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QUE RUMOS 
TOMAR?
“11º Simpósio dos Empresários de Fomento 
Comercial do Estado de São Paulo” reúne renomados 
especialistas para debater as incertezas políticas e 
econômicas do país – de hoje e depois das eleições –  
e como esses processos têm se refletido nas 
empresas de fomento comercial e nas fintechs
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EDITORIAL

DIRETORIA (2018-2022)

EXPEDIENTE

A CAMINHO DE 
MUDANÇAS

Dentro de poucos dias o Brasil esco-

lherá seus próximos governantes, e 

cada eleitor carrega consigo um mis-

to de apreensão e esperança. Da mesma forma, 

os empresários do fomento comercial desejam 

transformações.

Essas expectativas se baseiam em aspectos 

como a futura aprovação do Cadastro Positivo 

e a regulamentação da Empresa Simples de Crédito (ESC) e os pri-

meiros ref lexos trazidos pela recente regulamentação da Sociedade de 

Crédito Direto e da Sociedade de Empréstimo entre Pessoas.

Ainda no âmbito do BACEN, a Consulta Pública nº 68 trata do registro 

de cartão de crédito em centrais autorizadas pela instituição, assunto de 

evidente interesse, pois possibilitará nossa participação nesse mercado 

com mais segurança.

Temas assim certamente povoarão as conversas entre os participantes 

do “11º Simpósio dos Empresários de Fomento Comercial do Estado de 

São Paulo”, inclusive a apresentação da plataforma GIROFAC, que per-

mitirá a expansão de nossa atividade, cujos protagonistas anteciparam 

com exclusividade, na principal matéria desta edição, os pontos centrais 

de suas palestras na FECOMERCIOSP.

A criação do Código de Ética do SINFAC-SP também é destaque 

neste número, na qualidade de grande avanço em nossa contínua 

busca pela qualidade, tendo na figura de notável o desembargador 

Nelson Schaefer, magistrado despido de preconceitos e dotado de 

uma sólida visão sobre a importância econômica do fomento comer-

cial em nosso país.

Juntamente com os membros do Conselho que vêm conduzido esse 

trabalho desde o seu nascimento no Sindicato, há cerca de dois anos, ele 

dá seu ponto de vista sobre mais este indiscutível avanço do nosso seg-

mento em nome da ética, transparência e consolidação de sua imagem 

positiva no mercado.

Boa leitura!

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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ENTREVISTA

ACOMPANHANDO AS  
TRANSFORMAÇÕES DO MERCADO

Estabelecida em Campinas, Nova Securitizadora opera desde o início de agosto,  
após incríveis cinco meses consumidos em sua estruturação 

Este ano tem sido marcado por gran-
des mudanças na vida da empresária 
campineira Débora Campos. Além 

de ter dado à luz à sua primeira filha, em ja-
neiro, a contadora especializada em gestão 
financeira também trouxe ao mundo, em 1º 
de agosto, a Nova Securitizadora, criada em 
parceria com o sócio Sérgio Toledo.

A mudança de rumo estava nos pla-
nos de ambos há algum tempo, visto que 
os negócios realizados por meio da Nova 
Factoring Fomento Mercantil, fundada 
por ambos em abril de 2013, já vinha en-
frentando a forte concorrência do merca-
do e as exíguas margens de lucro.

“Após findar este ciclo de cinco anos da 
factoring, entendemos que o nosso mer-
cado passa por uma transformação muito 
grande, com a abertura de FIDCs e securi-
tizadoras, além do uso das duplicatas ele-
trônicas, da expansão das parcerias entre 
fomento comercial e fintechs e a criação 
das Empresas Simples de Crédito”, pon-
dera a empreendedora, frisando a rapidez 
com que tudo tem acontecido.

Três anos atrás, outro momento im-
portante. Já na fase de consolidação no 
mercado, a empresa passou a contar com 
o administrador Elber France, que em-
prestou sua ampla experiência no setor 
financeiro e em outras factorings para 
organizar a área comercial da empresa, 
onde hoje participa intensamente das 
muitas mudanças em curso. 

SINFAC-SP: Como você define a 
trajetória da Nova nesses cinco anos e 
por que decidiu migrar para a securi-
tização?

Débora: Abrimos o negócio justa-
mente no ciclo da crise, período consi-
derado desfavorável, portanto não houve 
margem para erros. O nosso setor está se 
transformando com muita velocidade, 

especialmente com a abertura de fundos 
de investimentos e securitizadoras, além 
do crescimento de parcerias com fintechs. 

Optamos pela securitização porque a 
abertura de um FIDC ainda não era viá-
vel, até pelo tamanho da nossa carteira. O 
processo de planejamento e abertura da 
securitizadora durou em torno de cinco 
meses. Na área administrativa, realiza-
mos a contratação de profissionais com 
experiência neste segmento para nos aju-
dar na fase de abertura.

SINFAC-SP: Quem é o seu cliente?
Débora: Nosso foco são indústrias, 

prestadores de serviço e pequenas e mé-
dias empresas, entre as quais as do comér-
cio. Atuamos na região metropolitana 
de Campinas e em municípios vizinhos, 
num raio de 200 quilômetros, inclusive 
com clientes que têm carência de acesso 
ao crédito no mercado tradicional.

SINFAC-SP: Como pretende dividir 
a clientela nesses dois mercados?

Débora: A nossa ideia, com o tem-
po, é ficar apenas com a securitizadora. 
Não mais com a factoring. Isto porque a 

securitizadora propicia fazer as mesmas 
operações da factoring, inclusive com a 
vantagem de usar recursos de terceiros.

SINFAC-SP: Existe a intenção de 
atuar em parceria com fintechs?

Elber: Sim, este é outro projeto que 
estamos discutindo, o uso da plataforma 
de negócios digitais de uma fintech, que 
fortalecerá as captações na área comer-
cial e o relacionamento com os clientes. 
Já analisamos propostas, estamos es-
tudando os modelos de trabalho, mas 
decidimos ainda não revelar nomes de 
potenciais parceiros.

SINFAC-SP: Há quem diga no mer-
cado que o factoring tradicional ten-
de a ser substituído pelas securitiza-
doras, FIDCs e Sociedades de Crédito 
Direto (SCD). De que forma você en-
xerga tais prognósticos?

Débora: É exatamente o que eu estou 
vendo. Eu gosto da factoring, não teria 
motivo para me desfazer dela. Porém, a se-
curitizadora me deixa trabalhar da mesma 
forma e abre mais o leque, ao possibilitar a 
captação de recursos externos. 

Débora, Elber e sua dinâmica equipe
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JULHO
SP1 FOMENTO MERCANTIL

Com raízes fincadas no bairro paulistano de Vila Mariana, zona sul da Capital, a 
empresa cumpriu, já no primeiro semestre, as duas prioridades eleitas para este ano: 
aumentar em 20% o volume de operações e pulverizar ao máximo a sua carteira, 
conforme relatou o sócio Milton Naccache, que recebeu do presidente Hamilton de 
Brito Junior o troféu pelos cinco anos de fundação. Segundo o empresário, os bons 
resultados demonstram que as estratégias traçadas pela factoring foram acertadas, 
caso do “Plano de Apadrinhamento de Operadores”, acionado sempre que alguém 
apresenta um operador para a empresa, e essa pessoa traz novos clientes. “Quem faz 
a indicação ganha parte desse faturamento durante alguns meses”, explicou.

SINFAC-SP PARABENIZA

INOVAÇÃO FAZ A DIFERENÇA
Entidade homenageia sete associadas que apostam na ousadia  
para tornar suas operações cada vez mais seguras e rentáveis

AGOSTO
SIZE SECURITIZADORA

Sediada em 
Piracicaba, a 
empresa tem 
operado em 
todo o Brasil 
e de forma 
totalmente 
on-line, 

evidenciando a constante busca pela inovação do modelo de 
negócio. Fundada em 2013 e pertencente ao mesmo grupo da 
Size Fomento Mercantil, primeira factoring do país a operar, 
em 2015, títulos de cartão de crédito, a companhia dirigida 
por Leandro Lucas Zen optou pela securitização, “para poder 
fazer um negócio escalado e contar, inclusive, com recursos 
de terceiros por meio de debêntures”, explicou. O economista, 
que também é diretor do SINFAC-SP, recebeu o troféu do 
presidente Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria 
e Fomento Mercantil) e do diretor Marcio Lima Gonçalves 
(Euro Money Fomento Mercantil).

QUALLYCRED FOMENTO MERCANTIL
A filosofia da 
empresa de 
Tatuí certamente 
contraria a 
adotada pela 
maioria de suas 
concorrentes 
– não ter a 

pretensão de crescer demais, porém, sempre mantendo um bom 
nível de rentabilidade, segundo o seu diretor-geral, Samuel Eli 
de Camargo. A factoring atualmente opera com uma carteira 
majoritariamente formada por indústrias, buscando diversificar 
os serviços prestados, a partir da formação de um FIDC. “Afinal, 
o mercado tende a mudar significativamente nos próximos anos”, 
ponderou o executivo, comentando que a constituição de uma 
Sociedade de Crédito Direto (SCD) é algo passível de ocorrer 
futuramente. O troféu pelos dez anos foi entregue pelo diretor de 
novos negócios Everaldo Moreira (Valecred Soluções Financeiras) 
e pelo presidente Hamilton de Brito Junior.

EURO MONEY FOMENTO COMERCIAL
Comandada pelos irmãos Marcel, Marcos (ao lado do presidente Hamilton de Brito 
Junior) e Marcio Lima Gonçalves (diretor de relações com o mercado do SINFAC-SP)  
– ao centro –, a empresa de Guarulhos completou 15 anos celebrando os bons 
resultados obtidos no decorrer de sua trajetória, incluindo a estruturação de um FIDC, 
decisão tomada em 2014. “Oferecemos ao cliente um atendimento diferenciado, 
realmente tornando-o nosso parceiro. O início foi muito difícil, mas hoje estamos 
adaptados e colhendo bons frutos por ter montado um fundo, opção que dá trabalho, 
mas vale a pena”, reconheceu Marcos. O troféu foi entregue pelo 1º vice-presidente 
Marcus Jair Garutti (Iguassu Fomento Mercantil) e pelo presidente Hamilton.
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SINFAC-SP PARABENIZA

A MSys é uma consultoria de negócios, que atua no mercado desde 1996, 
fornecendo soluções em sistemas de Gestão de Recebíveis. 

Parceira SINFAC-SP desde 2011SIFAC

OPEN CASH
Estabelecida 
em Jundiaí, 
a factoring 
celebrou seu 
quinto ano 
de atividades 
com uma 
carteira de 120 

clientes ativos e mais de 300 cadastrados ao longo deste curto 
período. “Temos um foco muito grande em prospecção”, 
resumiu o sócio Alexandre Ferreira, ao atribuir esses números 
à cultura interna de apostar em aprendizado e evolução. Ao 
pensar “fora da caixa”, a empresa criou, no início do ano, um 
grupo reunindo as cinco maiores factorings da cidade para 
almoços periódicos dedicados à troca de informações para 
“pensar” o setor, mobilização mantida no dia a dia por meio 
do WhatsApp. Juntamente com o sócio Rodrigo Vassalo, o 
executivo foi laureado pelo presidente Hamilton de Brito Junior 
e pelo diretor tesoureiro Luiz Fernando Lycarion da Trindade 
(Lycarion Factoring Fomento Mercantil).

VALOR TECNOLOGIA DE ATIVOS
Comuns no 
fomento 
comercial, 
as empresas 
familiares 
historicamente 
mostram que 
a tradição tem 

sido decisiva para o sucesso no setor. Exemplo disso vem de Bauru, 
a 326 quilômetros da Capital, onde a Valor, dirigida pelos irmãos 
José Henrique e Roberto Floresi Guizardi, celebrou 15 anos de 
atividades. A companhia faz parte do grupo fundado há um quarto 
de século por seu pai, José Corsi Guizardi, e Benedito Dárcio 
Dattolo, hoje composto por 70 empresas estabelecidas no estado. 
“Incentivamos cada um a fazer a sua parte para a engrenagem 
funcionar bem”, explicou Roberto, sobre a forma toda especial 
de fidelizar a equipe, composta por dez pessoas entre sócios e 
funcionários. Coube ao diretor secretário José Carlos Francisco 
(JCF Factoring Fomento Comercial) e ao presidente Hamilton de 
Brito Junior entregar o troféu aos irmãos Guizardi.

NEED FOMENTO MERCANTIL
Embora tenha completado 20 anos de atividades, a empresa paulistana sediada no 
bairro da Mooca está passando por uma fase de gradativa desativação, fato que o 
procurador da companhia, José Newton Bianchi, atribui à dificuldade de recuperar 
certos créditos. “São anos e anos de luta judicial, que muitas vezes resultam em bens 
inexecutáveis”, lamentou. Mesmo assim, ele considera o fomento comercial um setor de 
muito futuro, “sobretudo na esteira de fenômenos em curso como o boom das fintechs”. 
O executivo recebeu o troféu da diretora social e de eventos Maria Isabel Salviati 
Camargo (Midas Fomento Mercantil) e do presidente Hamilton de Brito Junior.
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PARCERIA

CRDC APOSTA NA GUARDA  
E GESTÃO DE DOCUMENTOS

Acordo entre o SINFAC-SP e a plataforma que tem entre seus sócios  
a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), proporciona condições  

diferenciadas aos associados do Sindicato 

bancos, FIDCs, factorings, securitizado-
ras de crédito e empresários que buscam 
crédito com base em seus recebíveis.

“A plataforma CRDC não permite, 
por exemplo, que a mesma duplicata seja 
utilizada em mais de uma operação, pro-
cesso este que oferece comodidade para 
o cedente e produtividade com as inte-
grações entre ERP e custodiantes”, expli-
ca o CEO Fernando Kalleder.

Para o presidente do SINFAC-SP, Ha-
milton de Brito Junior (Credere Consul-
toria e Fomento Mercantil), “no momen-
to em que o setor busca mais segurança 
nas operações, esta parceria proporcio-
nará às empresas associadas opções ain-
da mais robustas para realizar os melho-
res negócios”, afirma.

DUPLICATAS
A tramitação do Projeto de Lei da 

Câmara nº 73/2018, que confere higidez 
ao processo de geração de duplicatas, é 
acompanhada de perto pelo executivo. 
Afinal, essa tecnologia está sendo cada 
vez mais utilizada nas operações de fo-
mento comercial.

“O projeto enfoca a perfeita consti-
tuição da duplicata, porquanto contem-
ple a transação real que a origina, sua 
geração eletrônica (escritural) e formali-
zação e a comunicação entre os envolvi-
dos na operação de crédito. Também via-
biliza o processo de cobrança em caso de 
inadimplência das duplicatas”, pondera.

Segundo Kalleder, a plataforma 
CRDC valoriza a duplicata, que muitas 
vezes é o principal ativo das empresas, 
no processo de concessão de crédito, e 
aproxima os players do setor, por inter-

médio do aumento da transparência nas 
operações.

“Além disso, as duplicatas eletrônicas 
levam à redução na percepção do risco 
do ponto de vista do agente financeiro, 
fator que permite o aumento da dispo-
nibilização de recursos para crédito, a 
redução das garantias em contratos de 
financiamento de capital de giro e de 
conta garantida (over collateral da conta 
vinculada) e a consideração de empresas 
menores na carteira de crédito do agente 
financeiro”, argumenta.

Paralelamente, analisa o executivo, 
“na frente de captação de recursos pelo 
agente financeiro, a redução na percep-
ção do risco associado à duplicata enseja 
o interesse de mais investidores de FIDC, 
o que também influencia positivamente 
o custo do dinheiro”. 

SERVIÇO
Mais informações podem ser obtidas 
na área de parcerias do site do 
Sindicato: http://sinfacsp.com.br, 
pelo telefone (11) 2892-5874 ou via 
e-mail.: cmoraes@crdc.com.br, com 
Cleber Moraes.

“A plataforma CRDC não 
permite, por exemplo, que 

a mesma duplicata seja 
utilizada em mais de uma 

operação, processo este que 
oferece comodidade para o 

cedente e produtividade com 
as integrações entre ERP e 

custodiantes” 

Fernando Kalleder

Aspectos imprescindíveis para 
elevar as chances de sucesso 
nos negócios realizados pelas 

empresas do setor de fomento comercial, 
a segurança nas operações e a agilidade 
no atendimento têm evidenciado, atra-
vés dos tempos, que são essenciais para 
fidelizar e conquistar novos clientes.

A partir desta visão, as associadas ao 
SINFAC-SP já podem se beneficiar da 
mais nova parceria firmada, desta vez 
com a plataforma CRDC, empresa de 
tecnologia com atuação em todo o país 
no segmento de recebíveis, que oferece 
condições diferenciadas aos associados.

No mercado desde 2016, a CRDC 
conta hoje com mais de 350 clientes ati-
vos e processa cerca de 2 milhões de re-
cebíveis por mês. 

A companhia atua para facilitar a 
relação entre agentes financeiros como 

Fernando Kalleder



shutterstock

CONTATO
Diogo Cavalheiro
email: diogo.cavalheiro@ouropretoconsultoria.com.br
tel: (11) 3080-8191

FAÇA O SEU FIDC COM QUEM 
FEZ OS PRIMEIROS E MAIORES 

FUNDOS DO NOSSO SETOR.

O SINFAC SP está oferecendo aos seus 
associados uma grande oportunidade 
para a criação do seu FIDC. 

Fale com os nossos especialistas.

A Ouro Preto Capital Consultoria 
é uma das maiores especialistas em FIDC: 
mais de 100 fundos estruturados.

Anuncio SINFAC-SP.indd   1 06/03/2017   17:36:37
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WEEL
Nascida no ambiente digital e com o concei-

to de inovação tecnológica incrustado em seu 
DNA, a paulistana Weel BSD Fomento Mercan-
til foi fundada em 2014 com a proposta de trans-
formar a atividade. Para tanto, hoje as operações 
de crédito da empresa acontecem 100% on-line, 
por uma plataforma que integra todas as etapas 

de análise de risco, assinatura digital e concessão do crédito.
“Além da digitalização de processos, temos como fator central de 

nosso negócio um modelo algorítmico proprietário. Desenvolvido por 
nós, este modelo utiliza ferramentas de inteligência artificial para co-
letar e processar mais de 15 mil pontos de dados sobre as duas empre-
sas envolvidas em cada nota fiscal a ser antecipada para uma análise de 
risco muito mais sofisticada”, explica o CEO Simcha Neumark. 

FINANCIA
Estabelecida em Guarulhos, a Finan-

cia Factoring Fomento Comercial, que em 
2016 estruturou o seu FIDC, também já 
adotou processos de inteligência artifi-
cial, a começar pela parceria com a plata-
forma CRDC.

“A Financia utiliza diversos eventos da plataforma, como assinatura 
eletrônica de contratos, assinatura de operações, aditivos, nota promis-
sora e regressos. Trabalhamos com 90% dos processos operacionais de 
forma digital ou eletrônica, incluindo ferramentas como um sistema de 
e-mail rastreável com validade jurídica que substitui o AR; um que ve-
rifica a origem e validade das NFs, reduzindo o risco de fraude; e outro 
que analisa e monitora recebíveis de cheque dia a dia”, afirma o sócio e 
gestor administrativo da empresa, Silvio Carlos Eugênio Barreto.

O executivo conta que a empresa planeja adquirir uma nova 
ferramenta que pesquisa mais de 200 pontos de análise de risco, 
quando um operador considera, no máximo, de 5 a 10 pontos em 
uma análise creditícia.

TECNOLOGIA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  
JÁ É REALIDADE NO SETOR 

Independentemente do tempo de atuação no mercado ou do modelo  
de negócio adotado, factorings e securitizadoras investem em tecnologia  

da informação para obter mais segurança e eficiência nas operações

Antes vista somente em filmes 
de ficção científica e até pouco 
tempo atrás apenas em determi-

nados ramos de atividade, a inteligência 
artificial chegou de vez ao fomento co-

mercial, proporcionando aos players do 
setor mais robustez para competir, por 
exemplo, com instituições financeiras 
tradicionais e abrir possibilidades reais 
de parcerias com fintechs. 

Enquanto muitas factorings e securitiza-
doras já adotaram essa tecnologia e colhem 
os primeiros resultados positivos, outras co-
meçam a se movimentar nesta direção para 
operar com mais eficiência e segurança.

3MI
Seguindo na mesma esteira, a pau-

listana 3MI também utiliza a tecnolo-
gia em suas operações, como e-mails 
rastreáveis e acesso real time pelos 
clientes de suas carteiras, duplicatas 
virtuais, além de assinatura digital nos 
aditivos e nas duplicatas.

“Antes da ferramenta de assinatura digital, por exem-
plo, a liberação da operação só era feita após a entrega da 
documentação, procedimento que demandava algumas 
horas, ou até dias, para ser finalizado. A assinatura digital 
reduziu esse tempo para poucos minutos”, compara Sirlei 
Correa, gerente administrativa da empresa, que planeja 
futuramente operar com fintechs.

QUALLYCRED
Embora dê prioridade sempre 

para um atendimento ágil e persona-
lizado, a QuallyCred Fomento Mer-
cantil, fundada em 2008 em Tatuí, 
está de olho nos recursos já existen-
tes no mercado e nas tecnologias que 
poderão surgir futuramente.

Atualmente, a factoring adota assinaturas digitais em 
contratos e aditivos e tem todos os seus procedimentos re-
alizados on-line, por sistemas integrados em plataformas 
eletrônicas de crédito.

“Iniciamos este processo de implantação em 2016, e hoje 
operamos 100% em plataforma eletrônica e documentação digi-
tal. Esta decisão foi tomada após identificarmos que o mercado 
estava migrando neste sentido, e alguns clientes já nos cobravam 
a assinatura digital das documentações, contratos e aditivos”, 
frisa o gerente Samuel Eli de Camargo, ao lado de sua esposa e 
gerente operacional da empresa, Rosana Maria Santos Camargo.
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TREVYS
Fundada em 1995 em São José Campos, 

cidade com o oitavo maior PIB do estado 
e reconhecido polo tecnológico do país, a 
Trevys Securitizadora decidiu usar a du-
plicata virtual para “amarrar” a assinatura 
digital com a liberação do crédito via TED, 

garantindo que todos os documentos sempre sejam assinados.
“Além de proteger a empresa da má-fé de determinados cedentes, 

este procedimento evita duplicidade e dá confiabilidade nas confir-
mações de duplicatas já operadas, a partir da melhor visualização 
e acompanhamento do status para o cedente, com fácil acesso por 
conta dos filtros para encontrar uma duplicata especifica”, descreve 
Roberto Angelin, da área de análise de crédito.

ACREDITAR
Registrada em junho de 2013, a 

primeira operação da Acreditar Ban-
co, de Mogi das Cruzes, envolvendo 
assinaturas digitais de duplicatas e 
contratos, mudou a trajetória da em-
presa, que também opera na área de 

securitização, lembra o seu CEO, Kiko Furtado.
“Desenvolvemos o nosso próprio sistema de TI, que visa expor, 

de forma on-line, respostas táticas e estratégicas importantes para 
os nossos negócios. Setores como comercial, RH, controladoria, co-
brança e operações foram positivamente impactados por esses in-
vestimentos. O retorno é certo e chega no curto prazo. Com isso, 
muitos clientes foram motivados a abrir uma conta conosco pelo fato 
de sermos inteiramente digitais”, enfatiza.

TECNOLOGIA

PRIMA QUALITÀ
No mercado desde dezembro de 

2007, a jundiaiense Prima Qualità Fo-
mento Mercantil adotou, a partir de 
2016, tecnologias como a duplicata 
virtual, assinatura digital de contratos 
e plataforma eletrônica de crédito.

“Como estes itens têm proporciona-
do agilidade, facilidade e segurança, já avaliamos a aquisição 
de novas tecnologias, mediante um bom custo-benefício 
para a empresa e para os clientes. A ideia é que nossos ce-
dentes assinem somente com um clique e não precisemos 
retirar os documentos físicos”, afirma o sócio-gestor Fabiano 
Henrique Sacco Disposti.

ABAX
Criada em 2014, a paulistana Abax 

Securitizadora utiliza praticamente 
todas as funcionalidades da platafor-
ma CRDC, mas ainda encontra pouca 
adesão dos cedentes quanto aos con-
tratos-mãe, barreira que procura der-

rubar com um amplo trabalho de convencimento dos clientes. 
Segundo o sócio-diretor Antonio Baroni, as operações 

com ferramentas mais tecnológicas tiveram adesão entre bai-
xa e moderada. Mas agora, é quase de 80%. “Recentemente, 
fizemos um upgrade em vários sistemas internos e, verdade 
seja dita, este é um processo contínuo. Não adianta ter um ar-
senal enorme de recursos se eles não forem direcionados para 
quem de fato nos mantém funcionando”, complementa. 
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Dentre os candidatos com mais 
chances, o analista identifica a clara 
existência de duas alas. Uma delas li-
gada ao passado, representando a ve-
lha política do conflito, da manipula-
ção do sofrimento do povo, do Estado 
total massacrando a autonomia eco-
nômica e a liberdade individual. Já a 
outra vertente preconiza a livre inicia-
tiva, o trabalho produtivo, um Estado 
razoável e eficiente. 

Na primeira tendência, Delgado 
aponta Bolsonaro e Haddad, que con-
sidera estatistas muito parecidos, com 

Alckmin encabeçando a lista da segunda corrente, seguido por 
Alvaro Dias, Meirelles e Amôedo. “Já Ciro e Marina parecem mi-
grar de uma posição a outra, embora menos estatistas e liberais 
que os dois grupos anteriores”, observa.

“Se não tivesse havido o episódio de Juiz de Fora, pode-

Vice-presidente licenciado 
da Associação Comercial e In-
dustrial de Campinas (ACIC) e 
da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (FACESP), esse histórico 
apoiador do fomento comer-
cial mostra em sua apresen-
tação como os Correios, na 
gestão recém-encabeçada por 
ele, traçou um plano ambicio-
so para nos próximos quatro 

“CONJUNTURA POLÍTICA, CENÁRIOS E TENDÊNCIAS ÀS VÉSPERAS DO 1º TURNO”

CONHECIMENTO

SINFAC-SP COLOCA PAÍS  
E MERCADO EM DISCUSSÃO

O 11º Simpósio do setor aborda os principais assuntos da atualidade envolvendo não apenas 
o fomento comercial, mas também as conjunturas econômica e política brasileiras

O momento efervescente vivido 
pelo setor, em meio a tantas 
novidades tecnológicas e par-

cerias inéditas, inclusive em áreas afins, 
somou-se ao clima de um Brasil às véspe-
ras de eleger seus novos líderes, para com-
por um cenário diferenciado à principal 

reunião anual dos profissionais e empre-
sários do fomento comercial.

Por isso, além de temas eminente-
mente setoriais, como os aspectos jurídi-
cos e mercadológicos das fintechs e a Pla-
taforma de Consultas para a Antecipação 
de Recebíveis, traz à baila assuntos como 

as eleições e as tendências da nossa eco-
nomia, após três anos de intensa recessão.

Confira a seguir o que pensam os 
protagonistas dessas apresentações, bem 
como um resumo dos conteúdos exibidos 
por eles durante uma manhã inteira na 
plenária da FECOMERCIOSP.

ríamos dizer que quem começa forte na televisão e termina 
bem na véspera da eleição é sempre um vitorioso potencial”, 
acrescenta. 

O ambiente eleitoral, segundo ele, é muito f luido e Bol-
sonaro estava fixo em 17% na pesquisa espontânea e móvel, 
chegando a 22% na estimulada. Como o crime que o vitimou 
foi político, Delgado acha difícil entender a estratégia venal 
do criminoso, “ainda mais contra um candidato estacionado, 
tendo Marina, Ciro e Alckmin se movimentando para cima”, 
argumenta.

Em sua análise, Bolsonaro seguia na frente por fazer cam-
panha sozinho há mais tempo e impôs ao povo sua agenda da 
violência, que estava começando a atrapalhar seu crescimento 
por associá-lo à imagem de alguém violento. 

“Como agora ele virou vítima é uma incógnita se o eleitor 
neutro ou desiludido verá nisso alguma recompensa em apoiá-lo 
por compaixão. Ao continuar a fazer campanha do hospital, po-
demos dizer que ele está tentando liquidar a fatura no primeiro 
turno, forçando o povo a confiar nele.”

Paulo Delgado, 
sociólogo, professor 
universitário, político 
e articulista de 
vários grandes 
jornais brasileiros

Guilherme Campos, ex-
deputado federal (2007-
2015) e ex-presidente dos 
Correios (junho de 2016 a 
abril 2018)

“CASE DOS CORREIOS – ADAPTAÇÃO AOS NOVOS TEMPOS”
anos: estar entre as dez principais companhias do gênero em 
todo o mundo. 

Para isso, foi implantado um programa intitulado “Dez em 
1”, envolvendo plano estratégico, estrutura organizacional, orça-
mento base zero, modelo de canais e alavancagem de parcerias.

De acordo com o político, isso alterou a rota da organização 
com foco no e-commerce, desenvolvimento de competências-cha-
ve, fortalecimento da governança e cultura de gestão de custos. 
Melhoria da experiência do cliente e ativação de acordos estratégi-
cos com a iniciativa privada foram igualmente enfatizados. 

Como pano de fundo, um cenário marcado pela revolução 
digital e a consequente queda no volume do postal, mudança 
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de 107.977 objetos entregues anualmente por empregado, e 
a queda de 40,4% para 39% no market share da companhia, a 
partir de 2013. 

Quadros assim, no seu entender, devem obrigar toda esta-
tal a manter-se em permanente DR (Discussão da Relação) com 
a sociedade. “A empresa continua sendo necessária hoje, como 
foi na época de sua criação?”, pergunta ele, ao apontar o aspecto 
crucial das reflexões desse tipo.

CONHECIMENTO

geral de hábitos e uma pressão generalizada pelo fim dos mo-
nopólios.

“Diante disso tudo, apresentava-se como fundamental colo-
car em curso uma mudança de paradigma, ou seja, a visão de que 
nossa empresa seria a primeira escolha do cliente nos produtos e 
serviços oferecidos”, explica Campos.

Os problemas enfrentados para essa virada incluíam um 
índice de produtividade abaixo do segmento, com a média 

Álvaro Bahia, responsável 
e líder técnico do 
programa de concepção, 
desenvolvimento, 
implantação e gestão 
operacional dos diversos 
sistemas de documentos 
fiscais eletrônicos do Brasil 

“FINTECH NO FOMENTO COMERCIAL – GIROFAC”
Movida pela rápida expan-

são do mercado de fintechs 
e da simbiose existente entre 
essas empresas e as factorings 
e securitizadoras, a iDtrust – 
em parceria com a ANFAC e os 
SINFACs – lançou o GIROFAC,  
plataforma 100% digital que 
viabiliza aos players do fomen-
to comercial e da securitização 
de crédito operar como verda-
deiras fintechs.

Segundo o empresário Junior Santos, cofundador da com-
panhia, a plataforma atua facilitando a concessão de financia-
mentos e empréstimos, mas para que isso ocorra, as empresas 
deverão firmar parceria com uma instituição financeira, que vai 
atuar como cedente e emissora das Cédulas de Crédito Bancário 

(CCB), enquanto a figura do sacado será representada pelo to-
mador do empréstimo ou financiamento. 

Para viabilizar esse desenho operacional, a Crefaz, de Ma-
ringá (PR), foi a primeira financeira escolhida para participar do 
projeto, por sua reconhecida capilaridade e experiência no vare-
jo, especialmente pelo fato de contar com mais de 85 mil clientes 
e cerca de 1.500 correspondentes.

“A solução antecipa significativamente todo o processo, po-
dendo a empresa mais adiante desligar-se da financeira e atuar 
por si só, inclusive com a vantagem de já possuir uma carteira 
de clientes consolidada, ao invés de simplesmente aguardar os 
trâmites do Banco Central para autorizar uma SEP ou SCD, que 
podem demorar em torno de um ano”, enfatiza.

O GIROFAC, que será implantado em três fases até novem-
bro, terá valores diferenciados para os associados do SINFAC-SP 
e dos demais sindicatos ligados ao setor em todo o país, que fir-
mem parceria com a empresa de tecnologia.

“PLATAFORMA DE CONSULTAS PARA ANTECIPAÇÕES DE RECEBÍVEIS DOS ESTADOS” 
Essa importante novida-

de para quem atua com ces-
são de crédito deverá ter seu 
ambiente de produção dis-
ponível a partir do próximo 
dia 1° de novembro, sendo 
que a área de testes já se en-
contra à disposição das em-
presas que podem solicitar 
acesso, inclusive ao Manual 
de Orientações, pelo e-mail:  
svba@sefaz.ba.gov.br.

Álvaro Bahia revela ainda 
que, inicialmente, 22 unidades da Federação estarão integra-
das (Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distri-
to Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, San-
ta Catarina e Sergipe).

Mas o país inteiro acabará participando, estima ele, consi-
derando que a novidade beneficiará tanto as empresas deman-

dantes de capital de giro, principalmente as médias e pequenas, 
quanto os segmentos financeiro e de fomento. 

O primeiro, ao obter mais oferta de recursos e o segundo, 
por receber garantias lastreadas a partir da emissão da NF-e, 
bem como da Fatura Eletrônica, que Álvaro frisa ser bem dife-
rente da duplicata eletrônica, embora colabore significativa-
mente para sua consolidação no mercado, permitindo acom-
panhar o registro de eventos como parcelamento e cessão de 
crédito.

“A partir da implantação dos serviços da PLAC, as empre-
sas de fomento passarão a ter acesso a um serviço de qualida-
de, homogêneo e disponibilizado diretamente pelos órgãos 
autorizadores e gestores da NF-e, que possibilitarão uma 
operação de seus negócios de forma mais eficiente, segura 
e de baixo custo, em relação aos processos atuais”, resume o 
especialista. 

O projeto, cujo êxito até aqui Álvaro atribui em grande parte 
ao envolvimento de entidades como SINFAC-SP e ANFAC, terá 
entre suas próximas características a impossibilidade de cance-
lamento da NF-e após ativada a cessão de título, prevista para 
maio de 2019.

Junior Santos, cofundador 
da iDtrust e engenheiro de 
produção, especializado 
em marketing, inovação, 
mercado de capitais e 
fintechs
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Responsável em sua em-
presa pela área de consultoria 
para a indústria financeira 
no Brasil, Ruivo apresenta no 
evento números reveladores 
sobre o setor, alguns deles der-
rubando mitos como o de que 
os executivos da área seriam, 
em sua maioria, profissionais 

iniciantes. “Noventa e sete por cento deles têm graduação, mes-
trado ou doutorado”, argumenta.

Dentre as 224 empresas ouvidas neste levantamento, ficou 
demonstrado também que 93% das fintechs se encontram na 
Região Sudeste e mais da metade (58%) em São Paulo, sendo as 
áreas de atuação predominantes as de crédito, financiamento e 
negociação de dívidas (21%) e as de meios de pagamento (25%).

Outro aspecto marcante do setor reside no fato de quase 60% 

de seus players ainda não terem chegado ao ponto de equilíbrio, 
índice que se repete no tocante às que estão em fase de ideia ou 
início de operação.

Contudo, grandes mudanças podem ser esperadas em curto 
prazo nestes números, já que 50% dos entrevistados pretendem 
crescer já neste ano e 36% até 2020.

Complementando a apresentação, o consultor jurídico do  
SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, aborda aspectos jurídicos e 
estruturais da constituição das SCD e SEP, terminando por convidar 
o auditório a refletir sobre os motivos que tornam provável a adesão 
de factorings e securitizadoras aos novos modelos de negócio.

Sua percepção se baseia na inevitável disruptura, como tem 
ocorrido em ritmo acelerado nos mais diversos segmentos. “Pre-
cisamos repensar todas as atividades”, disse ele, apontando como 
exemplos disso os aplicativos hoje capazes de diagnosticar mela-
nomas com grande eficácia, além de sistemas de informática que 
já substituem, em grande parte, o próprio trabalho do advogado.

CONHECIMENTO

“PANORAMA DE INOVAÇÃO PELAS FINTECHS”

Luis Ruivo, sócio da 
PricewaterhouseCoopers

“TENDÊNCIAS ECONÔMICAS”
Após a maior recessão da história 

brasileira nós vivemos um momen-
to de lenta recuperação econômica, 
ainda com grande capacidade ociosa 
na indústria e desemprego acima dos 
12%, quadro de incerteza que conti-
nua inibindo os investimentos.

No campo doméstico, ele apon-
ta as eleições como principal causa 
de indefinições, papel representado 
no âmbito internacional pela guerra 
comercial e a perspectiva de eleva-
ção de juros nos EUA.

“Somos como um paciente que passou por um período difícil 
e está convalescendo, mas ainda com muita insegurança”, com-
para Gesner, ao ilustrar a difícil situação atual.

Porém, dizendo-se moderadamente otimista, ele lembra que 
o Brasil – ao contrário de outros países emergentes como Turquia 
e Argentina – apresenta um quadro de curto prazo relativamente 
administrável, com inflação e juros baixos, além de folga nas con-
tas externas, “o que nos dá um mínimo de oxigênio”, reconhece.

Mas, para realmente resolver o problema ou estimular inves-
timento e recobrar a confiança, ele considera dois aspectos es-
senciais. Do ponto de vista econômico, o reequilíbrio das contas 
públicas, notadamente do sistema previdenciário. Do ponto de 
vista político, a recontratação de um pacto social. “A sociedade 
precisa ter um novo acordo, que haja consenso em torno de algu-
mas questões básicas”, explica. 

Ele também se confessa preocupado com algumas promessas 

de candidatos à presidência que praticamente têm ignorado o 
problema das contas fiscais e do déficit previdenciário. 

“João Amoêdo, Henrique Meirelles e Geraldo Alckmin têm le-
vantado esses pontos, mas o Jair Bolsonaro e a Marina às vezes me 
parecem um pouco ambíguos no tema, enquanto Ciro Gomes, Fer-
nando Haddad e Guilherme Boulos chegam a negligenciá-lo”, opina. 

Já no setor da infraestrutura o professor acredita residir, ao mes-
mo tempo, o que define como uma tragédia e uma oportunidade. 

O primeiro aspecto se deve a estradas criminosas, que cau-
sam acidentes mortais todos os anos, à falta generalizada de fer-
rovias, hidrovias e portos, ao fato de 50% da população brasileira 
não terem esgoto coletado e mais da metade do esgoto existente 
não ser tratado. 

O segundo ele atribui à grande demanda reprimida existente 
no setor, o que pode tornar muito rentáveis os projetos nesses 
segmentos. “Mas desde que haja financiamento de longo prazo, 
via parcerias público-privadas, pois o Estado, em uma situação 
muito difícil do ponto de vista fiscal, não vai ter condições de 
absorver esses investimentos”, ressalva.

Projetos do gênero, ligados ao Programa de Parceria de In-
vestimentos (PPI), poderiam gerar quase 8 milhões de empre-
gos e multiplicar por três o volume investido, segundo revelam 
projeções já realizadas. Além disso, seria grande o potencial de 
aumentar a taxa de crescimento da economia e a produtividade, 
importante fator para a elevação dos salários. 

“Então, me parece que essa é a grande fronteira de expan-
são da economia brasileira, com impacto muito positivo sobre 
a construção civil e derivando demanda para áreas como a de 
esquadrias de alumínio e tantas outras”, arremata. 

Gesner Oliveira, 
economista e 
colunista da Rádio 
Bandeirantes
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INSTITUCIONAL

COMPROMISSO COM O CERTO
“Conjunto de boas práticas elaborado pelo SINFAC-SP  

ratifica orientação costumeira dada pela entidade ao setor” 

A frase é do desembargador Nelson 
Schaefer, na condição de notável 
do Conselho de Ética, organismo 

formado com a missão de zelar pelo fiel 
cumprimento do Código com o mesmo 
nome, desenvolvido pelo Sindicato para 
elevar cada vez mais o nível do setor que 
representa. Criado pela diretoria anterior e 
aprovado em Assembleia Geral, “trata-se do 
conjunto de condutas recomendadas para 
formalizar e tornar explícitos às empresas 
de fomento comercial e securitização de 
crédito princípios relacionados a bons cos-
tumes, cooperação, lealdade, segurança e 
boa-fé”, define o experiente jurista. 

No seu entender, a instituição do Có-
digo de Ética pelo SINFAC-SP representa 
ainda um avanço do setor por reacender 
o debate e provocar a disseminação do 
movimento de responsabilidade social 
empresarial. 

O 1º vice-presidente do SINFAC-SP, 
Marcus Jair Garutti, lembra que essa con-
quista do Sindicato soma-se a outras im-
portantes como a da ISO 9001:2015, o ri-

gor e a transparência das contas, a grade de 
cursos, o atendimento contábil e jurídico. 
“Era o que faltava para completar o rol de 
observância aos ditames mais elevados das 
entidades sindicais do país”, analisa ele, na 
qualidade de representante da Diretoria 
do Sindicato no Conselho de Ética.

No seu entender, uma das proprie-
dades do Código é impelir o segmento a 
ter absoluto cuidado no trato e na troca 
de informações quando solicitadas. “Isso 
vai permitir segurança mútua, visto que 
aquele que hoje informa amanhã será o 
solicitante, estabelecendo uma única li-
nha de clareza e transparência, com be-
nefícios comuns”, acrescenta.

“Na atual conjuntura, com tudo que 
vem acontecendo no nosso país, esse 
Código é de grande valia, pois passa 
para quem ainda não pertence aos qua-
dros do Sindicato, e também aos seus 
novos associados, a importância de agir 
sempre da forma mais correta possível 
em nossa atividade”, concorda Wagner 
Castilho, da Via Fomento Mercantil, 

membro suplente do Conselho. 
Por sua vez, Marcus Vinicius Tavolari, 

da Globalcash, enxerga como tendência 
irreversível o expurgo puro e simples do 
segmento de quem não se enquadrar na 
seriedade e idoneidade desejáveis para 
uma atividade da qual depende, muitas 
vezes, a saúde financeira de empresas, 
seus funcionários e familiares.

“Em anos de eleições muito se fala no 
comportamento esperado dos nossos gover-
nantes, porém, nada disso pode ser cobrado 
se não tivermos a certeza de que temos, na 
nossa vida pessoal e profissional, condutas 
baseadas nos princípios que serão a maior 
herança a ser deixada aos nossos descen-
dentes”, pondera o membro do Conselho.

Paulo Leite, da Davos Securitizadora, 
também faz parte do colegiado e ressal-
ta que o SINFAC-SP obteve uma grande 
distinção ao lançar seu Código de Ética, 
lembrando representar um trunfo insti-
tucional a mais para sensibilizar grandes 
sacados ainda refratários ao pagamento 
de títulos em poder de terceiros. 
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TRABALHO

REFORMA EMPERROU 
CONVENÇÕES 

Justificada pela necessidade de melhorar a convivência entre 
empregadores e empregados, mudança drástica da CLT já 

mostra alguns efeitos indesejáveis na prática

Instrumento que ampara as relações 
entre os sindicatos patronais e traba-
lhistas, dando ao empresário a dese-

jável segurança em tudo que se refira a di-
reitos e obrigações dos seus empregados, 
as convenções coletivas não mereceram a 
devida atenção por parte da recente refor-
ma trabalhista. 

A tese é defendida pelo advogado do 
SINFAC-SP, Ricardo Börder, com base nos 
seus mais de trinta 30 anos de experiência 
na área e números divulgados pelo pró-
prio Ministério do Trabalho, segundo os 
quais houve uma diminuição da ordem 
de 45% nas negociações já concluídas este 
ano, em comparação a 2017

No caso específico do Sindicato, a ge-
rente administrativo financeiro, Cristina 
Engels Rodrigues, informa que, a três 
meses da data-base, somente um acordo 
havia sido assinado, de um total de apro-
ximadamente 15 que já deveriam estar 
devidamente publicados.

Para Börder, acontecimentos assim 
se devem a uma incoerência existente na 
prevalência do negociado sobre o legislado 
num ambiente onde boa parte das entida-
des sindicais sequer tem condições de man-
ter seus departamentos jurídicos, frente à 
perda Contribuição Sindical obrigatória.

“Mexeu-se profundamente no custeio 
dos sindicatos, que se viram desprovidos 

da principal fonte de receita para a sua 
manutenção”, diz ele, lembrando a gra-
ve situação financeira hoje enfrentada 
por muitas entidades do gênero. “Deram 
maior protagonismo aos sindicatos, mas 
retiraram os seus recursos”.

Na esfera laboral, igualmente não fal-
tam preocupações, conforme demonstra 
Fernando Osaki, advogado do Sindicato 
dos Empregados de Agentes Autônomos 
no Comércio em Empresas de Assessora-
mento, Perícias, Informações e Pesquisas e 
de Empresas de Serviços Contábeis de São 
Paulo, justamente o único a já ter firmado 
convenção com o SINFAC-SP este ano.

Ele tem mais um senão a expor: a pre-
carização dos postos de trabalho já exis-
tentes, ao invés da abertura de novos. “Tal 
situação não é inédita, pois sempre que 
o governo tenta criar empregos por meio 
de legislação, impõe custos elevadíssimos 
para empregado e empregador, e nunca 
faz a sua parte”, lamenta. 

Quanto ao relacionamento com os 
sindicatos patronais, Osaki identifica 
nessa fase pós-reforma disposição redo-
brada para o diálogo, em busca das me-
lhores condições possíveis para ambas 
as partes. Com relação ao SEAAC-SP, ele 
garante sempre ter prevalecido essa dese-
jável postura, inclusive por reconhecer no 
SINFAC-SP um excelente interlocutor. 

Representantes de sindicatos de empregados e diretores do SINFAC-SP durante negociação
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EVENTOS

MIX DE TEMAS ESTIMULA CAPACITAÇÃO
Fintechs, contas Escrow, recuperação judicial e meios de pagamento foram alguns dos 

assuntos tratados nos eventos realizados pelo SINFAC-SP neste trimestre 

COMANDO ESTRATÉGICO
Assim como o técnico no 
futebol, cabe ao gestor de 
factorings e securitizadoras 
levar seu time à vitória, 
sejam quais forem as 

adversidades enfrentadas. Quem fez essa analogia foi o consultor 
Ernani Desbesel, ao ministrar na sede do Sindicato, em 5 de 
setembro, o curso “Gestão e Estratégia”. Baseado em sua larga 
experiência na área, ele frisou que a permanente capacidade 
de atualização é a chave do sucesso desses líderes diante, por 
exemplo, das frequentes mudanças ocorridas no mercado, ora com 
grande oferta de dinheiro e pequena de recebíveis e vice-versa. 
Outras transformações de cenário envolvendo cedentes e sacados 
igualmente exigem de quem comanda o negócio a capacidade de 
se adaptar rapidamente às novas exigências, mobilizando a equipe 
em torno das metas prioritárias em cada período.

ÁREA COMERCIAL
A factoring e a 
securitizadora devem ir 
além do setor financeiro. 
A base desse raciocínio 
situa-se na necessidade 

de “entender o que é valorizado pelo cliente e como pode se 
contribuir para o alcance dessas metas”. Tal ênfase foi dada pelo 
professor Rogério Monteiro, ao ministrar na sede do Sindicato, 
em 28 de agosto, o curso “Vendas Consultivas”, desenvolvido 
para ajudar a impulsionar a área comercial das empresas do 
setor. Para o especialista, cabe às organizações e às respectivas 
equipes adaptar suas competências à criação de valor para os 
clientes. “É preciso oferecer muito mais do que boas taxas, mas 
sim uma série de benefícios adicionais capaz de contribuir para 
o desenvolvimento e o sucesso das empresas em médio e longo 
prazos”, ensinou. 

CONTA VINCULADA
Também chamadas de Escrow, as contas vinculadas estão conquistando empresas de fomento 
comercial e FIDCs, pois proporcionam mais segurança nas operações, principalmente 
por serem geridas por um administrador capacitado para este procedimento. Os aspectos 
dessa modalidade foram o tema do workshop “Contas Vinculadas e Travas de Domicílio 
em Operações com Cartão de Crédito”, que o SINFAC-SP promoveu em 23 de agosto, em 

Campinas, com apresentação do empresário Marcos Ibiapina, responsável pela áreas comercial e institucional do Banco Arbi. “Este 
instrumento é bastante utilizado nas operações, visto que muitas vezes o sacado só paga na conta do favorecido, ou seja, o cedente”, 
explicou o executivo. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Embora boa parte do 
setor ainda tenha muitas 
restrições em operar com 
empresas em recuperação 
judicial, esta modalidade 

começa a ser desmistificada e pode gerar bons negócios para 
ambos os lados, conforme deixou claro o consultor jurídico 
do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, durante a palestra 
“Recuperação Judicial – Temas Polêmicos e Alterações 
Propostas na Lei nº 11.101/2005 – Como Operar com Empresas 
em Recuperação Judicial”, realizada no dia 23 de agosto, em 
Campinas. O treinamento abordou detalhes sobre a função 
do administrador judicial e do juiz na recuperação judicial. 
“O nosso setor pode atuar com empresas em RJ tornando-se 
parceiro financeiro colaborativo”, explicou o especialista.

FOCO NAS FINTECHS
As fintechs ainda geram 
dúvidas no fomento 
comercial. Por isso o 
SINFAC-SP realizou em 22 
de agosto, em sua sede, a 

palestra “Fintechs – Estruturação e Produtos”, com apresentações 
do consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves e do cofundador 
da iDtrust, Junior Santos. Enquanto o primeiro abordou a 
natureza jurídica do setor sob a ótica do BACEN e o passo a passo 
para a constituição de uma fintech e os produtos que ela pode 
oferecer, o segundo apresentou o projeto GIROFAC, plataforma 
100% digital que inicialmente se concentrará na concessão de 
financiamentos e empréstimos. Já o diretor do Sindicato Leandro 
Zen, sócio da Size Fomento Mercantil e da fintech TuTu Digital, 
coordenou uma movimentada sessão de perguntas e respostas.
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EVENTOS

GESTÃO DE RISCO
O consultor Ernani Desbesel 
tem uma teoria bastante 
interessante para nortear 
os empresários do setor na 
hora de tomar decisões: 

“riscos operacionais superam os de crédito”. Ele a apresentou 
durante o “Gestão de Risco nas Empresas do Setor”, curso 
realizado no SINFAC-SP em 15 de agosto. “Analisar a capacidade 
de pagamento do sacado é muito fácil. Agora, saber quais são os 
processos adequados e como fazê-los é para poucos”, ponderou. 
Segundo ele, entre os processos possíveis para diminuir as incertezas 
na atividade estão a checagem da entrega de mercadoria, a consulta 
aos birôs de crédito e a confirmação de recebimento do sacado.

LAVAGEM DE DINHEIRO 
Solicitado pelo COAF aos 
empresários e operadores 
do setor, o curso 
“Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro e 

Formação do Manual” foi mais uma vez promovido pelo  
SINFAC-SP, em 18 de julho, em sua sede. O consultor jurídico 
Alexandre Fuchs das Neves abordou também a Resolução COAF 
nº 29, que trata da conceituação de pessoas expostas politicamente 
e das diferenças básicas entre fraudadores e lavadores de 
dinheiro. “Em regra, eles são muito semelhantes, então, qualquer 
preparação que eu tenha para evitar fraudes vai me ajudar a 
prevenir o lavador de dinheiro”, afirmou o especialista.

CARTÕES DE CRÉDITO
Ministrada em 7 de julho, na sede, a palestra “Sistema de Liquidação Centralizada de Cartões 
pela CIP e Oportunidades de Antecipações” apresentou aos empresários do setor as novidades 
sobre o sistema de liquidação de cartões de crédito. “Nos últimos anos, esse tipo de desconto 
de título vem se popularizando no setor, principalmente após a Lei nº 12.865/2013, sobre 
arranjo de pagamento, e tende ainda a crescer muito mais”, argumentou o 2º vice-presidente 
Marcos Libanore Caldeira (Aquitânia Fomento Mercantil e TecPay).
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OUTUBRO

NOVEMBRO

DATA EVENTO PROFESSOR CIDADE

3 Palestra: Gestão Integrada do Comercial e do Crédito Marcos Castañón Tibiriçá São Paulo

09 e 10 Curso: Factoring para Iniciantes Rogério Castelo Branco São Paulo

17 Palestra: Análise de Crédito e Prevenção a Fraudes Alexandre Fuchs das Neves Piracicaba

18 Palestra: Análise de Crédito e Prevenção a Fraudes Alexandre Fuchs das Neves Bauru

31 Curso: Gestão da Cobrança Ernani Desbesel São Paulo

DATA EVENTO PROFESSOR CIDADE

7 Curso: Planejamento para Expansão Comercial Marcos Castañón Tibiriçá São Paulo

30 Jantar de Confraternização (Coco Bambu – Anhembi) – São Paulo

Agenda sujeita a alterações. Para mais informações, acesse nosso site: www.sinfac-sp.com.br, e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br ou ligue: (11) 3105-0615

AGENDA

10

11



18

Revista do SINFAC-SP • nº 38 • Julho|Agosto|Setembro 2018

INTERAÇÃO

ZELANDO PELO BOM  
EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

Diretamente ligado ao sucesso das organizações de todas as modalidades e portes,  
setor contábil conta com os olhos atentos do CRCSP para continuar evoluindo

Constituído em 14 de dezembro 
de 1946, o Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São 

Paulo possui hoje nos seus registros mais 
de 150 mil profissionais ativos e 19 mil 
empresas de serviços contábeis. 

Para conhecer melhor o trabalho de-
sempenhado por esse importante órgão, 
fomos conversar com Marcia Ruiz Alcazar, 
contadora e empresária que preside a autar-
quia desde janeiro último, e foi eleita para 
comandá-la até 31 de dezembro de 2019. 

SINFAC-SP: O momento vivido 
hoje pelo Brasil e pela própria profis-
são contábil pressupõe qual perfil pre-
ponderante para a atuação do CRCSP?

Marcia: O Conselho existe em função 
dos profissionais da contabilidade e por eles 
se transforma a cada dia, inovando e bus-
cando sempre contribuir para o seu cres-
cimento profissional. Não temos medo de 
disrupturas, pois nossa profissão foi uma 
das que mais se transformaram nas últimas 
décadas. Hoje, temos o perfil de uma enti-
dade moderna, atuante e participativa no 
cenário político-social brasileiro.

SINFAC-SP: As atividades de capa-
citação do CRCSP incluem segmentos 
onde o trabalho do contador requeira 
conhecimentos específicos?

Marcia: O contador tem o privilégio 
de exercer várias funções – auditor, pe-
rito, professor, consultor, além de poder 
trabalhar em empresas públicas ou pri-
vadas ou ter sua própria prestadora de 
serviços contábeis. As atividades de capa-
citação do CRCSP contam com parcerias 
importantes das Entidades Contábeis 
Congraçadas, cada qual representando 
um segmento, e todas contribuindo para 

o desenvolvimento dos profissionais da 
contabilidade.

SINFAC-SP: No caso do SINFAC-SP, 
como tem se dado o estreitamento de 
relações com o CRCSP? 

Marcia: Assim como o Sindicato ofe-
rece apoio tático às empresas de fomento 
comercial, nós, profissionais da contabi-
lidade, proporcionamos um trabalho de 
gestão e orientação às empresas. Essa con-
vergência de objetivos aproxima as duas 
entidades e as fortalece como representan-
tes de profissionais importantes e necessá-
rios ao progresso dos empreendimentos.

SINFAC-SP: Que resultados, por 
exemplo, o CRCSP espera da parceria 
recém-entabulada entre as duas insti-
tuições?

Marcia: Ao firmarmos parcerias, es-
peramos uma troca de conhecimentos 
e um enriquecimento dos profissionais 
representados pelas entidades. Com o  
SINFAC-SP, não poderia ser diferente. 
Queremos que a parceria recém-enta-
bulada traga crescimento profissional e 
resulte em novas ideias e mais benefícios 
para a sociedade.

SINFAC-SP: Qual visão o Conselho 
tem do trabalho desenvolvido pelo fo-
mento comercial para as PMEs e que 
sinergia identifica entre esse desempe-
nho e o exercício de sua própria missão?

Marcia: Segundo o SEBRAE, até 2022 o 
Brasil terá cerca de 17,7 milhões de peque-
nos negócios, ou seja, mais de um milhão 
de novos empreendimentos por ano. Esse 
número é 43% superior ao atual, 12,4 mi-
lhões de Microempreendedores Individuais 
(MEI) e micro e pequenas empresas optan-

tes do Simples Nacional. Trata-se de um seg-
mento importantíssimo para um país como 
o nosso, vivendo uma grave crise econômi-
ca. Acredito que o CRCSP e o SINFAC-SP  
comunguem dessa sinergia de trabalho e 
torcida, para que os negócios ajudem o Bra-
sil a ser uma grande nação. 

SINFAC-SP: Você destacaria quais 
benefícios para a profissão contábil, 
à medida que ela receba mais infor-
mações sobre as especificidades do 
fomento comercial? 

Marcia: Informações são importan-
tes para o desenvolvimento de qualquer 
tipo de trabalho. Estamos muito entu-
siasmados e ansiosos para que a parceria 
com o SINFAC-SP gere muitos benefícios 
para os profissionais representados pelas 
duas entidades. O fomento comercial é 
importante para o crescimento do em-
preendedorismo, o que beneficia os pro-
fissionais da contabilidade que, por outro 
lado, contribuem para o sucesso e a sus-
tentabilidade dos empreendimentos. 

Marcia Ruiz Alcazar
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mas a empresa 
evoluiu...

Agora a TecPay também funcionará como uma plataforma digital 
completa para antecipação de recebíveis de cartões de crédito.

TecPay: a primeira plataforma digital para antecipação de recebíveis de cartões de crédito.
tecpay.com.br


