa de
abertura da qual era uma das integrantes, lembrando
que estavam ali representantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, o que, segundo ela, demonstra o
reconhecimento que a ANFAC tem merecidamente
alcançado na sociedade, nestes últimos anos.
“Quem tem comprometimento com o factoring,
tem comprometimento com o desenvolvimento econômico do País, pois faz crescer aquele que pode e
quer crescer, mas que precisa de uma ajuda, de uma
confiança. E tem sido essa a missão da ANFAC e de
suas empresas associadas nestes últimos 26 anos”, destacou a deputada.
Ao falar da contribuição que a atividade tem
agregado à dinâmica econômica do Brasil, Célia
Leão lembrou que as empresas clientes das factoring são as principais responsáveis pela geração de
postos de trabalhos, pagamento de tributos e
consolidação do crescimento do País. “A mola
propulsora do progresso
do Brasil são as pequenas
e médias empresas, que
recebem a confiança das
empresas e dos empresários de factoring.”.
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Pioneirismo
Considerado como o decano do factoring no País,
o empresário Gastão Fráguas fez uma retrospectiva
dos avanços alcançados pela ANFAC nos últimos anos,
associando o sucesso da atividade ao pioneirismo e
significativo esforço do presidente Luiz Lemos Leite
na criação, desenvolvimento e representação do segmento no País.
Neste sentido, Fráguas lembrou de momentos históricos para o fomento mercantil, em que o presidente da
ANFAC, Luiz Lemos Leite, defendeu com diplomacia e
total empenho, a legalização da atividade frente a diversos desafios, como a resistência inicial do Banco Central em reconhecer a legitimidade das operações de fomento mercantil. “Graças à sua determinação em esclarecer as autoridades brasileiras a respeito das diversas contribuições que as factoring poderiam trazer ao
País, elucidando os exemplos internacionais e explicando detalhadamente todos os aspectos da atividade de
factoring, hoje nós podemos comemorar com dignidade os diversos avanços do fomento mercantil no País.”
O empresário Gastão Fráguas também fez um elogio
aos políticos que durante a trajetória do factoring no País
aderiram à causa da ANFAC, se empenhando na elaboração e defesa de uma legislação específica para o setor,
como é o caso do deputado Federal Arnaldo Faria de Sá
e do atual prefeito de Porto Alegre, José Fogaça, que,
quando senador, foi um dos articuladores do projeto de
lei do fomento mercantil, como seu autor fazendo sua
defesa no Senado Federal.
Fráguas encerrou seu discurso ressaltando o papel estratégico das sociedades de factoring para o cenário econômico brasileiro e a luta histórica de Luiz Lemos Leite em
favor de seu desenvolvimento. “Se não fosse a atividade
de fomento no País, hoje, grande parte das pequenas e
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médias empresas já teria fechado suas portas. Por isso, é
fundamental valorizar a contribuição de Luiz Lemos Leite
para a economia brasileira e, não apenas conhecer, mas
também reconhecer os seus feitos.”

Questão de interesse nacional
Representando a magistratura, o desembargador
presidente do Tribunal da Justiça de Pernambuco, Jones Figueiredo, declarou que “a inquestionável conduta da ANFAC nestes últimos anos convoca o Poder Judiciário a um novo olhar sobre as questões nacionais de
significativa importância para a economia brasileira,
como a atividade de factoring”. O desembargador ainda defendeu um aparelho normativo adequado para
subsidiar o trabalho das sociedades de fomento, fazendo referência ao projeto de lei do fomento mercantil.
O presidente do SINFAC-SP, Pio Daniele, durante seu
pronunciamento, falou que o movimento de fatoring
tem passado por importantes transformações e foi enfático ao afirmar que os empresários do setor devem
estar preparados para este novo momento. “Não podemos mais compor nossas receitas com 70% em compras de ativos. Cada vez mais, teremos de agregar serviços às nossas atividades.”
Compuseram a mesa da cerimônia de abertura do
evento o presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, o Secretário Geral da Assifact - Associação Italiana de Factoring , Alessandro Carretta, o presidente do SINFACSP, Pio Daniele, o desembargador presidente do Tribunal da Justiça de Pernambuco, Jones Figueiredo, a deputada estadual (PSDB-SP), Célia Leão, o presidente da
empresa Santa Cruz Fomento Mercantil, Gastão Fráguas e o coordenador de planejamento e avaliação da
Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de
São Paulo, no ato representando o governador do Estado José Serra, Pedro Pereira Benvenuto.

Luiz Lemos Leite faz diagnóstico do factoring no Brasil e no mundo
Em sua palestra de abertura do IX Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil, o presidente da ANFAC,
Luiz Lemos Leite, mencionou os resultados da atividade
de factoring no Brasil e no mundo .“A história do factoring se repete na maioria dos paises onde foi implantado. Superada a confusão de natureza conceitual com
outros institutos, a atividade cresceu e prosperou e hoje
67 países praticam factoring nos cinco continentes,
com o volume de negócios da ordem de 1 trilhão e 300
bilhões de euros.”
O presidente da ANFAC enfatizou ainda que os 26
anos de história do factoring no Brasil são marcados
por um trabalho diuturno, persistente e sério: “Construímos um arcabouço institucional capaz de sustentar
um volume cada vez mais crescente de negócios que,
em seu cerne, só existe porque se destina a apoiar as
pequenas e médias empresas, um segmento com enorme potencial de crescimento.”
Avaliando este contexto, Luiz Lemos Leite fez
apostas positivas com relação ao futuro da atividade, afirmando que o fomento mercantil deve passar por um momento promissor especialmente nos
segmentos de agronegócios, celulose, metalurgia,
mineração, energia, sucro-alcooleira, biocombustível, construção civil.
Contudo, o presidente da ANFAC alertou: “Só se
beneficiarão deste novo cenário aquelas empresas que
souberem se adequar às novas exigências do mercado,
que envolvem, dentre outras, atualização tecnológica,
capacitação profissional, identificação de problemas e
necessidades, atendimento personalizado à clientela,
além de adequado nível de capitalização”.

Números do Factoring
67 países praticam a atividade nos 5 continentes
1 trilhão e 300 bilhões de euros movimentados
em 2007
26 anos de atividades no Brasil
130 mil pequenas e médias empresas clientes
das empresas associadas à ANFAC
2,1 milhões de empregos diretos e indiretos
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Experiência internacional
Italiana: foco na prestação
de serviços
Uma das maiores personalidades no cenário do
factoring internacional, o secretário geral da Associação Italiana de Factoring - Assifact, Alessandro
Carretta, que também é membro das principais
entidades empresariais da Europa, proferiu palestra no IX Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil, em que falou sobre as modalidades de fomento mercantil em seu país, fazendo um paralelo
com as características da mesma atividade no Brasil. Neste contexto, ressaltou o destaque que a Itália vem conquistando no ranking mundial de factoring, explicando sobre o trabalho feito em seu
país, que resultou na posição de segunda maior
movimentação financeira em operações de factoring do mundo, em 2007.
Em entrevista à Revista Fomento Mercantil, Carretta esclareceu os principais aspectos abordados
em sua palestra, como as características do factoring na Itália, o papel do fomento para o desenvolvimento econômico das empresas e a as tendências do mercado de fomento mercantil na Itália.
Qual o cenário econômico e legal em que atuam as empresas de factoring na Itália?
Apesar do PIB da Itália estar relativamente baixo, com
uma leve contenção de emprego, o país mantém a inflação
nos níveis exigidos pela comunidade européia. A grande

Alessandro Carretta - secretário geral da Assifact
Associação Italiana de Factoring

maioria das empresas italianas é de pequeno porte e de
caráter familiar, sendo que poucas empresas são públicas e
de grande porte. As transações comerciais de factoring ocorrem com empresas medianamente endividadas e que necessitam de orientação gerencial.
O factoring se apresenta como uma boa opção de crédito para estas empresas, tanto que, em 31 de dezembro
de 2007, o volume de factoring na Itália foi de 115 bilhões de euros, representando 8% do PIB italiano. Na
verdade, o fomento mercantil exerce um papel fundamental para a sobrevivência e consolidação destas empresas, que estariam falidas se não fossem o apoio que
recebem das factoring.

“A grande maioria das empresas italianas é de pequeno porte e de
caráter familiar e o factoring se apresenta como uma boa opção de
crédito para empresas, tanto que, em 31 de dezembro de 2007, o
volume de factoring na Itália foi de 115 bilhões de euros,
representando 8% do PIB italiano.”
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te pelos bancos – que têm estatuto de banco - ou por bancos intermediadores - que não têm estatuto de banco, mas
são empresas especializadas de natureza financeira, que utilizam o factoring para regular débitos e créditos. Há cerca
de 10 anos, existiam cerca de 800 bancos que operavam
com factoring, no ano passado existiam apenas 32 e, este
ano, apenas 14. Ou seja, existe uma tendência de concentração de grupos bancários que praticam o fomento mercantil no país.
Outra diferença primordial é que enquanto no Brasil o
factoring é apenas praticado com empresas privadas, na Itália cerca de ¼ das operações de fomento são feitas com empresas públicas. A empresa pública na Itália, em geral, tem
características especiais, ela paga com muito atraso, um até
dois anos, mas sempre paga.
O pagamento vem com atraso, mas é garantido, sendo
“A mensagem da Itália é que o
assim, a empresa de factofactoring não é apenas considerado
ring não pode abrir mão
desse mercado. O governo
um serviço financeiro, mas um serviço
italiano está estudando para
de gestão que revolve a situação das
desenvolver melhor essa
empresas, caracterizando-se como um
prática.

Como a atividade tem se evoluído
no país?
É importante dizer
que o factoring teve um
grande desenvolvimento
importante instrumento auxiliar
na Itália nos anos 90, mas
houve um declínio acenPor que as empresas
ao seu desenvolvimento”.
tuado nos últimos anos,
italianas recorrem ao
e agora, recentemente
factoring?
está tomando fôlego noNa Itália, o factoring
vamente. O fomento mercantil na Itália sempre acompa- é utilizado mais freqüentemente por empresas onde o
nhou o desenvolvimento econômico do país, sendo o pri- capital de giro é fundamental para o desenvolvimento
meiro a sentir os sintomas da economia, quando as ativida- do negócio. As empresas que utilizam o fomento merdes econômicas vão bem, o factoring cresce, quando vão cantil estão satisfeitas financeiramente e em termos
mal, há uma queda das operações.
de gestão do negócio, enquanto as empresas que não
Hoje o factoring apresenta custos acessíveis com ou sem conhecem a fundo a atividade de fomento, freqüentegarantia de devedor, ou seja, com a cláusula ‘pro soluto’ ou mente têm uma visão distorcida do setor. Por isso, nós
‘pro solvendo’.
que praticamos o factoring em todo o mundo devemos
difundir um correto conceito da atividade.
Qual o principal diferencial da atividade de foAlém disso, o fomento mercantil é menos arriscado
mento na Itália em relação ao Brasil?
que uma operação financeira tradicional, isso graças à base
Uma característica interessante das empresas de fomen- triangular da operação, onde atuam diretamente uma emto mercantil italianas é a boa relação com o sistema ban- presa de factoring uma empresa cliente e os seus sacados.
cário. O fomento mercantil possui um fator mais baixo
que as operações bancárias e possui um nível de inadimQuais as principais tendências para a atividade
plência mais baixo que o sistema bancário. Apesar disso, de factoring no mundo?
o factoring tem maior impulso quando crescem os finanA mensagem da Itália é que o factoring não é apenas
ciamentos bancários a curto prazo. O fomento jamais irá considerado um serviço financeiro, mas um serviço de
substituir os financiamentos, muito pelo contrário, ele os apoio e de gestão que resolve a situação das empresas,
complementa, pois são mais eficientes na recuperação de caracterizando-se como um importante instrumento aucréditos, e também no aspecto da gestão. É este o grande xiliar ao seu desenvolvimento – na Itália o factoring é um
diferencial das sociedades de factoring italianas, o foco legítimo produto de varejo. Esta é uma tendência mundina prestação de serviços gerenciais e na recuperação de al, as empresas de fomento mercantil estão preparadas para
créditos.
fornecerem uma sólida orientação para as empresas cliAlém disso, o factoring na Itália é praticado diretamen- entes, dos mais diferentes segmentos.
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19 de Junho

Reforma Tributária: legislação
complexa e aumento de impostos.

“Não pode haver
simplificação do
sistema tributário
com acréscimo
de impostos”
Ives Gandra da Silva Martins

A

necessidade de uma Reforma Tributária que desonere o contribuinte, simplifique o sistema de arrecadação, gere mais competitividade empresarial e estimule o crescimento da economia brasileira é um consenso
entre empresários, tributaristas e contribuintes em geral. A Proposta de Emenda Constitucional - PEC 233/
2008 - da Reforma Tributária, apresentada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional em fevereiro deste
ano, entretanto, tem gerado polêmica e provocado
muitas críticas de diversos especialistas, que acreditam
que o novo sistema irá tornar mais complexa a legislação e elevar ainda mais a carga tributária do País.
Entre os críticos da proposta do Governo encontrase o jurista Ives Gandra da Silva Martins, um dos mais
renomados tributaristas brasileiros, palestrante no IX
Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil, realizado
pela ANFAC, onde esclareceu os aspectos mais relevantes do texto da PEC, enfatizando os efeitos que as transformações propostas teriam sobre as empresas, a sociedade e a economia brasileiras.

Calibragem de Conforto
Para Ives Gandra, nesta PEC não existem chances de
haver redução do volume de impostos incidente sobre
os contribuintes de modo geral. Ele afirma que o gover16
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no tem hoje 60% da receita dos tributos recolhidos em
todo o País e não vai arriscar perder esta porcentagem.
“Para aprovar o texto proposto da Reforma Tributária o governo acenou que todos os impostos federais seriam compartilhados com os estados e os municípios. Entretanto, para cumprir essa promessa, sem
diminuir sua arrecadação, terá de jogar para cima as
alíquotas, porque caso tenha perdas com a alteração
do sistema, sua arrecadação será compensada de alguma forma”, explicou. Esta estratégia utilizada, segundo ele, é chamada “calibragem de conforto”,
pois permite a fixação de novas alíquotas, quando o
governo projeta uma arrecadação mais do que é necessário para evitar possíveis perdas por erros de cálculos e projeção.
Outra severa crítica do tributarista com relação ao projeto diz respeito à implementação do Imposto sobre o
Valor Agregado – IVA, que substituirá a Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, a Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, a
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE, e o salário-educação que equivaleria às bases somadas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS e do Imposto Sobre Serviços - ISS.
Nesse contexto Ives Gandra explicou que, ao reunir

quatro contribuições sociais no IVA, mudando a natureza
jurídica desses instrumentos, a União passará a ter direito
a oito impostos, em vez dos sete atuais, e continuará com
a possibilidade de criar novas contribuições. “Não há simplificação com acréscimo de impostos”, enfatizou.
Reflexos nas Empresas de Fomento Mercantil
Como o IVA incidirá sobre operações com bens e
prestação de serviço, Ives Gandra lembrou que se aprovada a Reforma proposta as empresas de fomento mercantil serão diretamente afetadas, correndo um sério
risco de enfrentarem a elevação dos impostos devidos
em razão da mencionada calibragem de conforto.
Quanto às alterações adotadas na cobrança do ICMS,
a fim de se combater a “guerra fiscal”, o palestrante
afirmou que a adoção do regime de destino, implicará
em perdas para os “estados exportadores líquidos” e
ganhos para os “estados importadores líquidos”, isto
é, perda para os estados que vendem mais do que compram e ganho para os estados que compram mais do
que vendem. Ives Gandra alertou ainda que com esse
modelo tributário, estarão sendo prejudicando os centros produtivos, geradores de emprego e renda.
A proposta do Governo prevê, entretanto, um sistema de compensação ou equalização que irá ressarcir os
estados “perdedores”. Apesar disso, Ives Gandra enfati-

zou que ainda não existe no texto do projeto de Reforma
Tributária qualquer menção aos mecanismos ou diretrizes desse sistema de compensação. “As indefinições a
respeito do fundo de compensação do ICMS, bem como
de projetos complementares e regulamentações necessárias para a implementação das alterações sugeridas,
tornam a PEC um cheque em branco para o Governo, o
que é muito perigoso”, ressaltou o tributarista.
Na lista das críticas de Ives Gandra ao projeto da
Reforma destaca-se também a implementação da
Contribuição Social da Saúde - CSS, em substituição à extinta CPMF. “38% do PIB brasileiro é referente ao pagamento de impostos, o que significa R$
704 bilhões e o governo alega que não consegue
tirar 8% para a saúde. Enquanto isso ele gasta cerca de R$ 130 bilhões somente com pagamento dos
servidores”, comentou.
Por todas as razões expostas, o tributarista Ives Gandra da Silva Martins acredita que o atual projeto de Reforma Tributária, se aprovado em sua forma original,
não é bom para a sociedade, pois trará prejuízos para o
empresariado brasileiro, tendo um efeito negativo sobre a competitividade e o desenvolvimento do País.
Compuseram a mesa da palestra: Ives Gandra Martins; José Góes, presidente do SINFAC/PR; e Bartolomeu
Bueno, vice-presidente do Tribunal de Justiça/PE.
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20 d e J u n h o

IX Congresso encerra-se
com balanço positivo
Especialistas abrilhantaram o evento e traduziram aos participantes dados importantes sobre
o momento atual do setor de fomento mercantil no Brasil e no mundo

N

o encerramento das atividades do IX Congresso
Brasileiro de Fomento Mercantil, o presidente da comissão organizadora do evento, Geraldo Majela dos
Santos, fez um balanço e retrospectiva de tudo o que
foi apresentado aos participantes, com uma breve prestação de contas. “Cabe registrar o apoio e a colaboração recebidos dos meus colegas de comissão, dos
SINFAC´s de todo o País, das entidades parceiras, dos
palestrantes, dos apoiadores e dos 550 congressistas.
Sem essa colaboração o evento não teria sido o sucesso
que foi, fato que todos nós podemos constatar.”
O prefeito de Porto Alegre, José Fogaça, um dos
maiores defensores do fomento mercantil no Senado Federal, encerrou o ciclo de palestras, falando
sobre o tema de extrema relevância para o setor, que
é a regulamentação da legislação do fomento mercantil. “Ao conhecer Luiz Lemos Leite, quando representante legislativo no Senado Federal, conheci

também a ANFAC e o inestimável serviço prestado
pelo factoring às empresas brasileiras, notadamente as de pequeno e médio porte. Naquele momento
me convenci de que a regulamentação do fomento
mercantil era o único meio de separar o joio do trigo nessas transações mercantis. Assim, ao encaminhar o projeto de lei, eu não optava apenas pela
apresentação técnica, mas abraçava uma causa que
considero justa e necessária para o País.”
Fogaça avaliou a luta e o trabalho realizados pela
ANFAC como feitos de maneira diligente, inabalável
e determinada. “As lideranças do fomento mercantil, aqui representadas por Luiz Lemos Leite, querem
um divisor de águas entre a exploração espúria da
agiotagem e um verdadeiro factoring, feito com seriedade e decência, voltado ao interesse coletivo e ao
desenvolvimento econômico do Brasil”, destacou o
prefeito de Porto Alegre.
Fomento Mercantil - Maio/Junho 2008
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Por sua vez, o presidente da ANFAC, agradeceu
publicamente o trabalho e a dedicação da comissão
organizadora, pelo planejamento, organização e realização do evento, com absoluta perfeição; aos patrocinadores e apoiadores que apostaram na iniciativa; aos
palestrantes que brilhantemente enriqueceram o evento, transmitindo conhecimentos indispensáveis ao dia-

a-dia dos empresários de fomento mercantil; e aos participantes, que com suas presenças emprestaram valor
e prestígio ao IX Congresso de Fomento Mercantil.
Após o pronunciamento do presidente da ANFAC,
foram realizados sorteios de prêmios aos participantes,
ofertados pelos patrocinadores do evento.

FATOR ANFAC
FATOR DE COMPRA %
1993 1994

1995 1996 1997

1998 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Jan 28,07 30,67

8,36

6,64

4,55

4,79

4,52

4,20

3,80

3,89

4,42

4,24

4,55

4,52

3,96

3,96

Fev 25,64 32,96

8,32

6,73

4,43

4,75

4,85

4,16

3,77

3,88

4,40

4,40

4,57

4,51

3,95

3,95

Mar 24,73 34,56

8,90

6,61

4,28

4,64

5,10

4,12

3,83

3,82

4,40

4,40

4,60

4,51

3,94

3,95

Abr 27,00 36,80

9,29

6,51

4,25

4,55

4,92

4,01

3,89

3,83

4,40

4,39

4,62

4,42

3,92

3,98

Mai 26,64 35,30

9,07

6,23

4,24

4,50

4,82

3,99

3,89

3,81

4,43

4,41

4,63

4,35

3,91

4,00

Jun 27,09 35,40

9,00

5,89

4,20

4,42

4,79

3,97

3,93

4,10

4,39

4,40

4,64

4,31

3,90

4,01

9,02

5,60

4,20

4,33

4,75

3,91

4,10

4,04

4,36

4,42

4,63

4,29

3,90

4,05 *

Ago 28,22 10,40

8,49

5,44

4,15

4,20

4,70

3,88

4,04

4,04

4,34

4,43

4,63

4,24

3,91

Set 28,83 8,58

8,11

5,25

4,13

4,50

4,56

3,87

4,03

4,01

4,33

4,45

4,13

3,92

Out 28,55 8,46

7,85

5,02

4,10

4,55

4,40

3,85

3,97

4,25

4,28

4,46

4,61

4,06

3,93

Nov 29,47 8,71

7,72

4,78

4,96

4,50

4,39

3,87

3,95

4,37

4,25

4,49

4,58

3,99

3,94

Dez 31,26 8,36

7,28

4,70

4,80

4,49

4,35

3,83

3,90

4,38

4,24

4,51

4,55

3,96

3,96

Jul

27,42 9,85

4,62

* Média até 11/07/2008
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CARTEIRA ANFAC VERSUS PIB BRASIL
Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Carteira
ANFAC
18.760
24.250
26.591
30.062
34.567
42.674
50.745
60.345
70.102

PIB
BRASIL
973.846

Carteira/ PIB

1.101.255
1.198.736
1.447.822
1.699.948
1.941.498
2.147.239
2.332.936
2.558.821

1,93%
2,20%
2,22%
2,08%
2,03%
2,20%
2,36%
2,59%
2,74%

No período considerado, a participação da CARTEIRA
ANFAC, no PIB brasileiro, se deu de forma crescente. Para
uma evolução do PIB brasileiro, no período de 162,75%, a
CARTEIRA ANFAC teve uma expansão de 273,68%, ou
seja, 68,16% a mais.
No período 1/01/2.004 a 31/12/2.007, período em que o
país conviveu com a mais extraordinária expansão do crédito, tanto o focado nas empresas como nas pessoas físicas, para uma evolução do PIB brasileiro de 50,52% a
CARTEIRA ANFAC evoluiu 102,80%, o que demonstra
efetivamente a relevância da atividade para o país, e é importante que se ressalte ser o público alvo das empresas
associadas à ANFAC as pequenas e médias empresas, segmento que enfrenta toda a sorte de dificuldades para sobreviver.
Em termos de participação percentual no PIB, a CARTEIRA ANFAC teve uma evolução de 41,97%, no período

Média

FATOR
ANFAC/
CDI
376,04%

DES.
CAPITAL
CONTA
DE GIRO/ GARANTIDA/ DUPLIC./
CDI
CDI
CDI
204,72%
418,91%
290,70%

Desv. Padrão

55,88%

27,92%

89,92%

41,73%

Coef. Variação

14,86%

13,64%

21,46%

14,35%

Da análise estatística dos dados, ora compilados, verificamos que tanto o FATOR ANFAC, como a taxa de desconto de duplicatas, praticada pelas instituições financeiras, AMBOS apresentam o MESMO COEFICIENTE DE
VARIAÇÃO, ou seja, ambas apresentam o MESMO RISCO, ainda que as suas operacionalidades sejam razoavelmente diferentes.
Por outro lado, vemos que o FATOR ANFAC, a taxa de
juros do capital de giro e a taxa de desconto de duplicatas
apresentam, praticamente, o mesmo coeficiente de variação, o que demonstra não haver entre elas qualquer distorção significativa.

Por sua vez verificamos que a variável observada conta
garantida apresentou coeficiente de variação bastante elevado, cerca de 45% superior aos demais, o que evidencia o
ALTO RISCO dela, o que em certa parte é coerente com as
características de crédito que essa variável representa.
Coeficientes de Correlação
Duplicatas e Capital de Giro:
Duplicatas e Conta Garantida:
Duplicatas e CDB:

0,9600
0,5350
0,7920

Fator ANFAC e Capital de Giro:
Fator ANFAC e Conta Garantida:
Fator ANFAC e CDB:

0,9300
0,8600
0,9440

Fator ANFAC e Duplicatas:

0,8040

Quando determinamos o coeficiente de correlação, observamos que as taxas de juros referentes ao capital de giro e a taxa de
desconto de duplicatas têm uma correlação positiva e bem próxima de um (0,960), significando uma CORRELAÇÃO QUASE
PERFEITA. O mesmo procedimento efetuado com as taxas de
juros dos CDBs e das taxas de desconto de duplicatas mostrou
uma correlação FORTEMENTE POSITIVA (0,792), significando haver entre elas um GRAU DE ASSOCIAÇÃO bastante considerável.
Quando adotamos igual procedimento, agora introduzindo a
variável observada FATOR ANFAC, podemos verificar que:
a) O FATOR ANFAC e a variável observada taxa de juros do
CDB estão, praticamente, PERFEITAMENTE CORRELACIONADOS POSITIVAMENTE (0,944), vindo isto a confirmar a
evidência do benchmark adotado em sua concepção técnica, ou
seja, as demais variáveis que entram na sua formulação não chegam a distorcer a base de cálculo adotada.
b) O FATOR ANFAC e a variável observada taxa de juros
para capital de giro, utilizada pelo sistema financeiro, também
estão muito próximas de serem consideradas PERFEITAMENTE CORRELACIONADAS POSITIVAMENTE (0,930), o que
demonstra a forte coerência teórica e conceitual na concepção
dessas variáveis e as suas destinações.
c) O FATOR ANFAC quando cotejado com a variável observada taxa de juros da conta garantida mostrou CORRELAÇÃO
POSITIVA bastante considerável (0,860), inferindo – se daí que,
embora as premissas de cálculo utilizadas nas formulações delas
sejam bastante diferentes, o GRAU DE ASSOCIAÇÃO entre
elas é extremamente forte, justificando e confirmando assim a
razão pela qual os produtos financeiros que essas variáveis representam tenham tão forte presença nas atividades empresariais
no Brasil.
d) Quando comparamos, vis - a – vis, o FATOR ANFAC e a
variável observada taxa de desconto de duplicatas, praticada pelo
sistema bancário, verificamos existir uma ALTA CORRELAÇÃO
POSITIVA entre elas (0,804), e, mais uma vez observamos que,
ainda que a metodologia de cálculo e premissas adotadas para
essas variáveis, os valores usualmente praticados, para essas variáveis, são extremamente compatíveis e afins.
Dados extraídos da palestra do Presidente da ANFAC na abertura do IX Congresso.
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Especial

Ambiente de Negócios do
IX Congresso de Fomento Mercantil
Troca de informações, boas oportunidades comerciais e de relacionamento

O IX Congresso
Brasileiro de Fomento Mercantil, além
de oferecer excelentes palestras onde
foram feitas análises
da conjuntura jurídica, econômica, política e social do País,
apontando tendências e perspectivas
para as empresas de
fomento mercantil,
também reservou
um espaço, destinado ao ‘Ambiente de
Negócios’, em que,
empresas parceiras
da ANFAC, fornecedoras de serviços
como softwares de
gestão, seguros, informações cadastrais, certificação digital, informações legais, trabalhistas e tributárias e produtos de alavancagem financeira como os FIDC’s, entre
outros, pudessem expor produtos e serviços, demonstrando aos empresários de factoring as novas tecnologias
e inovações disponíveis no mercado.
Representantes das empresas que integraram o ‘Ambiente de Negócios’ do IX Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil, entre elas: IBFM, Petra, Serasa, Mapfre
Seguros, Order By!, WBA, Comprova.com, Decisão Sistemas, RGS Sys, Fisco Soft, Capital Consultoria, Anima
TI, Consult Brasil, Austing Rating, Stand By e RPost, foram unânimes em afirmar que o evento foi muito importante para sedimentar relacionamentos e firmar futuras
parcerias de negócios, além de se caracterizar como uma
vitrine que mostrou aos empresários do fomento mercantil sua importância para o mundo corporativo e
conseqüentemente para o desenvolvimento do Brasil.
Segundo Ciro Macedo, da Anima Informática
com o IX Congresso a empresa teve a oportunidade
de tornar-se mais visível para os empresários de fomento mercantil que puderam conhecer de perto
seus produtos e serviços. “Recebemos diversas visitas, tanto de concorrentes quanto de pessoas que estão pensando em abrir uma factoring. O movimento da
feira foi muito bom”.
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Marcos Nader, da Comprova.com, entusiasmou-se
falando que o IX Congresso foi de excelente qualidade
e apresentação. “Valeu muito a pena estar aqui, fizemos mais de 200 bons contatos”.
Representante da Consult Brasil Obregon Soares,
mencionou que é muito importante ter contato com os
empresários de factoring para mostrar a ferramenta e
apresentar o quanto ela é necessária para a empresa.
Para Válcio Leão, da Decisão Sistemas o IX Congresso foi decisivo para interagir com atuais e potencias
clientes, divulgando a empresa de forma mais ampla.
Segundo Daniel Reichardt, da Order By “participar do
evento como patrocinador é importante, pois consolidamos ainda mais nossa marca, além de fazermos contato com os clientes atuais”.
Na ótica de Ricardo Gruber Bernstein da RGB Sys
“A troca de informações que eventos como esse proporcionam são essenciais, principalmente, porque
esse encontro só acontece a cada dois anos, portanto temos que aproveitar a oportunidade”.
Ernani Desbesel, da WBA, disse que estar presente
ao IX Congresso foi extremamente relevante, pois o
evento reuniu grandes personalidades para discutir temas importantes do cenário nacional e trouxe as maiores e melhores empresas de fomento mercantil do Brasil
para São Paulo.

Responsabilidade Social: AMEO já cadastrou
130 mil doadores de medula óssea
E

ncontrar um doador compatível para o transplante de medula
óssea não é tarefa fácil, muitos pacientes não conseguem resistir, com
vida, à longa fila de espera em busca da compatibilidade, e acabam
morrendo sem encontrar um doador. Na IX edição do Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil, os
participantes do evento tiveram a
oportunidade de conhecer o trabalho da Associação da Medula Óssea
do Estado de São Paulo – AMEO,
que participou do Congresso para
colaborações a entidade.
A AMEO é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e reúne um grupo de pacientes, familiares, voluntários, profissionais da área de saúde, contando, ainda, com o apoio técnico do
Hemocentro da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo. A proposta da entidade é viabilizar o
transplante de medula óssea aos pacientes que não possuem doadores
compatíveis na família, dependendo da solidariedade da sociedade
civil para terem suas vidas salvas.

Trabalho desenvolvido
Para isso, a AMEO atua em todo
o processo de apoio aos pacientes,
investindo desde a conscientização
sobre a importância da doação voluntária de medula óssea, até o trabalho junto à comunidade científica, em busca de melhorias no transplante. Além disso, a Associação tem
pressionado os poderes públicos
municipal, estadual e federal a investirem, permanentemente, em programas de doadores e adequarem o
número de leitos à atual demanda,
garantindo o suporte necessário
para o tratamento dos pacientes.
Depois de um intenso trabalho,
desde o surgimento da entidade,

em 2002, a Associação já cadastrou 130 mil doadores. Segundo a
coordenadora de campanhas da
AMEO, Denise Maknavicius, durante o Congresso, a Associação conseguiu recrutar 50 novos doadores.
“Este número é muito expressivo,
visto que no registro nacional, REDOME, temos 640 mil doadores recrutados nos últimos cinco anos
por todo o País.”
A coordenadora avalia que o
exemplo da ANFAC, comprometida
com a comunidade, pode contribuir
e modificar o quadro do País. “A
parceria do setor privado com o terceiro setor tem se mostrado muito
eficaz, capaz de produzir mudanças
de grande impacto na área da saúde, transformando e melhorando a
qualidade de vida da comunidade.”
De acordo com Denise, a campanha proporcionou informações e esclarecimentos para todos os participantes. “A ANFAC abriu suas portas
no IX Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil para a AMEO, desenvolvendo uma campanha, onde os novos doadores puderam se sentir seguros, certamente preparados para
desempenhar a missão com a qual

se comprometeram”, ressalta.
Alexandre Dumont, vice-presidente de responsabilidade social,
explica que a ANFAC tem a preocupação não apenas com o lado financeiro, mas também com o lado
social. Hoje, a doação de medula
óssea é pouco divulgada, há pouco conhecimento sobre isso. Nós
buscamos chamar a atenção para
a deficiência de informação a esse
respeito no País.
Muitas pessoas não sabem como
funciona o transplante de medula,
desconhecem a importância e têm
medo de doar. A preocupação foi
alertar os empresários, presentes no
Congresso, e conseguir um número expressivo de doadores. Esta é a
primeira de muitas que a ANFAC
pretende realizar.
Além do recrutamento destes doadores, a AMEO realiza um trabalho
contínuo junto a eles, mantendo-os
informados e comprometidos com a
doação de medula óssea. Graças a
esse trabalho, o Programa Nacional
de Doadores de Medula Óssea começou a funcionar e os médicos começaram a encontrar doadores brasileiros para seus pacientes.
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