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De: SINFAC-SP <sinfacsp@sinfac-sp.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 3 de abril de 2020 17:44
Para: 'carlos.melles@sebrae.com.br'
Cc: 'hamilton-de@uol.com.br'
Assunto: SINFAC-SP - Apoio pleito ANFAC
Anexos: ANFAC - Pres. Carlos Melles - SEBRAE.pdf

 
Sr. Carlos Melles 
Presidente do SEBRAE Nacional 
 
Prezado Presidente Carlos, 
 
O SINFAC-SP como representante oficial das empresas de Fomento Comercial, Securitizadoras de Crédito e 
Empresas Simples de Crédito no Estado de São Paulo, tendo em sua base de representação, mais de 2500 empresas, 
vem pela presentes,  manifestar seu apoio à correspondência da ANFAC  - of. PRESI 025/2020 de 02 de abril de 2020 
(anexa). 
 
O senhor se lembrará de nossa reunião dia 28 de maio de 2019  em seu escritório, na qual já havíamos solicitado 
fosse analisada a possibilidade da participação das Empresas Simples de Crédito (ESC) no Fundo de Aval para as 
Micro e Pequenas Empresas (FAMPE). Considerando que agora, a MP 932/2020 estabeleceu uma redução nas 
alíquotas ao Sistema S em 50% , mas preservou as alíquotas devidas ao SBERAE, com a obrigação de aplicar tal 
recurso no FAMPE, acreditamos que nesse momento difícil que vivemos, o setor do fomento comercial, que por 
décadas tem apoiado às micro e pequenas empresas, seria muito justo que esse benefício pudesse se estendido ao 
setor e principalmente às ESCs.  O setor de Fomento Comercial tem  a particularidade da capilaridade em todo o 
brasil e expertise no trato com o micro e pequeno empresários, sendo uma opção viável e pronta para a distribuição 
desse recurso. 
 
Entendemos que a retomada da atividade econômica se dará pelo credito. A Empresa Simples de Crédito, em 
particular, que opera com empréstimos, não é tão dependente de títulos creditórios, representadas pelo duplicatas 
que ora estão escassas e especialmente que as operações de empréstimos na atual circunstância necessitarão de 
um período de carência e alargamento de prazos, seria de fundamental importância a possibilidade de participação 
nesse fundo garantidor de crédito.  
 
Isso posto, gostaríamos de unir nossa força ao pleito da ANFAC, entendendo que a contribuição do segmento nesse 
momento de retomada fará diferença significativa para a economia como um todo e especialmente para as micro e 
pequenas empresas. 
 
Agradecemos antecipadamente sua atenção. 
 
 

 
 


