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EDITORIAL

DIRETORIA (2018-2022)

EXPEDIENTE

MOMENTO 
EFERVESCENTE

O fomento comercial brasileiro está vivendo em 
clima de ebulição, graças a um primeiro semestre que 
esteve muito movimentado em torno de discussões so-
bre demandas fundamentais para o nosso setor, como 
a eminente votação do Cadastro Positivo; a recente 
aprovação da duplicata eletrônica; e a regulamentação, 
pelo Banco Central, da Sociedade de Crédito Direto e 
da Sociedade de Empréstimo entre Pessoas.

Além de todas essas alterações de grande impacto 
no setor, também estamos ansiosos pela Empresa Simples de Crédito (ESC), já apro-
vada pela Comissão Especial do PLP nº 420/2014 e em vias de ir à votação no Plenário 
da Câmara dos Deputados. O texto traz como novidade a obrigação de que suas ope-
rações sejam registradas em entidades registradoras autorizadas pelo Banco Central.

Conforme o leitor poderá acompanhar nesta edição, trazemos uma interes-
sante reportagem sobre as perspectivas econômicas para o próximo governo e 
para a futura reforma tributária, sob o ponto de vista dos renomados Persio Arida, 
um dos idealizadores do Plano Real, ex-presidente do BNDES e do Banco Central, 
e Everardo Maciel, secretário da Receita Federal entre 1995 e 2002.

As análises destes dois importantes personagens da história recente do país refor-
çam ainda mais a nossa visão sobre os reflexos da atual política econômica no dia a 
dia dos empreendedores, especialmente nas empresas que compõem o nosso setor.

Projetamos, por isso, intensificar as conversações com parlamentares e auto-
ridades tributárias dos governos federal e estadual, a fim de sensibilizá-los sobre 
a urgência dos temas que afligem os empresários do fomento comercial e da se-
curitização de crédito.

A partir desta visão global e em busca de alternativas mais viáveis para a ati-
vidade, o SINFAC-SP também tem se notabilizado por enxergar, nas fintechs, um 
promissor segmento a ser explorado pelas empresas do setor, tanto que muitos 
empresários de factoring, paralelamente, já atuam como parceiros ou proprietá-
rios dessas startups. 

Em meados de junho, por exemplo, impulsionamos ainda mais este debate, 
durante a oitava edição do “Encontro Regional”, que reuniu, em Campinas, mais 
de 100 empresários e lideranças políticas para debater as oportunidades geradas 
pelas fintechs na área, por exemplo, de antecipação de recebíveis de cartão de 
crédito, um dos mercados que não param de crescer.

Nosso setor tem se transformado sensivelmente desde a chegada dessas em-
presas que misturam tecnologia e finanças. E com a recente regulamentação 
das fintechs de crédito pelo Banco Central, será possível a elas operar dentro 
do limite do seu capital próprio, endossando a cédula de crédito bancário para 
uma factoring ou FIDC.

Aproveitando que tantas novidades se avizinham, apresentamos ao leitor o 
novo projeto gráfico da agora Revista do SINFAC-SP, visualmente mais moderna 
para tornar sua leitura ainda mais prazerosa. Espero que gostem!

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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ENTREVISTA

EXEMPLO DE BOA GOVERNANÇA
Os resultados trazidos por essa postura incluem uma equipe de 130 colaboradores e as 

instalações de 1.000 m², numa das mais modernas torres corporativas da cidade 

Sucessora da Tempo, factoring paulis-
tana dirigida de 1998 a 2007 pelo empre-
sário Antônio Geraldo Catenacci, a Cre-
dit Brasil marcou a entrada da segunda 
geração da família no negócio, hoje sob o 
comando de um dos filhos do fundador, 
Gustavo. 

Administrador de empresas pelo Ins-
per, ele antes trabalhou no Safra, banco 
onde o pai foi diretor durante quase 20 
anos, e acumulou uma experiência muito 
útil ao cumprimento de sua primeira mis-
são na nova empresa: reorganizar toda a 
parte de crédito e risco.

Em 2011 foi aberto o primeiro FIDC 
e dois anos depois concluiu-se o pro-
cesso de profissionalização, marcado 
pela governança familiar corporativa e a 
ascensão do fundador à presidência do 
Conselho, saindo portanto do dia a dia 
operacional.

“Foi um processo muito bem estru-
turado e transparente, conduzido ao lon-
go de cinco anos com a participação de 
consultorias como Höft e KPMG, e que 
acabou chegando a um desfecho super-
positivo”, avalia o principal executivo da 
companhia.

SINFAC-SP: Além dessa clara pre-
ocupação com o aspecto governança, 
qual seria outra palavra de ordem da 
sua empresa?

Gustavo: Uma das coisas que a gen-
te trata aqui como dogma é ter a carteira 
pulverizada e uma área comercial bastan-
te agressiva. Essa sempre foi a tônica do 
nosso jogo, ter uma máquina de origina-
ção muito forte. O crédito, na realidade, 
começa com uma área comercial bem 
estruturada, porque você consegue sele-
tar melhor o seu perfil de risco, sem ficar 
refém da tomada de decisão e definindo 
melhor o controle da demanda. 

SINFAC-SP: Ou seja, vocês fogem 
da concentração. 

Gustavo: Exatamente, essa é a nossa 
base desde o início. Operamos sem con-
centração, tanto de cedente quanto de 
sacado. Hoje, para você ter uma ideia, a 
Credit Brasil tem quase 600 clientes ati-
vos e mais de 40 mil sacados. 

SINFAC-SP: Qual seria, na sua 
opinião, o maior desafio enfrenta-
do atualmente pela atividade de fo-
mento comercial?

Gustavo: A transformação digital, 
vivida por todas as áreas de atuação. Eu 
acho que esse é o grande desafio, mudar 
um pouco a forma como o mercado de 
crédito se comporta. O ponto é voltar a 
ter no cliente o ator principal do processo, 
não coadjuvante, atuando como protago-
nista desse jogo. E aí trazer melhor expe-
riência, mudando um pouco do que foi 
estabelecido ao longo dos últimos anos. 
Estamos desenvolvendo esse trabalho de 

forma muito intensa, juntamente com a 
mudança de cultura.

SINFAC-SP: E o que a Credit Brasil 
está fazendo de efetivo para acompa-
nhar tantas mudanças? 

Gustavo: Hoje o grande foco é a 
busca de parceria com algumas fintechs. 
Nós também criamos na empresa uma 
área específica, o laboratório de inova-
ção, a fim de acompanhar as mudanças 
mercadológicas da revolução 4.0. Isto 
é, queremos manter o legado funcio-
nando, porém, nos mantendo atentos a 
todos esses movimentos para acompa-
nhá-los da melhor forma possível. É o 
mesmo que trocar a turbina de um avião 
com ele em voo, costumo dizer ao nosso 
pessoal, pois o produto recebível passa 
por um momento de disruptura. Obter 
sucesso num cenário assim depende, 
primeiro, de arrumar a casa. Depois, 
mudar a cabeça e, aí sim, estar pronto 
para decolar. 

Gustavo Catenacci: buscando o novo com antigos princípios
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SINFAC-SP PARABENIZA

FOCO NA DIVERSIDADE DE ESTRATÉGIAS
No segundo trimestre, Sindicato concede láurea a empresas associadas da Capital e das 

cidades de Campinas, Piracicaba, São José dos Campos e Presidente Prudente

15 DE MAIO
A.D.M. FOMENTO MERCANTIL 

Ao completa dez 
anos, a franqueada 
da Federal Invest em 
São José dos Campos 
continua apostando 
na agilidade para 
analisar as demandas 
dos clientes. 
“Mesmo se for para 

recusar a operação, a resposta sai de um dia para o outro”, 
afirmou o sócio-fundador Amilton Dalmarco, que dirige 
a companhia ao lado da esposa, Miralda. “Devemos agir 
de forma diferenciada dos bancos, onde muitas vezes a 
pessoa chega desesperada precisando levantar dinheiro 
e, mesmo sabendo que não vão dar, enrolam 10, 15 dias 
para passar uma posição”. O troféu foi entregue ao casal 
pelo presidente do Sindicato, Hamilton de Brito Junior 
(Credere Consultoria e Fomento Comercial) e pelo diretor 
de novos negócios, Everaldo Moreira (Valecred Soluções 
Financeiras).

INTEREST FACTORING FOMENTO COMERCIAL
Criada há 20 anos  
no paulistano bairro 
do Brás e atualmente 
sediada no Morumbi, 
a empresa levou a 
filosofia do “conheça 
o seu cliente” a outro 
patamar – além de 
usar os birôs de 

crédito, busca informações adicionais no Google e nas  
redes sociais, especialmente o Facebook. “Quando meu  
pai iniciou a factoring, não havia nem contrato de  
fomento. Era tudo muito manual. De lá pra cá, mudaram 
legislação, operação, tecnologia e o próprio jeito de 
enxergar o título”, explicou a sócia Elaine Cristina Kalil 
Blanc, que recebeu o troféu do presidente Hamilton 
de Brito Junior e do 2º vice, Marcos Libanore Caldeira 
(Aquitânia Fomento Mercantil).

PLANTAE IF FOMENTO COMERCIAL
Sediada na próspera 
Presidente Prudente, 
a 558 quilômetros da 
Capital, a empresa 
está celebrando duas 
décadas de vida. 
Como boa parte do 
setor, adotou dentre 
suas principais 

estratégias buscar a excelência do atendimento, “para 
que os nossos clientes cresçam e nós acompanhemos esse 
crescimento, uma política que está dando bastante certo”, 
disse o diretor comercial da companhia, Nungesses Zanetti 
Filho. O executivo vê vários aspectos de grande evolução no 
setor, casos da informática e das muitas opções para a análise 
de crédito. Identificou, no entanto, outros praticamente 
estacionários, como a própria regulamentação da atividade. 
Ele recebeu o troféu do presidente Hamilton de Brito Junior 
e do diretor Renato Cardili (Aticca – Factoring Fomento 
Mercantil). 

LYCARION FACTORING FOMENTO MERCANTIL 
Fundador da paulistana 
Lycarion Factoring 
Fomento Mercantil, 
que celebra 25 anos de 
existência, o perito, 
mediador e conciliador 
Luiz Fernando Dias 
Lycarion da Trindade 
poderia muito bem ter 

exercido o direito ou a economia. Ao invés disso, resolveu abraçar 
o factoring, com o mesmo afinco com que sempre participou do 
SINFAC-SP, onde orgulha-se por ter sido o associado número um 
ocupando atualmente o cargo de diretor tesoureiro. Juntamente 
com a esposa e sócia, Eliana Rosalino Lycarion, ele recebeu 
o troféu do presidente Hamilton de Brito Junior, do 1º vice-
presidente Marcus Jair Garutti (Iguassu Fomento Mercantil) e da 
diretora social e de eventos Maria Isabel Salviati Camargo (Midas 
Fomento Mercantil). 
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SP BANCO
Focada em pequenas e médias empresas da área industrial, a companhia paulistana chegou 
aos 15 anos de atuação reforçando seu espírito de parceria e proximidade com os clientes, 
aos quais também presta assessoria na área de gestão de caixa. De perfil conservador, tem 
observado de perto o mercado de fintechs, que já está tendo forte impacto no fomento 
comercial, e promete muitas novidades para os próximos anos. “Essas mudanças são muito 
mais rápidas do que as registradas no passado e requerem, de nossa parte, tomadas de 
decisão igualmente ágeis, pois vivemos uma época de verdadeira ebulição nos diversos 
segmentos ligados à área financeira, uma realidade à qual precisamos todos nos adaptar”, 
analisou o sócio Raul Carlos Pereira Barretto, que recebeu o troféu do presidente Hamilton 

de Brito Junior e do 1º vice-presidente Marcus Jair Garutti.

SINFAC-SP PARABENIZA

17 DE ABRIL
NOVA FACTORING FOMENTO MERCANTIL

O mix entre 
juventude e 
experiência de seus 
profissionais é um 
dos diferenciais da 
empresa campineira, 
fundada cinco anos 
atrás. “Essa mescla 
visa trazer novas 

ideias, novos conceitos e também, dentro de um quadro de 
segurança, abrir a possibilidade de se arriscar em alguns 
mercados, pois não nos prendemos a preconceitos”, explicou 
o gerente comercial Elber France. O executivo, a sócia da 
companhia Débora Alves de Campos e o gerente financeiro 
Ricardo Fernandes receberam o troféu do 2º vice-presidente 
do SINFAC-SP, Marcos Libanore Caldeira, acompanhado 
do diretor Fernando Regadas (Cobravel Factoring Fomento 
Mercantil).

PODIUM MERCANTIL FOMENTO
Durante seus dez 
anos de atividades, a 
empresa piracicabana 
sempre se pautou 
por ir além do trivial 
nas operações, 
característica que se 
materializa a cada visita 
realizada, pois além de 

visar a questão do crédito propriamente dita, abastece os clientes 
com informações estratégicas e decisivas. “Afinal, hoje não é 
fácil empreender, e recebendo suporte em outras áreas, além 
da financeira, ele pode ter em nós um parceiro e se sentir mais 
seguro e completo para fazer a gestão do seu negócio”, justificou 
o sócio Paulo Simões Francisco, que recebeu a homenagem 
juntamente com o sócio Adilson da Silva Rizzo, entregue pelo 2º 
vice-presidente Marcos Libanore Caldeira e pelo diretor Leandro 
Zen (Size Soluções Financeiras e Size Securitizadora).

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
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RECONHECIMENTO

DIRETOR DO SINFAC-SP RECEBE “PRÊMIO 
DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL”

Conselheiro do CADES Vila Mariana, Alessandro Luiz Oliveira Azzoni foi laureado pelo 
Legislativo paulistano pelo incansável trabalho em favor do meio ambiente

Ao receber da Câmara Municipal de 
São Paulo o “Prêmio de Responsabilida-
de Socioambiental”, o economista, advo-
gado e empresário do setor Alessandro 
Luiz Oliveira Azzoni (Opzione Fomento 
Mercantil) teve coroada uma história li-
gada ao meio ambiente que, apesar de 
curta, tem sido bem-sucedida. A láurea 
foi outorgada, em 4 de junho, durante a 
“17ª Conferência de Produção Mais Limpa 
e Mudanças Climáticas”, realizada no Pa-
lácio Anchieta.

Em 2009, quando começou a se in-
teressar mais profundamente pela área 
ambiental, o atual diretor do SINFAC-SP 
acreditava, como 99% das pessoas, ser 
praticamente impossível conseguir do 
poder público qualquer benfeitoria em 
uma praça ou rua. E mais: que para ter 
êxito neste ou em outros tipos de deman-
das, seria necessário conhecer um verea-
dor ou alguma pessoa influente.

Não que estivesse totalmente certo – 
embora a história da administração pú-
blica brasileira sempre tenha corroborado 

esta visão –, mas foi a partir desta lógica 
que Azzoni arregaçou as mangas e bus-
cou se informar sobre a possibilidade de 
mudar as coisas, especialmente porque a 
questão do meio ambiente e da sustenta-
bilidade tem ganhado cada vez mais es-
paço nas preocupações da sociedade, das 
empresas e da mídia.

Primeiramente, buscou participar 
dos conselhos regionais com ações rea-
lizadas especificamente nas regiões da 
Vila Mariana, Saúde e Moema, tornan-
do-se membro do Conselho de Seguran-
ça (CONSEG) Vila Mariana, onde atua 
até hoje. Posteriormente, candidatou-
se ao Conselho Regional do Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável e 
Cultura da Paz (CADES) Vila Mariana, 
com mandato de um ano, sendo eleito, 
em 2010, com 128 votos, placar que sal-
tou para 258 votos no pleito seguinte, 
em 2012.

Pouco tempo depois, participando de 
debates e colocando em prática a teoria 
aprendida, foi indicado pelo então pre-
sidente da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP), Rogério Amato, para re-
presentar o setor de comércio como con-
selheiro suplente no (CADES), vinculado 
à Secretaria do Verde e Meio Ambiente da 
cidade de São Paulo. 

O diretor do SINFAC-SP ganhou ain-
da maior reputação se destacando nos 
momentos em que participava dos tra-
balhos nas câmaras técnicas e comissões 
especiais, sempre em ações ligadas ao 
meio ambiente.

É por isso que, atualmente, Azzoni  
representa o CADES no Conselho 
do Fundo Especial do Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável  
(CONFEMA), no Fundo de Desenvolvi-

mento Urbano (FUNDURB) e no Con-
selho Municipal de Política Urbana 
(CMPU). É também coordenador dos 
Conselhos de Política Urbana (CPU), 
Socioambiental (CSA) e de Economia 
(COE) na Distrital Centro-Sul da Asso-
ciação Comercial de São Paulo.

“O meio ambiente nos centros urba-
nos, como São Paulo, envolve questões 
que muitas vezes não recebem a devida 
atenção, como a criação de mais áreas 
verdes e o respeito ao zoneamento da ci-
dade, conforme a Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação de Solo e o Plano Diretor 
do município”, lembra o empresário, for-
mado em direito em 2014 e pós-graduado 
em direito ambiental no ano seguinte, 
tendo finalizado seu mestrado em direito 
em janeiro deste ano.

Aos 48 anos de idade, sócio de em-
presa de fomento comercial desde 1999, 
o empreendedor também participa da 
Comissão de Política Urbana da As-
sociação Comercial de São Paulo, au-
xiliando nos estudos sobre o passivo 
ambiental da capital paulista, problema 
que se agrava ano após ano, por culpa 
principalmente do trânsito pesado, dos 
esgotos clandestinos e do descarte im-
próprio de lixo doméstico.

O “Prêmio de Responsabilidade So-
cioambiental” também foi entregue ao 
Projeto Verdejando, iniciativa da Rede 
Globo; ao Edifício Pátio Victor Malzo-
ni, localizado na Avenida Faria Lima, no 
bairro do Itaim Bibi; ao Projeto Rios & 
Ruas – iniciativa do Instituto Harmonia 
que visa transformar a percepção dos 
paulistanos a respeito dos rios e da ci-
dade – e a Volf Steibaum (in memorian), 
recebido pela esposa do homenageado, 
Ignês Martins. 

Alessandro Azzoni desempenha trabalho 
de destaque no Conselho Regional do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
Cultura da Paz
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TRIBUTOS

CPI QUESTIONA TRIBUTAÇÃO  
DO SETOR NA CAPITAL

Vereadores tentam provar que segmentos como o fomento comercial deveriam recolher mais ISS

Na tentativa de aumentar a arrecadação 
municipal, visando sobretudo o pagamento 
de precatórios em atraso, vem se reunindo 
regularmente na Câmara de Vereadores de 
São Paulo, desde 15 de março último, uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para 
rever a incidência do Imposto Sobre Servi-
ços (ISS) sobre empresas locais das áreas de 
leasing, factoring e franchising.

Convidado a também expor seus pon-
tos de vista a respeito, o SINFAC-SP parti-
cipou da 7ª reunião ordinária da CPI, rea-
lizada em 7 de junho, quando lá estiveram 
o presidente Hamilton de Brito Junior 
(Credere Consultoria e Fomento Mer-
cantil), acompanhado pelos consultores 
jurídicos Alexandre Fuchs das Neves e 
Cleber Fabiano Martim, além da gerente 
administrativo financeiro do Sindicato, 
Cristina Engels Rodrigues.

A exemplo do que já havia feito por 
meio de ofício enviado aos parlamenta-
res, Hamilton explicou que a Lei Com-
plementar nº 116/2003, art. 1º, item 17:23; 
a Lei Municipal nº 13.701/2003 e o De-
creto nº 50.896/2009 definem como fato 
gerador do ISS na atividade de fomento 
comercial a efetiva prestação de serviços 
(ad valorem), e não a parcela relativa ao 
deságio, sobre a qual já incide o Imposto 
sobre Operações Financeiras (IOF). 

Reiterou ainda que o SINFAC-SP não 
forneceria a lista dos associados – in-
cluindo CPF e CNPJ –, conforme solici-
tado pela Comissão, quando de seu pri-
meiro convite à entidade, “porque isso 
seria um ato desleal e até mesmo desne-
cessário, já que o fisco municipal detém 
todos esses dados, bem como a Junta Co-
mercial de São Paulo”.

Durante quase duas horas foi apre-
sentado pelo Sindicato vasto material 
mesclando aspectos tributários ao pró-

prio perfil do setor, bem como decisões 
judiciais favoráveis à sua tese, proferidas 
em todo o Brasil, inclusive pelo STJ.

Foi então que o presidente da CPI, 
vereador Ricardo Nunes (MDB), surpre-
endeu a todos, ao pedir que o segmento 
admitisse formalmente sua condição de 
sonegador.

“Durante décadas, as municipalida-
des conseguiram entender a inexistência 
de ação humana sobre o deságio de nos-
sas operações, todas elas devidamente 
registradas pelo Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF). E nesses 
registros nós temos bem apartadas recei-
tas operacionais, quais sejam, relativas à 
prestação de serviços (que pode ser o ad 
valorem) e ao deságio, ambas destacadas 
em uma única peça, que se chama aditivo 
contratual”, rebateu Fuchs.

E acrescentou, de forma contunden-
te: “em meu nome, como advogado do 
SINFAC-SP, de várias empresas de facto-
ring e também securitizadoras e fundos, 

não aceito a pecha de sonegador para o 
nosso setor”. 

Mergulhada nesse clima, encerrou-se 
a reunião, que teve também as participa-
ções do vice-presidente da CPI, vereador 
Rinaldi Digilio (PRB); de seus colegas de 
parlamento Rodrigo Goulart (PSD) e Isac 
Felix (PR); do procurador da Procurado-
ria-Geral do Município, Vinícius Gomes 
dos Santos; do auditor fiscal da Secretaria 
Municipal da Fazenda, Marcelo Tannuri 
de Oliveira, e do presidente da Associação 
Brasileira de Factoring (ABFAC), Antonio 
Carlos Donini.

Até o fechamento desta edição, havia 
sido realizado mais um encontro do gêne-
ro, em 21 de junho, reunindo representan-
tes da Associação Brasileira de Franchising 
(ABF) e da empresa Trendbank S.A. Banco 
de Fomento, enquanto a ANFAC e a Asso-
ciação Brasileira das Empresas de Leasing 
(ABEL) preferiram entrar com um man-
dado de segurança na Justiça, pleiteando o 
fim da CPI. 

Hamilton mostrou aos parlamentares plena legalidade da sistemática vigente
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O QUE ESPERA O PRÓXIMO  
PRESIDENTE DA REPÚBLICA?

Respostas para essa pergunta foram dadas, em São Paulo,  
por experts em economia e tributos

O futuro econômico do país, seja 
quem for o próximo ocupante do Palácio 
do Planalto, tem merecido a análise de-
tida de especialistas como Persio Arida, 
um dos pais do Plano Real, e Everardo 
Maciel, secretário da Receita Federal en-
tre 1995 e 2002.

Ambos foram convidados pela  
FECOMERCIOSP a participar de reunião 
plenária realizada na sede da entidade, onde 
debateram com o empresariado algumas 
das questões fundamentais para que o Bra-
sil volte a crescer, tornando-se, ao mesmo 
tempo, menos hostil à atividade produtiva.

Economista habituado a transitar 
com desenvoltura, tanto na academia 
quanto no governo e setor privado, Arida 
foi o primeiro falar, traçando o perfil que 
considera mais indicado para quem go-
vernar o Brasil a partir de 2019.

“A responsabilidade fiscal tão neces-
sária ao nosso país requer alguém com ex-
periência comprovada nesse campo”, dis-

se ele, ao frisar que a relação dívida/PIB 
do país é a maior entre todos os emergen-
tes, principalmente com os precatórios 
incluídos na conta. “E com endividamen-
to muito alto ninguém cresce”, observou. 

Ao contrário de países como Argenti-
na, França e Estados Unidos, ele lembrou 
que não temos aqui duas etapas para for-
mar gradativamente um cenário favorável 
a reformas, pois governadores e deputa-
dos estaduais se elegem juntamente com 
o novo chefe da nação. 

REFORMAS
Por isso Arida defende que atitudes 

reformistas sejam tomadas logo no iní-
cio do novo governo, contando assim 
com o capital de milhões de votos con-
quistados nas urnas para também obter 
a maioria no Congresso. “O Collor con-
seguiu aprovar dessa forma um bloqueio 
histórico dos recursos de liquidez do 
país”, exemplificou. 

Outra medida considerada funda-
mental pelo economista, já no primeiro 
dia da próxima administração, é o envio 
aos parlamentares de uma emenda geral 
de desconstitucionalização, com a fina-
lidade de tirar da Carta Magna todos os 
artigos pertinentes à gestão da política 
econômica.

“Eu não estou falando aqui, obvia-
mente, de causas pétreas, nem de cunho 
federativo, nem dos direitos sociais – saú-
de, educação etc. –, mas sim de tudo que 
se refira a impostos e gastos. A ideia, ao 
invés de discutir méritos, é transformar 
tudo em lei complementar e até ordiná-
ria, se possível”, esclareceu. 

O palestrante justificou tal ponto de 
vista pelo caráter dinâmico dos temas li-
gados à economia, que não podem ficar 
amarrados por uma Constituição como a 
nossa, com três décadas de vida. 

Efetivada essa mudança, ele acrescenta 
na lista de prioridades uma série de outras 
providências para colocar o Brasil na tão 
desejada rota da retomada do crescimento. 

A primeira delas, no seu entender, 
seria a eliminação dos impostos de in-
termediação, a serem substituídos por 
impostos de valor adicionado, com a 
cobrança de alíquota única no destino. 
“Terminam ISS, ICMS, PIS e Cofins, e 
assim por diante, de uma forma escalo-
nada, lenta, acordada com governadores 
e prefeitos”, recomendou.

O objetivo, de acordo com Arida, nem 
seria diminuir a tributação, mas basica-
mente simplificar o sistema e evitar suas 
muitas distorções. “Nós temos um con-
tencioso colossal nessa área, associado à 
complexidade dos impostos e à existên-
cia de máquinas de arrecadação distintas 
para cada um deles”, explicou.

Persio Arida (segundo da esq. para a dir) defendeu o fim de tributos como ISS, ICMS, PIS e 
Cofins, de forma escalonada
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Em termos práticos, o economista 
resume essas mudanças como a criação 
de um imposto único, a ser distribuído 
de forma neutra entre União, estados e 
municípios.

A outra reforma importante defendida 
por Arida é a da Previdência “Contra ela, 
só podem mesmo estar os desavisados ou 
então quem esteja agindo de má-fé”, sen-
tenciou, dando à questão um status ao 
mesmo tempo fiscal e de justiça social, já 
que os valores médios pagos aos funcioná-
rios públicos são bem maiores, em compa-
ração ao restante dos trabalhadores. 

Mesmo recebendo 64% de todos os 
impostos federais arrecadados no país, 
o setor previdenciário tem um déficit 
tão expressivo que, se eliminado, o Te-
souro como um todo se tornaria supera-
vitário, revelou.

QUALIFICAÇÃO
Mas a introdução de mudanças pro-

fundas nos campos tributário e previden-
ciário não seria suficiente, na visão de 
Arida, para garantir a volta do país à rota 
do desenvolvimento, por mais que esses 
setores possam gerar condições para tal.

“O que assegura crescimento é capi-
tal, produtividade e gente qualificada”, 
disse o estudioso, apontando este último 

fator como o principal para uma nação 
realmente desejosa em evoluir, “pois é 
muito difícil corrigir na universidade de-
ficiências registradas na educação básica 
e fundamental”, acrescentou.

Como evidência disso, ele aponta a 
correlação existente entre o Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes 
(PISA) e o crescimento econômico. “Se o 
Brasil conseguir dar um salto de 50 pon-
tos nesse índice, com base no exame de 
habilidades de língua e matemática da 
educação básica – algo que eu estimo po-
der ser feito entre 8 e 9 anos – teremos 
permanentemente um ponto percentual 
do PIB de crescimento”, justificou.

Numa engenharia reversa, alcançar 
esse objetivo implicaria, desde já, reava-
liar o preparo e a remuneração dos profes-
sores, bem como a atual distribuição das 
instituições de ensino ao longo do imenso 
território nacional. 

IMPOSTOS
O segundo a se apresentar foi o con-

sultor tributário e professor Everardo 
Maciel. A partir de sua vasta experiência 
na área, que inclui o posto de secretário 
da Receita Federal, ocupado durante oito 
anos, ele relatou algumas convicções for-
madas ao longo de todo esse tempo. 

Ao falar do Imposto sobre Valor Agre-
gado (IVA), por exemplo, Maciel lembrou 
a adoção por parte de muitos países, “mas 
os Estados Unidos não implantaram”, fez 
questão de ressalvar, dizendo ainda que a 
complexidade do nosso sistema tributá-
rio é relativa.

Mesmo assim, ele engrossa o coro a 
favor de uma reforma tributária, embora 
sem uma conotação ampla e imediata. 
“Não se trata de um evento em si, mas sim 
um processo permanente para acompa-
nhar o ritmo das mudanças econômicas e 
sociais”, ponderou.

Projetos mais abrangentes, o ex-se-
cretário da Receita considera bem mais 
caros e arriscados, podendo dar vida a 
autênticos ‘Frankensteins’, ou nem sair do 
papel, como vem ocorrendo até aqui com 
a Reforma da Previdência.

Em seguida, declinou mazelas nacio-
nais como o “burocratismo”, que colocou 
o país em 184ª posição no Doing Business, 
ranking analisando a forma de fazer negó-
cios predominante em 190 países. “Ficamos 
à frente, apenas, de República do Congo, 
Bolívia, República Centro Africana, Chade, 
Venezuela e Somália”, lamentou.

Mitigar esse quadro, no seu enten-
der, passa invariavelmente pela vigência 
urgente do cadastro único das empresas, 
com validade municipal, estadual e fede-
ral; eliminação da exigência de certidões 
negativas; compensação universal de tri-
butos no âmbito de um mesmo ente fe-
derativo (hoje não se podem compensar 
débitos do Cofins com créditos do IPI, 
por exemplo); consolidação anual da le-
gislação tributária e fixação de prazo para 
resposta a demandas apresentadas à ad-
ministração tributária.

Defendeu, por fim, que ao invés de se 
preocupar com coisas já antigas, como o 
IVA, o país entre efetivamente no século 
21, isto é, em plena sintonia com a quarta 
Revolução Industrial, marcada por moe-
das virtuais, inteligência artificial, novas 
matrizes energéticas, formas inovadoras 
de trabalho e também para a determina-
ção de preços. 

Para Everardo Marciel, o Brasil deve se focar na quarta Revolução Industrial, marcada por 
moedas virtuais, inteligência artificial, novas matrizes energéticas, formas inovadoras de trabalho
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FINTECHS E FOMENTO  
FRENTE A FRENTE

“VIII Encontro Regional” reuniu em Campinas mais de 100 empresários, que puderam 
compreender a estreita relação existente entre os dois segmentos, com vistas a gerar novas 

oportunidades de negócios para ambos os lados

Quem esteve no Expo Dom Pedro, 
em Campinas, na manhã de 15 de junho, 
participou de um momento histórico, en-
volvendo dois segmentos que alguns con-
sideram antagônicos, enquanto outros de- 
finem como altamente sinérgicos.

Partidários de ambas as correntes pu-
deram colocar à prova suas teses, ao ouvir 
os palestrantes e debatedores convidados 
para o principal evento anual realizado 
pelo SINFAC-SP fora da Capital, o “En-
contro Regional dos Empresários de Fo-
mento Comercial Factoring do Estado de 
São Paulo”.

Em sua oitava edição, ele abordou 
os vários aspectos da convivência entre 
factorings, securitizadoras de crédito,  
FIDCs e as startups que oferecem serviços 
financeiros de forma eletrônica e impes-
soal, como pede a desbancarização.

Não por acaso, a primeira palestra 
do dia foi “A Nova Regulamentação das  
Fintechs de Crédito e seu Impacto para a 
Indústria de Factoring e Securitização”.

NOVOS RUMOS
Autorizadas pelo Banco Central em 

maio último, a Sociedade de Crédito Di-
reto (SCD) e a Sociedade de Empréstimos 
entre Pessoas (SEP) são modalidades ope-
racionais que tendem a impactar direta-
mente a atividade do fomento comercial.

Para o presidente do SINFAC-SP,  Ha-
milton de Brito Junior (Credere Consul-
toria e Fomento Mercantil), devem pre-
valecer duas tendências: a migração de 
parte do setor para esses formatos, devido 
à maior flexibilidade por eles oferecida; 
e o estabelecimento de parcerias com os 
novos entes do mercado. 

No primeiro caso, ele aponta como 
principal motivação o fato de o capital 

mínimo para as SCD ter sido estipulado 
em R$ 1 milhão, sem contudo estar pre-
visto na lei o estabelecimento de um teto. 

Quanto à possível união de forças, 
ao invés de uma franca concorrência, o 
empresário atribui a aspectos da regula-
mentação como o que permite às fintechs 
realizar a transferência de valores para 
factorings ou FIDCs, mesmo não poden-
do trabalhar com o capital de terceiros.

Mas um novo componente importan-
te ele afirma estar previsto para ainda este 
ano, com a perspectiva de aprovação, pelo 
Congresso Nacional, da Empresa Simples 
de Crédito (ESC), cujas vantagens in-
cluem um processo de autorização bem 
mais rápido, comparativamente aos cerca 
de seis meses hoje necessários à formali-
zação de uma SCD no BACEN.

“Esse cenário todo implica muito mais 
oportunidades que ameaças, pois mesmo 
sem a estruturação de uma fintech, pode-
se tirar proveito do bom momento vivido 
por elas”, interveio o consultor jurídico do 
Sindicato, Alexandre Fuchs das Neves. E 
questionou: “será que a gente precisa de 
fintechs ou de produtos?”

De acordo com o advogado, essa in-
serção nos novos tempos pode ser na qua-
lidade de investidor numa SCD, ou então 
de credor numa SEP.

“Independentemente disso, porém, já 
existe uma gama de produtos disponível 
no próprio fomento, caso dos recebíveis 
de cartão de crédito, cujo acesso por par-
te do setor era quase impossível até bem 
pouco tempo atrás”, ponderou o especia-
lista, aludindo ainda ao chamado fluxo 
futuro, praticado por securitizadoras e 
fundos via operações estruturadas com 
Cédula de Crédito Bancário (CCB). 

Sua tese, portanto, é praticamente a 

Hamilton abre o evento

Marcos Ramos, da EasyCrédito

Palestrantes da Pinheiro Neto

Auditório lotado

Diretoria também compareceu em peso
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inexistência de produtos oferecidos pelas 
fintechs que o fomento não possa ope-
rar, e com o diferencial de uma expertise 
superior, exceto com relação ao crédito 
pessoal, nicho merecedor de cautela re-
dobrada, no seu entender. 

Sócio da Pinheiro Neto Advogados, 
Bruno Balduccini também falou aos mais 
de 100 integrantes da plateia sobre as pos-
sibilidades abertas para factorings e secu-
ritizadoras pelas novas plataformas. “As 
empresas poderão conciliar a compra de 
recebíveis à realização de empréstimos e 
financiamentos de forma legal”, justificou, 
lembrando a importância do know-how do 
setor em administrar o risco de crédito.

O advogado alertou apenas para a 
necessidade de se trabalhar de forma in-
tensiva com tecnologia. “Primeiro, você 
precisa ter bons desenvolvedores para te 
ajudar a montar o negócio, pois ele só vai 
ser lucrativo se tiver eficiência para possi-
bilitar análises de crédito e empréstimos 
100% digitais, rápidos e de uma forma es-
calável”, ensinou.

O evento voltou a beneficiar a enti-
dade ABRACESolidário, desta vez arre-
cadando lenços de papel e umedecidos. 
Manteve também a tradição de receber 
personalidades locais, como o deputado 
federal de 2007 a 2015, Guilherme Cam-
pos, e a deputada estadual Célia Leão.

O QUE ELES PENSAM
Mas, afinal, qual seria a visão desses parceiros potenciais, de perfil tão ino-

vador e high-tech, sobre as empresas que há 36 anos atuam com recebíveis?
“Até mesmo um negócio altamente tradicional pode se reinventar, ganhar 

eficiência, explorar novos canais”, opinou Marcos Ramos, CEO da startup pau-
listana EasyCrédito, uma plataforma que conecta pessoas físicas a fornecedo-
res de produtos ou serviços financeiros.

Responsável pela palestra “Fintechs - Cases de Inovação no Mercado Fi-
nanceiro Tradicional”, ele considera especialmente motivador uma empresa 
como a sua interagir com um segmento tão importante, por apoiar o micro 
e pequeno empreendedor, “gerando com isso crescimento econômico e um 
impacto social positivo”, afirmou.

No seu entender, fintech e fomento têm muito mais a colaborar mutua-
mente do que competir e vivem atualmente um namoro com grandes chances 
de se transformar em casamento, quando ambos se conhecerem melhor.

Raciocínio semelhante é o de Elber Fabrício Laranja, fundador e CEO da 
Antecipa Fácil, de Campinas, startup voltada a intermediar negócios entre to-
madores de crédito, factorings, FIDCs e securitizadoras, e que também provê 
a análise do risco da operação.

“Acho necessário e, principalmente, importante um evento como esse para 
quebrar o mito de que nós competimos. Eu acho que, se existe um concorrente 
em comum, esses são os bancos convencionais. Já as fintechs podem ser um 
excelente canal de aproximação de operações qualificadas para o mercado do 
fomento”, avaliou.

No caso específico de sua empresa, ele dá como exemplo o produto em que 
a plataforma é a gestora interveniente de uma conta Escrow do Banco Arbi, 
formato que, segundo ele, está trazendo de novo para o jogo os grandes saca-
dos. “Há factoring comprando título da Ambev, de concessionária de energia 
elétrica e montadora”, exemplificou.

IMPRESSÕES 
“Eu vejo as fintechs como uma 
grande oportunidade, porque 
a gente tem sido procurado 

por pessoas físicas e nunca pode fazer 
empréstimos para elas, mas agora haverá 
essa possibilidade”. – Angela Queiroz, 
gerente da Credcamp

“Apesar de ter uma tributação 
maior, as fintechs trazem 
como benefício o acesso às 

informações do SISBACEN, algo muito 
importante para a nossa atividade, 
principalmente se o Cadastro Positivo 
for aprovado na forma de rating, sem 
o histórico detalhado do crédito”. – 
Doriana Pieri Bento, sócia da Pleno 

“Vejo o fenômeno ‘fintech’ 
como uma grande 
oportunidade, principalmente 

pelo fato de gerar concorrência aos bancos 
e nos permitir atender uma clientela 
de menor capacidade de pagamento”. – 
Marcelo Camelo de Castro, sócio da 
Totem Securities 

“Esse tema veio a calhar com 
o que a gente está vivendo 
no dia a dia, trouxe bastante 

informação, que certamente vai ser de 
grande valia para a nossa atividade num 
mercado onde a pessoa física também é 
atrativa”. – José Maria de Souza, sócio 
da Liberta

“O empresário de factoring é 
muito corajoso, ele se colocou 
no mercado e ganhou seu 

espaço, mesmo sem uma regulamentação 
própria. Imagine agora, com a SCD e SEP, 
modalidades que estão nos nossos planos”. 
– Rosana Lopes, sócia da Bunfox

“Essa nova realidade vai 
nos permitir trabalhar com 
produtos diferenciados, 

principalmente capital de giro e algum tipo 
de financiamento, algo que não podemos 
fazer hoje, e vai requer bastante cautela na 
análise de crédito do cedente, não apenas 
do sacado”. – Thiago Rodrigues, gestor 
comercial da Quallycred 
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Alexandre Fuchs das Neves

VISÃO JURÍDICA

As empresas de fomento comercial e de secu-
ritização de ativos empresariais são obrigadas a ter 
cadastro no Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras, de acordo com as regras da Carta-Cir-
cular nº 1, de 1º de dezembro de 2014.

Como o nosso setor não tem um órgão re-
gulador próprio, então cabe ao COAF receber as 
informações das operações em espécie ou sus-
peitas, supervisionar, regular e orientar o mer-
cado e, se for o caso, aplicar as medidas puniti-
vas cabíveis.

O cadastramento e a revalidação deste proce-
dimento não dependem da atividade operacional 
da empresa. Ambos os processos devem ser rea-
lizados inclusive por pessoas jurídicas inativas – 
sem operações.

A baixa do cadastro pode ser feita quando a em-
presa deixar de atuar no ramo (alteração total ou 
supressão do CNAE que obrigaria ao cadastro e à 
sua manutenção). Em caso do encerramento defi-
nitivo das atividades, deve-se fazer a baixa na Junta 
Comercial e o cancelamento do CNPJ.

Vejamos algumas dicas:
1. Não é preciso pagar qualquer taxa ou anuidade, 

o cadastramento é totalmente gratuito.
2. O cadastramento de novas empresas deve ser 

feito no prazo de 90 dias corridos, contados da:
2.1 Data da obtenção do CNPJ, para novas 

empresas, independentemente de estar ou 
não operando.

2.2 Data em que a empresa, atuando em 
outros ramos, obtenha CNAE acessório (ou 
alteração do CNAE principal), de alguma 
atividade submetida à supervisão do 
COAF, no nosso caso, fomento comercial e 
securitização de ativos empresariais.

3. Para a realização do cadastro, um administrador 
da conta deverá ser indicado. Esta pessoa 
poderá designar terceiros (secretária, contador 
etc.) para operacionalizar o SISCOAF, não 
delegando a este, porém, a responsabilidade 
plena pelo atendimento da norma. Em resumo, 
o administrador permanece responsável por 
todos os atos praticados pela pessoa indicada.

4. As modificações dos dados de identificação, 

contato ou administrador responsável pela 
conta perante o COAF devem ser informadas 
em até 30 dias da sua ocorrência.
4.1  Dados de identificação: razão social, nome 

fantasia e CNPJ.
4.2  Dados de contato: endereço físico, 

eletrônico e telefone.
4.3  Administrador responsável: pessoa do 

quadro social que responda perante o 
COAF e seja o administrador da conta 
de relacionamento. Ele deve ter vínculo 
formal com a empresa (sócio, gerente, 
colaborador) e competência para atuar 
como interlocutor da pessoa obrigada 
junto ao COAF, cabendo-lhe, ainda, a 
incumbência da prestação de informações.

5. E, independentemente de estar ou não 
atualizado o cadastro, todos os dados devem ser 
confirmados anualmente, até o dia 31 de março.

6. Ainda, é possível, após acessar o SISCOAF, obter 
a certidão de cadastramento da empresa.
E, além dos dados de identificação (ver item 

4.1, acima) e de contato (item 4.2), o COAF tam-
bém pede os dados relativos ao negócio da em-
presa – ramo (fomento ou securitização), início 
das atividades, filiais e localização geográfica 
das mesmas, quantidade de funcionários, receita 
bruta etc.

Os dados sobre o negócio servirão como ele-
mentos informadores para alimentar a base de su-
pervisão, com foco no risco de cada empresa. Em 
tese, quanto maior for a empresa, maior será o risco 
de ela ser usada para a lavagem de dinheiro. 

Para fins de supervisão e fiscalização, o COAF 
tem feito a chamada Averiguação Preliminar Objeti-
va (APO), que visa fiscalizar e punir as empresas que 
ainda não estão cadastradas. As multas aplicadas a 
empresas nesta situação chegaram, nos termos das 
últimas decisões de 2018, à casa dos R$ 30 mil.

Até o último dia 11 de julho, o COAF já contava 
com 7.314 empresas de factoring e securitizadoras 
de ativos empresariais cadastradas, sendo 2.599 es-
tabelecidas no estado de São Paulo. 

O cadastramento deve ser feito em: 
www.siscoaf.fazenda.gov.br. 

Alexandre Fuchs 
das Neves é 
advogado e 
consultor jurídico 
do SINFAC-SP –  
Sindicato das 
Sociedades 
de Fomento 
Mercantil 
Factoring do 
Estado de São 
Paulo

FALTA DE CADASTRAMENTO  
NO COAF GERA MULTA



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
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CONTA ESCROW
Cada vez mais utilizada 
por factorings, FIDCs 
e securitizadoras de 
crédito, a fim de viabilizar 
transações com quem não 

paga a terceiros, mas apenas aos cedentes, a conta Escrow tem se 
caracterizado como um importante instrumento para transacionar 
garantias. A opinião é de Marcos Ibiapina, responsável pelas 
áreas comercial e institucional do Banco Arbi, empresa parceira 
do SINFAC-SP, que em 7 de junho conversou com empresários 
associados durante café da manhã promovido pela entidade, a partir 
do tema “Contas Vinculadas e Travas de Domicílio em Operações 
com Cartão de Crédito”. “Além de beneficiar as empresas de fomento 
comercial, esse produto torna a operação mais segura para o próprio 
sacado”, afirmou.

ÁREA CONTÁBIL
O empresário de fomento 
comercial precisa ter 
uma nova visão sobre 
a contabilidade, já 
que quase sempre ele 

ainda milita em sua operação de maneira muito periférica, 
sem a visão de como deve proceder nesse campo, problema 
muito perigoso, uma vez que as informações exigidas pelas 
autoridades tributárias são monstruosas – assim como as 
multas aplicadas. A análise foi feita pelo consultor contábil 
do SINFAC-SP, Marco Antonio Granado, ao ministrar, em 5 
de junho, na sede do Sindicato, o curso “Contabilidade de 
Factoring”. “Diante disso, assim que se identifique algum 
desvio no dia a dia da empresa, o problema deve ser corrigido 
imediatamente”, ponderou.

PROCESSOS & PESSOAS
Último evento do primeiro 
semestre do ano realizado 
pelo SINFAC-SP, em 26 
de junho, em São Paulo, 
o curso “Organização de 

Processos e Pessoas” foi ministrado pelo consultor Ernani Desbesel. 
Um dos mais reputados profissionais no setor, ele constata que 
a competição entre factorings, securitizadoras e FIDCs tem 
alimentado consideravelmente, nos últimos anos, um cenário que 
obriga essas empresas a vender seu produto cada vez melhor em 
comparação à concorrência, a fim de sustentar a rentabilidade tão 
almejada. “Quem não se preparar para se destacar perante o cliente, 
certamente está fadado à condição de espectador do sucesso alheio. 
O mercado já não aceita simplesmente empresas boas, você precisa 
ser muito bom ou ótimo”, justificou.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
A ideia de operar com 
clientes em RJ ainda assusta 
os empresários do setor, 
embora seja possível ter 
segurança com recebíveis 

performados. A análise é do consultor jurídico do SINFAC-SP, 
Alexandre Fuchs das Neves, que ministrou, em 19 de junho, no 
Sindicato, a palestra “Recuperação Judicial, Temas Polêmicos 
e Alterações Propostas na Lei nº 11.101/2005”. Segundo ele, uma 
factoring com recebíveis performados, em tese, não tem que estar 
na RJ do seu cedente. “E eu digo em tese, porque muitas empresas 
que pedem RJ trazem títulos já performados de seus clientes para o 
quadro geral de credores”. Essa prática, na definição do advogado, 
é mera esperteza baseada no mito de que o fomento comercial 
demora muito na tomada da decisão de crédito.

EVENTOS

PROFUSÃO DE TEMAS REFORÇA 
IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO

Realizados no segundo trimestre, cursos e palestras promovidos pelo SINFAC-SP  
reuniram centenas de profissionais para atualizar conhecimentos

GESTÃO COMERCIAL
A área comercial de uma empresa do setor precisa ser uma das prioridades dos profissionais 
responsáveis pela sua gestão, de acordo com a tese defendida pelo consultor Ernani Desbesel, que 
em 23 de maio ministrou o curso “Capacitação e Atualização para Gestores das Empresas do Setor”, 
no SINFAC-SP. Para ele, não há mais lugar para passividade neste campo, pois o dinheiro é o mesmo 
para todos e simplesmente tê-lo disponível já não basta para o fechamento de novos contratos. 

“Uma boa gestão decorre de processos colocados em prática, de forma adequada e focada, sendo um ponto sempre a ser destacado a atuação 
comercial, pois ela define se eu tenho e sou capaz de criar demanda, alcançando o sucesso por competir melhor no mercado”, ensinou. 
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ALÉM DA TECNOLOGIA
As fintechs serão o grande 
agente de transformação 
no mundo das finanças. 
A análise foi feita pelo 
empresário e diretor do 

SINFAC-SP Leandro Zen, sócio da Size Securitizadora e da Tutu 
Digital, durante a palestra “Como as Fintechs estão Mudando a 
sua Relação com o Dinheiro”. Realizada em 22 de maio, na sede 
da entidade, a apresentação deixou bem claro que esta área, por 
ser muito nova ainda, costuma levar os empresários do setor a 
se equivocar sobre seu funcionamento. “É um erro, contudo, 
pensar nelas apenas como utilizadoras de tecnologia, mas sim 
na qualidade de alguém que surgiu para solucionar problemas 
antigos, de maneira inovadora e, às vezes, disruptiva”, ressalvou. 

POUCOS CRITÉRIOS
Adotada por muitos players 
do setor, a estratégia 
de operar com poucos 
critérios, objetivando 
enfrentar a concorrência, 

pode custar caro para as empresas de fomento comercial. Este 
problema é consequência da maior oferta de crédito e das baixas 
taxas apresentadas atualmente no mercado. O alerta foi dado em 
18 de maio pelo consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves, 
durante a palestra “Medidas para Evitar Fraudes”, realizada 
em Sorocaba. “A ideia foi conscientizar o empresário de que ‘o 
primeiro prejuízo é o menor prejuízo’, observando que o recurso 
entregue ao cedente, por conta do pagamento da operação, será 
usado na linha de produção ou então para resolver desesperos 
administrativos”, explicou.

FORÇA DOS SÓCIOS
“A empresa não tem voz, 
mas sim os seus sócios”, 
alertou o consultor jurídico 
Alexandre Fuchs das 
Neves, ao apresentar a 

palestra “Duplicatas Virtuais e Nota Fiscal Eletrônica”, em 16 de 
maio, no SINFAC-SP. Para ele, a máxima se justifica pelo fato de 
os contratos de fomento comercial assinados eletronicamente 
deverem sempre contar com a utilização do e-CPF dos sócios, ao 
invés do e-CNPJ, válido para a comunicação com o fisco, mas não 
em relações comerciais. Quanto à duplicata eletrônica, lembrou 
não dispensar o emprego de ferramentas consagradas como a 
confirmação de entrega de mercadorias ou serviços, assim como 
a do sacado na duplicata e, claro, a tradicional notificação.

FINTECHS REGULAMENTADAS
Aprovada em 26 de 
abril pelo BACEN, a 
regulamentação das 
fintechs (Resolução nº 
4.656/2018) demonstrou 

ao mercado que a instituição federal “seguiu uma tendência 
moderna ao realizar este processo de forma mais light e 
tranquila, sem tantas exigências”, opinou o consultor jurídico 
Alexandre Fuchs das Neves, durante a palestra “Fintechs 
de Acordo com o BACEN: SCD e SEP – Primeiros Debates”, 
apresentada por ele em 15 de maio, na sede do Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo. “Mais leve, o nível S-5 
possivelmente é o que vai atender às fintechs, por ser bem 
objetivo e contemplar em cheio a Sociedade de Crédito Direto e 
a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas”, observou.
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EVENTOS

FIDC DESMISTIFICADO 
Quem não conhece 
a estruturação e o 
funcionamento de um FIDC 
certamente acreditará, 
equivocadamente, que 

esses fundos são caros, burocráticos, difíceis e requerem taxas 
mais baixas. Esses são os principais mitos ainda vigentes neste 
campo, segundo o empresário João Baptista Peixoto Neto, sócio-
diretor da Ouro Preto Capital Consultoria, empresa parceira 
do SINFAC-SP. “Na verdade, os FIDCs são simples, dinâmicos, 
bastante informatizados. Para quem tem a operação bem feita, 
redondinha, é o negócio perfeito”, explicou o especialista durante a 
palestra “Alternativas e Oportunidades em FIDC para Empresários 
de Factoring”, ministrada em 10 de maio, na sede da entidade.

EM BUSCA DE CLIENTES
Desafio para qualquer 
negócio, a obtenção de 
novos clientes pode ficar 
ainda mais difícil se não 
houver foco nesta tarefa. 

A afirmação foi feita pelo economista e coach empresarial 
Rogério Monteiro, que em 8 de maio ministrou, no SINFAC-SP,  
a palestra “Prospecção de Clientes”. “A diferenciação entre 
as empresas, hoje, é muito pequena, e para se destacar da 
concorrência é preciso ter criatividade e pleno conhecimento 
daquilo que se está propondo a fazer”. De acordo com ele, os 
esforços comerciais devem estar em plena sintonia com o plano 
estratégico da empresa, para assim aumentarem as chances de 
prospecções bem-sucedidas.

AGILIDADE É O SEGREDO
O fato de que a agilidade nas operações tem o poder de fidelizar mais que uma boa taxa é 
uma das ideias defendidas pelo consultor Ernani Desbesel, ao ministrar em 25 de abril, no 
SINFAC-SP, o curso “Competitividade, Rentabilidade e Segurança nos Negócios”. Segundo o 
especialista, os ganhos de uma factoring, securitizadora ou FIDC não podem ser aviltados, 
pois devem remunerar corretamente o trabalho dessas empresas. “Existem armas mais 

indicadas para se competir no mercado de fomento comercial, reconhecido pela forte concorrência”, afirmou.
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EVENTOS

RASTREAMENTO DE GOLPISTAS
Uma das mais prósperas 
cidades do interior paulista, 
Ribeirão Preto sediou, 
em 19 de abril, a palestra 
“Medidas para Evitar 

Fraudes”, com o consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves. 
Como sempre, o especialista deu dicas valiosas, entre as quais, a 
de que não basta a apresentação de nota fiscal de devolução da 
mercadoria, cabendo aos empresários do setor realizar uma análise 
bem mais profunda sobre a viabilidade do negócio. Segundo ele, 
a tecnologia tem sido uma das armas usadas para evitar fraudes, 
por exemplo, identificando o domínio do endereço de e-mail do 
sacado que está confirmando, assim como o endereço físico do 
computador, por meio do IP da máquina. 

GARANTIAS NA OPERAÇÃO
A constituição de garantias 
requer alguns cuidados 
básicos para que se 
cumpra sua finalidade 
de evitar prejuízos nos 

episódios de inadimplência. Este processo é fundamental 
nas operações diárias de factorings, securitizadoras e FIDCs. 
Segundo o consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves, 
responsável por apresentar, em 18 de abril, a palestra “Garantias 
na Operação de Fomento Comercial”, a primeira cautela a ser 
tomada pelo empresário do setor “é não assumir a condição de 
refém do cliente em função da garantia, isto é, considerá-la razão 
suficiente para relaxar na esteira de produção em aspectos vitais 
como as confirmações”.

SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS
“Securitizadora de Recebíveis Empresariais - Constituição e Funcionamento”. Este foi o tema 
da palestra apresentada em 4 de abril, no SINFAC-SP, por Leandro José Seminotti, sócio-diretor 
da Linear Group Auditores Independentes, e pela advogada Franciele Reis, também membro 
da empresa, parceira da entidade. Para o executivo, a decisão de montar uma factoring, uma 
securitizadora ou as duas simultaneamente, depende dos mercados que se pretenda atingir e de um 

estudo prévio aprofundado, com o auxílio de advogados, contadores e especialistas na estruturação dessas duas modalidades de empresa.



18 Revista do SINFAC-SP • nº 37 • Abril|Maio|Junho 2018

INTERAÇÃO

UMA JOVEM DE 80 ANOS
FECOMERCIOSP completa em agosto oito décadas de atuação e demonstra  

disposição renovada para continuar fazendo a diferença

A exemplo de outros 137 sindicatos 
patronais paulistas, o SINFAC-SP vincu-
la-se legalmente à Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo, entidade prestes a completar 80 
anos de vida e cuja força se exprime a partir 
do próprio perfil econômico de seus repre-
sentados, que hoje respondem por 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e 
cerca de 10 milhões de empregos.

No último dia 23 de maio, o empresário 
Abram Szajman foi escolhido para coman-
dar essa máquina poderosa pelos próximos 
quatro anos, repetindo assim o exercício de 
um mandato para o qual tem sido eleito, de 
forma ininterrupta, desde 1984.

Nesta entrevista, ele fala um pouco da 
trajetória já percorrida e os próximos ob-
jetivos da FECOMERCIOSP, que embora 
seja um nome altamente tradicional, não se 
acomoda e vive em constante processo de 
evolução para atuar cada vez mais e melhor.

SINFAC-SP: Houve mudanças no 
perfil da FECOMERCIOSP ao longo 
dessas quase oito décadas de história?

Abram Szajman: Sim, houve. As re-

lações de trabalho, a forma de comprar e 
vender, o abastecimento, a urbanização 
acelerada a partir dos anos 1950, transfor-
maram o Brasil, o estado de São Paulo e, 
por conseguinte, a atuação da entidade. 
Desde os anos 1940 a FECOMERCIOSP 
produz estudos econômicos, mas tão so-
mente nos anos 1970 foi possível instituir 
uma estrutura de pesquisas capaz de men-
surar a evolução do varejo e do emprego no 
comércio. Atualmente, diante do novo ce-
nário do sindicalismo brasileiro, na esteira 
de reforma trabalhista, a FECOMERCIOSP 
passa a oferecer novas soluções para as 
empresas e sindicatos filiados, garantindo 
a manutenção e o fortalecimento do siste-
ma de representação sindical, baseado na 
oferta e prestação de serviços à categoria 
econômica representada.

SINFAC-SP: Quais foram as con-
quistas mais expressivas em prol dos 
representados neste período?

Szajman: A FECOMERCIOSP liderou, 
por exemplo, a campanha que culminou na 
criação de um regime tributário diferen-
ciado para as micros e pequenas empresas 
(Lei do Simples – Lei Complementar nº 
123/2006) e teve participação ativa na ela-
boração e implantação do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC). Atuou pelo fim da 
Contribuição Provisória sobre Movimenta-
ção Financeira (CPMF) e ajudou a fundar 
o Conselho Estadual de Defesa do Contri-
buinte (CODECON-SP), que atua na aplica-
ção do Código de Defesa do Contribuinte no 
estado de São Paulo (Lei Complementar nº 
939/2003). E, dentre outras conquistas, ain-
da promoveu iniciativas que culminaram 
com a alteração da Lei Complementar nº 
123/2006, através da Lei Complementar nº 
155/2016, instituindo a fiscalização orienta-
dora, por meio da dupla visita para as micro-
empresas e empresas de pequeno porte, no 

âmbito da atuação da Fundação de Proteção 
e Defesa do Consumidor (PROCON-SP).

SINFAC-SP: E quais seriam as prio-
ridades, hoje, para dar continuidade a 
todo esse trabalho?

Szajman: Inovar e evoluir, com cora-
gem e investimento, principalmente em 
conhecimento. Estamos começando, por 
exemplo, a nos interiorizar – dado que o 
Brasil é basicamente pensado apenas nas 
grandes regiões – e também internaciona-
lizar. Esses dois movimentos são importan-
tíssimos, pois envolvem as novas fronteiras 
econômicas a serem conquistadas, a se jun-
tarem ao projeto FECOMERCIOSP. Nesse 
sentido, queremos ser cada vez mais uma 
entidade cosmopolita e próxima dos em-
presários, dos setores representados, claro. 
Mais do que isso, a FECOMERCIOSP não se 
esquece de que sua atuação é importante e 
pode ser aproveitada por todos os setores. 

SINFAC-SP: No Brasil de hoje, quais 
seriam as principais bandeiras empu-
nhadas pela FECOMERCIOSP?

Szajman: A entidade busca promover 
o crescimento socioeconômico do país, 
defendendo a reforma do estado brasi-
leiro, a eficiência do gasto público, bem 
como a reforma tributária e da Previdên-
cia; o investimento em infraestrutura para 
incentivar os investimentos; o estímulo 
ao ambiente de negócios e ao desenvol-
vimento do setor do comércio e serviços, 
por meio da melhoria da segurança públi-
ca, do combate à ilegalidade e redução da 
burocracia, maior inserção internacional 
do Brasil; estímulo ao desenvolvimento 
do comércio eletrônico e turismo, e por 
fim, estimulo à sustentabilidade, espe-
cialmente na gestão empresarial.

SINFAC-SP: O que a entidade es-
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AGENDA

AGOSTO

SETEMBRO

DATA EVENTO PROFESSOR CIDADE

15 Curso: “Gestão de Riscos nas Empresas do Setor” Ernani Desbesel São Paulo
22 Palestra: “Fintechs – Estruturação e Produtos” Alexandre Fuchs das Neves / 

Junior Santos
São Paulo

23 Palestra: “Análise de Crédito e Prevenção a Fraudes” Alexandre Fuchs das Neves Bauru
28 Curso: “Vendas Consultivas” Rogério Monteiro São Paulo

DATA EVENTO PROFESSOR CIDADE

5 Curso: “Gestão Estratégica” Ernani Desbesel São Paulo
19 Palestra: “Análise de Crédito e Prevenção a Fraudes” Alexandre Fuchs das Neves São Paulo
28 “XI Simpósio dos Empresários de Fomento Mercantil – 

Factoring do Estado de São Paulo”
 São Paulo

08

09

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

INTERAÇÃO

pera do próximo presidente da Repú-
blica e como pretende se posicionar 
frente ao processo sucessório?

Szajman: Primeiramente, esperamos 
um novo governo realmente comprome-
tido com a democracia. Que seja capaz de 
encerrar a animosidade entre os diversos 
grupos de interesse no país ou, ao menos, 
trazer as disputas a níveis civilizados. Que 
implemente as reformas básicas, como a 
fiscal e a da Previdência, contemplando 

um plano de redução gradativa dos gastos 
e, depois, da carga tributária. Enfim, que 
seja capaz de unir a população e o Con-
gresso em torno de um objetivo de longo 
prazo, reduzindo o papel dos interesses 
pessoais, casuísticos e míopes, hoje do-
minantes em nossa sociedade.

SINFAC-SP: Por fim, como a  
FECOMERCIOSP recebeu o fim da 
Contribuição Sindical obrigatória e o 

que tem feito acerca desse tema?
Szajman: Dentre os pontos trazi-

dos pela reforma trabalhista, o fim da 
Contribuição Sindical trouxe um novo 
cenário às entidades sindicais. Porém, 
a mesma norma também criou novas 
oportunidades a serem exploradas, es-
pecialmente a questão da negociação co-
letiva, que ganhou mais força diante do 
princípio da prevalência do negociado 
sobre o legislado. 
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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.
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