
LEILÕES DE IMÓVEIS

Visite o site com edital,
relação completa e fotos.

Informações: 11 2184.0900 WWW.ZUKERMAN.COM.BR
Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor do arremate.Recomendamos a leitura completa do Edital e das Condições de Pagamento, visto terem ocorrido alterações.

JUDICIAIS “PRESENCIAIS E ONLINE”

Área Terreno: 853,12 m². Construída: 417,72 m².
Al. Mantiqueira, 267 - Santana de Parnaíba/SP

Espetacular - Casa
Altos de Alphaville

Avaliação: R$ 1.273.000,00

Local: Fórum - Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 110 - Barueri/SP

Venda pelo maior lanço oferecido, desde que não seja considerado vil.

Lance inicial: R$ 695.000,00

5ª Praça - 4ª feira, 16/12/2009 às 14h30
TRIBUNAL DE JUSTICA

3 DE FEVEREIRO DE 1874

Área: 48.40 ha.
Denominado Sítio Feliciana confronta com a

estrada municipal Paranapuâ a Urânia - Jales/SP

Um Imóvel rural

Lance Inicial: Qualquer lanço que não for vil

2ª Praça - 2ª feira, 14/12/2009 às 14h00

Local: Fórum de Jales - Rua Nove, 2.231 - Jales/SP

TRIBUNAL DE JUSTICA

3 DE FEVEREIRO DE 1874

Área Terreno: 189,75 m².
Construída: 128,50 m².

Rua Presidente Prudente, 115 - V. Santa
Luzia - São Bernardo do Campo/SP

Casa c/ 02 dorms.

Lance Inicial: 50% valor avaliação

Local: Av. Angélica, 1.996 - 6º andar - Higienópolis - São Paulo/SP

2ª Praça - 3ª feira, 15/12/2009 às 11h00
TRIBUNAL DE JUSTICA

3 DE FEVEREIRO DE 1874

Av. Engº
Armando de Arruda Pereira nºs 1889
e 1949 - Jabaquara - São Paulo/SP

Área total: 117,2381 m².
Área priv.: 85,4225 m².

Apartamento nº 14

Lance Inicial: Qualquer lanço que não for vil

Local: Fórum - João Mendes Junior, s/nº - São Paulo/SP

2ª Praça - 3ª feira, 15/12/2009 às 14h00
TRIBUNAL DE JUSTICA

3 DE FEVEREIRO DE 1874

Leilão - Somente Online

Com 03 dorms.(sendo 01 suíte)
Área construída: 347,545 m². Área útil: 169,80 m².

Rua Espírito Santo, 55 - Aclimação
São Paulo/SP

Excelente Apartamento

Lance Inicial: R$ 333.445,00Avaliação: R$ 555.750,67

2ª Praça - 2ª feira, 21/12/2009 às 11h00
TRIBUNAL DE JUSTICA

3 DE FEVEREIRO DE 1874

Com todas as benfeitorias
Imóvel - Área remanescente: 16.878,62 m².

Local: Estr. da Batalha 1200 - Prédio Anexo - Jaboatão dos Guararapes/PE

Consulte o site para as próximas datas do leilão

Justiça do Trabalho
3ª Vara do Trabalho de Jaboatão

dos Guararapes/PE

Lance Inicial: R$ 480.000,00Avaliação: R$ 1.200.000,00

4ª Praça - 4ª feira, 16/12/2009 às 10h30

LEILÃO DE IMÓVEL HOSPITAL COM GARAGEM

Local: Jockey Club - Av. Presidente Antonio Carlos, 501
10º andar - Castelo - Rio de Janeiro

Área geral total: 17.832,546 m²

Lance inicial: R$ 48.158.670,89

1º Leilão - 6ª feira, 18/12/2009 às 14h30

2º Leilão - 4ª feira, 23/12/2009 às 14h30

Av. Visconde de Jequitinhonha, nº 1144 - - Boa Viagem - Recife/PE

Leonardo Schulmann - Leiloeiro Público Oficial - Jucerja 116

Mauro Zukerman - Leiloeiro Oficial - Jucesp 328

Claudio Cohn - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 373

3ª f. às 11h00.
R. Manuel Monteiro
de Araújo, 505 SP.

leilões

Pequenos exportam via tradings
COMÉRCIO INTERNACIONAL

Sem produção em escala, microempreendedores podem utilizar serviços de especialistas no mercado externo

Jennifer Gonzales

Terumprodutoàalturadomer-
cadointernacionalnãobastapa-
ra torná-lo item de exportação,
especialmente quando se trata
de uma pequena empresa, mui-
tasvezesseminfraestruturapa-
ra entrar nos meandros do co-
mércio externo.

Uma alternativa, neste caso,
éaliar-seaumatrading,empre-
sa que faz a ponte entre fabri-
cantes e compradores no mer-
cado internacional. “É comum
grandes produtores terem de-
partamentos específicos para
cuidar dessa área, o que não é o
caso das micro e pequenas em-
presas”, diz o consultor do Se-
brae-SPJaimeAkila.“Esteúlti-
mo grupo certamente irá se ex-
por a menos riscos ao lidar com
uma trading, uma vez que seu
trabalho envolve prospecção
demercados,entreoutrasativi-
dades, além da exportação.”

No País, existem atualmente
cerca de 5.600 tradings e co-
merciais exportadoras (a dife-
rença básica entre as duas é o
capital envolvido em suas ope-
rações, sendo a trading a que
atua com maior volume de in-
vestimento). Ambas, no entan-
to, fazem o mesmo trabalho:
identificamfabricanteseprodu-
tos interessantes para exporta-
ção, criam um portfólio com di-
versos artigos, fazem a forma-
ção de preços – que inclui o va-
lor em dólar, taxas alfandegá-
rias e custos de logística – e rea-
lizam os trâmites burocráticos.
“Trata-se de uma venda casa-
da. Quando o cliente fecha o ne-
gócio,atradingvoltaàfabrican-
te e então faz o pedido”, explica
Akila, do Sebrae.

Mesmo que uma venda não
seja concretizada de início, ou-
tra vantagem de ser parceira

deumaexportadora éapossibi-
lidadedeoseuprodutoserexibi-
doemfeiras internacionais,das
quais as tradings participam.

“Elas trazem os clientes para
nós”,dizagerenteadministrati-
va da Sdubo, pequena fabrican-
te de autopeças, Ivone Busca-
riol. “Além disso, cuidam de to-
do o trâmite aduaneiro, que en-
volve trabalho e dinheiro dos
quais nós não dispomos. Essa
não é nossa especialidade.”

A executiva ainda observa
que é importante escolher bem
a trading com a qual se vai
atuar. “Essa empresa tem, em
geral, um prazo de seis meses
paranosentregarocomprovan-
te de que a mercadoria foi ex-
portada”, informa Ivone. “Por
isso, a idoneidade da trading
tem de ser checada com muito
cuidado. Senão, além de ter de
pagar multas pesadas pela irre-
gularidade junto à Receita Fe-
deral,a isençãodosimpostosde
exportação será cancelada.”

ESTATÍSTICAS
Segundo a Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e
Investimentos (ApexBrasil), in-
tegrante da Câmara de Comér-
cioExterior(Camex),asmicroe
pequenas empresas foram res-
ponsáveis por 1,2% do total das
exportações brasileiras em
2008, e, destas, 11% foram feitas
via tradings. No total, foram
11.120 as pequenas empresas
quetiveramseuprodutosadqui-
ridos no mercado internacio-
nal, e o valor dessas exporta-
ções chegou a US$ 2,37 bilhões.
São números que a Apex está
tentando aumentar nos próxi-
mosanos.Emmarçodoanopas-
sado, a agência criou o progra-
maTradingsdoBrasil,comoob-
jetivo de transformar essas em-
presas em um setor organizado

naeconomia.“Estamosfazendo
uma série de esforços para dar
maior acesso de informação às
pequenas produtoras e, assim,
gerar movimento comercial
crescenteentreasfabricantes e
astradings”,diz opresidente da
Apex, Alessandro Teixeira.

O primeiro passo do progra-
ma foi o mapeamento das em-
presas comerciais exportado-
ras(verwww.tradingsdobrasil.
com.br), seguido pela criação
de um banco de dados (ht-
tp://dtb.apexbrasil.com.br/)
no qual o empresário pode co-
nhecer as 538 tradings cadas-
tradas, atuantes em 70 setores
produtivos, e os países onde
operam.

“Outra ação que estamos es-
tudando para o próximo ano é
uma linha de financiamento es-
pecífica para as tradings e co-
merciais exportadoras”, adian-
taTeixeira. “Muitas vezes, uma
empresa faz uma encomenda a
uma pequena fabricante e ela
adiantapartedopagamentopa-
ra que inicie a produção. Para
isso,atradingdeveestarcapita-
lizadae aí entrauma linha espe-
cial junto aos bancos.”

Segundo o presidente da
Apex,asmais beneficiadascom
essa iniciativa seriam as micro
e pequenas empresas, já que
elas têm menos recursos para
entrar no mercado externo.
“Nossa meta é aumentar em
10%onúmerodemicroepeque-
nas que exportam via tradings
em 2010” , informa Teixeira. ●AGERENTEIVONEBUSCARIOL–“As tradingsnos trazemosclientesecuidamdoprocessoaduaneiro”

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO/AE

“Idoneidade da
trading tem de
ser checada com
muito cuidado”
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Text Box
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