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SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL – FACTORING DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fomento definitivamente
no Código Comercial
Semente plantada
pelo SINFAC-SP e
apoiada por entidades
coirmãs e parlamentares
simpatizantes ao setor,
capítulo sobre factoring
consolida-se de vez
no relatório final do
PL nº 1572/2011,
entregue no início
de março pela Comissão Especial da
Câmara dos Deputados, presidida por
Laércio Oliveira
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Código Comercial:
um sonho que está se
tornando realidade
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tamanho esforço e dedicação, estamos
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realizando o sonho de conquistarmos a nossa
Lei de Factoring, com a inserção de um capítulo
inteiro de Fomento Comercial no novo Código
Comercial.
Ainda que poucos acreditassem e muitos tivessem sido contra, no início desta empreitada,
demonstramos que o trabalho árduo, a persis-

tência, a dedicação e a obstinação desenvolvidos pela nossa entidade foram os ingredientes
da receita deste sucesso.
A entrega do relatório final do novo Código
Comercial (Projeto de Lei nº 1572/2011), pela Comissão Especial da Câmara, presidida pelo deputado Laércio Oliveira, entrevistado especial desta edição, foi a coroação deste gigantesco esforço, e nos sentimos plenamente recompensados pelo
resultado e reconhecimento do setor.
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Ora, a maioria esmagadora do nosso setor, dos empresários, dos parlamentares e
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das entidades de classe, que nos apoiou nos últimos anos, conhece o histórico desta
bandeira erguida pelo SINFAC-SP, que é mostrada nesta edição através da linha do
tempo das ações empreendidas, e todas elas foram publicadas em nosso site.
A semente que hoje brota, em Brasília, foi plantada pelo Sindicato durante
o “XI Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil”, realizado em 2012, em Araxá
(MG), quando divulgamos as bases do texto que nortearia o trabalho dos deputados federais Laércio Oliveira e Paes Landim e do jurista Fábio Ulhoa Coelho, para
incluir o fomento comercial na legislação que ali começava a ganhar forma.

SINFAC-SP
Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil –
Factoring do Estado de São Paulo
Rua Líbero Badaró, 425 - conj. 183
01009-000 - São Paulo (SP)
Tel: (11) 3105-0615
www.sinfac-sp.com.br • sinfacsp@sinfac-sp.com.br

Definitivamente inserida no texto do novo Código Comercial (Capítulo VI, arts.
363 a 366), nossa atividade ganhará maior segurança jurídica e se desenvolverá
mais rapidamente, gerando oportunidades de crédito para as micro e pequenas
empresas e empregos para profissionais em diversas áreas de atuação – do office-boy ao colaborador responsável pela avaliação de risco de crédito. Mesmo com a
crise financeira, as oportunidades no setor vão continuar surgindo.
Além do novo Código Comercial, esta edição do nosso Informativo está imperdível, com matérias sobre os impactos para as empresas do setor do Cadastro
Positivo e da lei paulista do Aviso de Recebimento.
O leitor também poderá acompanhar o mercado de trabalho nas factorings
e securitizadoras, por meio de uma pesquisa da FECOMERCIOSP, encomendada pelo SINFAC-SP. O levantamento mostra o movimento de contratações e demissões de 2006 para cá, ajudando o empresário a compreender como períodos de
crescimento e de recessão se refletem nos negócios e na empregabilidade. No ano
passado, por exemplo, nosso setor ficou em alerta, pois demitiu mais do que contratou, fechando 2015 com um saldo negativo de 86 empregos.
Estes dois fatores preocupam bastante, tanto que o Sindicato continua investindo em eventos de educação continuada. E não será diferente neste ano, já considerado perdido pelos especialistas, que preveem queda de 3,5% no PIB, repetindo
o péssimo desempenho de 2015, quando o país encolheu 3,8%.
Como se vê, não há escapatória para este cenário tão sombrio. Resta-nos, somente, trabalhar duro para diminuir ao máximo os reflexos negativos na nossa atividade, seja preservando clientes, seja poupando colaboradores.
Boa leitura a todos!
Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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ENTREVISTA

A importância de fazer direito
Preocupação especial com detalhes jurídicos geralmente relegados a
segundo plano tem sido o segredo do sucesso da Costa Gomes Fomento
Mercantil na prevenção a fraudes

A

pós dedicar-se ao direito civil,
Rui Kleber Costa Gomes decidiu abrir, em 2001, a própria
factoring. O interesse surgiu ao realizar
uma ampla pesquisa sobre o setor, a pedido de um cliente de seu escritório de
advocacia, e constatar o enorme potencial
a ser explorado no fomento às micro e pequenas empresas.
Durante oito anos, o empresário conciliou as duas atividades, até perceber a
necessidade de concentrar as atenções
exclusivamente na Costa Gomes Fomento Mercantil, estabelecida em 8 de janeiro, em São Bernardo do Campo (SP). Tal
constatação veio à tona depois de sofrer
um golpe que, em sua avaliação, poderia
ter sido evitado caso estivesse atuando
mais próximo do negócio.
As lições aprendidas durante sua trajetória ele agora transmite ao sobrinho e sócio Adriano Gomes, cujo pai ajudara Rui a
capitalizar a factoring 15 anos atrás. “Mais
importante do que o lucro ou a captação
de novos clientes é buscar a segurança nas
operações, pois é a melhor maneira de se
prevenir contra as fraudes, que podem inviabilizar o negócio”, ensina.
Como foi essa adaptação ao passar da
área jurídica para a de factoring?
Rui Kleber: A transição foi muito difícil, pois eu só tinha o conhecimento jurídico. Acabei sofrendo com muitos negócios
mal feitos, que estavam perfeitos do ponto
de vista jurídico, mas abarcavam devedores
que não tinham capacidade de pagamento.
Eu conhecia tudo o que era preciso fazer juridicamente caso algo saísse errado nas operações, mas não sabia como evitar o erro.
Como o senhor foi buscar conhecimento para se precaver de eventuais problemas nas operações?
Rui Kleber: Frequentando os cursos
do SINFAC-SP. Isso foi um divisor de

águas na minha atividade, pois só a partir
daí comecei a me profissionalizar de fato
em factoring, em aspectos como análise de
crédito, prospecção, gestão de riscos.
O que o motivou a deixar o seu escritório de advocacia para se dedicar exclusivamente ao fomento comercial?
Rui Kleber: Tomei essa decisão quando tive um problema muito grande com um
cliente da factoring. Ele operou comigo durante quatro anos, estabeleceu uma amizade
e acabei descobrindo tardiamente que muitos
dos seus títulos eram frios. Isso me levou
a questionar por que ele havia conseguido
fazer isso e cheguei à conclusão de que era
porque eu não tinha tempo de administrar
corretamente a factoring. Como na advocacia eu já havia dado certo, me desfiz do meu
escritório e passei a focar só na factoring.
Quais os maiores desafios de uma factoring atualmente?
Rui Kleber: O maior desafio das factorings hoje é fugir das fraudes. Não é a
inadimplência que quebra uma factoring,
mas as fraudes. Por isso, mais do que visar o crescimento ou ampliar a margem de
lucro, nosso foco hoje é a segurança das
operações. Aqui na Costa Gomes, uso minha experiência jurídica, inclusive, na parte contratual, de documentos. Acho muito

difícil uma factoring existir sem uma boa
assessoria jurídica.
Como vocês se resguardam para evitar essas fraudes?
Rui Kleber: Em primeiro lugar, para
operar com um cliente hoje, nós investigamos toda a sua vida, inclusive criminal.
Além da Serasa e de outros birôs de crédito, pesquisamos no Tribunal de Justiça para
ver se esses clientes têm ações contra eles.
E quando os valores das duplicatas são mais
elevados, exigimos uma autorização do sacado, por e-mail, para efetivar a negociação.
Vocês sentiram de alguma forma o
impacto da atual crise financeira?
Rui Kleber: Houve uma redução em
torno de 25% no número de negócios com
nossos clientes. Para vencer essa barreira,
fomos a campo em busca de novos clientes.
Nós preferimos trabalhar com clientes menores, para administrar melhor esse risco.
Após 15 anos no setor, que conselhos o
senhor dá para quem está começando agora, como o seu sobrinho e sócio Adriano?
Rui Kleber: Procure, em primeiro lugar,
estudar muito o assunto. Busque o apoio do
SINFAC-SP, participe de todos os cursos e palestras possíveis e contrate alguém de mercado
que saiba fazer prospecção e analisar riscos.

Rui Kleber e o sócio Adriano Gomes: tio e sobrinho administram juntos o negócio
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RECONHECIMENTO

Homenagens por tempo de
atuação reforçam bases históricas
de empresas associadas
Campanha “SINFAC-SP Parabeniza” entrega troféus personalizados
para factorings e securitizadoras que celebram cinco, dez, 15, 20 e 25
anos de fundação

A
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o comemorar seu 25º aniversário,
o Sindicato deu início a este projeto, que começou a ser planejado
ainda em 2015 e tem como missão homenagear factorings e securitizadoras associadas,
aproximando-as cada vez mais da entidade.
No primeiro trimestre deste ano, dez
empresas fundadas nos meses de janeiro e
fevereiro foram laureadas pela campanha
“SINFAC-SP Parabeniza”, recebendo troféus personalizados. Em 16 de fevereiro,
durante reunião ordinária da Diretoria, foram homenageadas Credere Consultoria e
Fomento Mercantil (Guarulhos) e JCF Factoring Fomento Comercial (Sorocaba).
Estabelecida em 5 de janeiro de 1996
(20 anos), a primeira pertence ao empresário Hamilton de Brito Junior, presidente do
SINFAC-SP. A segunda, fundada em 26
de janeiro de 2001 (15 anos), tem à frente
o empresário e diretor de Relações com o
Mercado da entidade, José Carlos Francisco
(Mingo). A entrega dos troféus foi feita pelo
1º vice-presidente Marcus Jair Garutti, sócio-diretor da Iguassu Fomento Mercantil.
Outras seis empresas associadas foram

homenageadas pelo Sindicato durante reunião realizada em 15 de março – Santa Carolina (São Paulo), ASC Fomento Mercantil
(Campinas), Costa Gomes (São Bernardo
do Campo), Finotelli’s (Campinas), Aticca
Factoring Fomento Mercantil (Araraquara),
MR Factoring (São Paulo).
“Este prêmio também pretende aproximar as empresas do setor das lutas cotidianas
em busca do desenvolvimento da atividade,
oferecendo a elas a oportunidade de participar ativamente do nosso trabalho”, disse Hamilton, responsável por entregar os troféus
aos homenageados do dia.

COMPETÊNCIA
Fundada em 9 de janeiro de 2006, a paulistana Santa Carolina foi representada pela
gerente-geral Eliane Garcia, que lembrou
do caminho percorrido até aquele momento.
“Quando começamos, não tínhamos experiência no ramo de faturização. Para chegarmos
até aqui, tivemos de superar muitas barreiras.”
A segunda laureada foi a campineira
ASC Fomento Mercantil, estabelecida em
24 de fevereiro de 2006. “Desde a nossa fun-

dação, somos associados ao SINFAC-SP
e sempre participamos dos cursos e treinamentos”, salientou o gerente-geral Kleber Barêa.
Na sequência, recebeu o troféu a Costa
Gomes, de São Bernardo do Campo, que
começou a operar em 8 de janeiro de 2001.
“Fico muito contente e emocionado com a
homenagem recebida ao completarmos 15
anos de mercado”, disse o advogado Rui
Kleber Costa Gomes, fundador do negócio.
Uma das empresas mais antigas do estado, a campineira Finotelli’s foi fundada há 25
anos, em 21 de fevereiro de 1991, um período de transição bastante complicado da história recente do país. “Quando começamos,
ninguém falava em factoring. Todo mundo
se referia à atividade como agiotagem. Havia muito preconceito. Também enfrentamos
altos e baixos, principalmente na crise de
2008. Enfim, não foi uma carreira fácil, mas
continuamos firmes no mercado”, enfatizou,
emocionado, o empresário Itor Finotelli, que
compareceu ao encontro junto com seu sócio
e irmão, Olivar Finotelli.
Representada pelo sócio-diretor Renato Cardili, a Aticca Factoring Fomento

Hamilton de Brito Junior, da Credere, e José Carlos Francisco (Mingo), da JCF Factoring, recebem troféu do 1º vice-presidente Marcus Jair Garutti

RECONHECIMENTO
Mercantil – fundada em 31 de janeiro de
2001 – recebeu a homenagem pelos seus
15 anos de história. “O Sindicato é muito
atuante, fato que tem contribuído para a
evolução do setor como um todo”, elogiou
o presidente da empresa araraquarense especializada em fomento à produção.
Já os sócios-diretores Alfredo Ramos Filho e Valdeci Medici foram congratulados pe-

Eliane Garcia (Santa Carolina)

las duas décadas da paulistana MR Factoring,
fundada em 26 de fevereiro de 1996. “Ficamos muito agradecidos e honrados por causa
deste reconhecimento”, ressaltou Alfredo.
Na ocasião, ainda foram homenageadas a FVN Fomento (Santos) e a ABC
Invest (São Bernardo do Campo), ambas
de 17 de fevereiro de 2006. Embora não
tenham enviado representantes à reunião

Kleber Barêa (ASC Fomento Mercantil)

da Diretoria, elas receberam a láurea em
sua sede.

ESPAÇO
Em continuação ao projeto “SINFAC-SP
Parabeniza”, a entidade criará uma área especial em seu site, retratando as empresas associadas a cada nova homenagem, a fim de valorizar
a vitalidade e a efetividade dessas companhias.

Rui Kleber Costa Gomes (Costa Gomes)
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Renato Cardili (Aticca Factoring Fomento Mercantil)

Olivar e Itor Finotelli (Finotelli’s)

Alfredo Ramos e Valdeci Medici (MR Factoring)

REPRESENTAÇÃO

SINFAC-SP torna-se
representante oficial de
securitizadoras paulistas
Decisão ocorre menos de dois anos após a Assembleia Geral
Extraordinária que aprovou a inclusão da categoria na base
do Sindicato

A
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Secretaria de Relações de Trabalho (SRT) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) deferiu ao
Sindicato, em nível estadual, o registro de
alteração estatutária para também representar as empresas de securitização de crédito,
independente do porte.
A decisão em torno do Processo
46219.025166/2014-98 foi publicada na
edição do dia 14 de março do Diário Oficial da União e está fundamentada no art.
25, inciso II, da Portaria nº 326/2013, que
dispõe sobre os pedidos de registro das entidades sindicais de primeiro grau no MTE.
Esta nova conquista do SINFAC-SP se
dá um ano e oito meses após a Assembleia
Geral Extraordinária (AGE) realizada no
dia 2 de julho de 2014, na sede, quando os
associados aprovaram a inclusão das securitizadoras de crédito na base de representação da entidade. “Durante o processo, logo
após o registro cartorial, a mudança na base
já possuía eficácia”, explica o advogado do
Sindicato, Ricardo Border.
Mais adiante, a Diretoria do Sindicato, a
partir de uma sugestão do 2º vice-presidente
Marcos Libanore Caldeira, sócio-diretor da
Aquitânia Fomento Mercantil, entrou com
mandado de segurança pedindo celeridade
ao Ministério do Trabalho, que tinha até
180 dias para apreciar as alterações solicitadas, conforme a Portaria nº 326/2013.
Entretanto, até 10 de agosto de 2015, quando foi interposto o mandado de segurança,
a demanda ainda não havia sido analisada.
“Mas em 15 de setembro foi concedida medida liminar, levando o Ministério a
iniciar a análise da nossa solicitação. Sem
este procedimento, o processo poderia levar
mais de três anos para ser analisado”, salienta Libanore.

A atitude do Sindicato foi necessária
porque, nos últimos anos, muitas factorings
migraram para o segmento de securitização,
em função, principalmente, das vantagens
fiscais do lucro presumido. Entretanto, no
dia 11 de abril daquele mesmo ano, a Receita
Federal publicou o Parecer Normativo nº 5,
equiparando as securitizadoras de créditos às
empresas de fomento comercial, na questão
tributária, obrigando ambas ao lucro real.
“Ao trazê-las para a nossa base representativa, em função da similaridade das
atividades, nosso objetivo foi fortalecer ain-

da mais o setor. Além disso, queríamos que
as securitizadoras passassem a se beneficiar
das mesmas conquistas obtidas pelo Sindicato”, afirma Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP e sócio-diretor da
Credere Consultoria e Fomento Mercantil.
A alteração já consta no Cadastro do
Ministério do Trabalho e Emprego e, definitivamente, veda a qualquer outra entidade
sindical – já existente ou apenas criada para,
oportunisticamente, tentar representar esta
categoria – qualquer tentativa de impugnar
a representação do SINFAC-SP.

VITÓRIA DO SETOR

Novo Código Comercial
estabelece segurança jurídica e
cimenta caminho para a atividade
Inclusão de capítulo sobre fomento comercial ajudará empresários
a se libertar de exigências burocráticas, anacrônicas e desnecessárias

Com participação do advogado Maurício Prazak, representante da FECOMERCIOSP
(quarto da direita para a esquerda), Comissão de Juristas da Câmara auxiliou
decisivamente os deputados durante a análise do projeto

A

o contemplar integralmente o
fomento comercial no Livro III,
Capítulo VI, arts. 363 a 366, o relatório final do novo Código Comercial (PL
nº 1572/2011), entregue no dia 1º de março
pela Comissão Especial da Câmara, criada para proferir parecer a esta proposta do
deputado Vicente Cândido, transformou-se
em nova vitória do setor.
Após os deputados pedirem vista para
conhecer melhor o teor do texto, a votação
do mesmo ainda será marcada. Depois desta
fase o texto seguirá para o Plenário, onde
passará pelo crivo dos deputados federais.
Na sequência, será analisado pelo Senado.
Cada uma das casas legislativas precisa votar o projeto duas vezes, antes de ele ir à
sanção presidencial.
“Está tudo lá: direito de regresso, garantias, serviços inerentes à atividade, fomento e até proteção contra o Conselho
Regional de Administração, além do grande
desafio de criarmos uma Câmara de Liquidação de Títulos Faturizados. É o sonho se
tornando realidade, que poucos acreditaram
que seria possível”, comemora Hamilton de

Brito Junior, presidente do SINFAC-SP e
sócio-diretor da Credere.
O dirigente reitera que esta vitória foi obtida com o apoio de parlamentares, entidades
de classe, lideranças empresariais e profissionais do fomento comercial, que entenderam a
importância da demanda para o desenvolvimento dos setores produtivos do país que não
têm acesso ao modelo tradicional de crédito.
“Esta semente foi plantada pelo
SINFAC-SP em 2012, durante o ‘XI Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil’,
realizado pela ANFAC em Araxá (MG). Naquela ocasião, apresentamos as linhas gerais
daquilo que nortearia os deputados Laércio
Oliveira (presidente da Comissão) e Paes
Landim (relator da matéria). A estratégia se
mostrou muito acertada”, frisa o presidente.
Assim, esclarece Hamilton, contribuiu muito para este sonho “a
FECOMERCIOSP, que em fevereiro de
2012 agendou reunião com o professor Fábio Ulhoa Coelho, autor intelectual da lei
que serviu de base para as emendas nº 1 e 2
dos deputados Guilherme Campos e Laércio
Oliveira, respectivamente”.

Mais recentemente, descreve Hamilton,
a FECOMERCIOSP, por meio do conselheiro Maurício Prazak, integrante da Comissão de Juristas da Câmara, entendeu as
reivindicações do setor, que foram consubstanciadas no relatório final apresentado.
“Durante a tramitação do Código, tanto
a Comissão Especial de Deputados quanto
a Comissão de Juristas que a auxilia estiveram muito abertas à participação dos diversos setores da sociedade e da atividade empresarial. Muitas entidades representativas
ajudaram de forma ativa e direta na elaboração do texto do Código, como foi o caso
da destacada participação do SINFAC-SP
no desenvolvimento do capítulo sobre fomento comercial”, ressalta Prazak.
Para o deputado Laércio Oliveira
(SD-SE), habitual parceiro do fomento comercial e do SINFAC-SP, a aprovação do
relatório final e a inclusão do capítulo sobre
fomento comercial são essenciais para que
o empresário possa se libertar de exigências
burocráticas, anacrônicas e desnecessárias.
“O capítulo sobre fomento comercial
representa uma grande inovação no direito
brasileiro. Durante anos as principais entidades representativas do setor têm trabalhado para estabelecer uma legislação clara e
coerente. Com o novo Código Comercial,
finalmente contaremos com um verdadeiro
marco regulatório sobre esta importante atividade”, avalia.
O parlamentar lembrou também da valiosa participação dos Sindicatos de Empresas de Fomento Comercial, com destaque
para o SINFAC-SP e a ANFAC. “Estas entidades constituíram grupos de trabalho que
se dedicaram, incansavelmente, para fornecer à Comissão Especial o substrato para
que pudéssemos elaborar um texto moderno
e completo”, reitera.
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VITÓRIA DO SETOR

Prática e transparente, futura
legislação formaliza pacto pelo
desenvolvimento do país
‑

Em entrevista exclusiva, o deputado Laércio Oliveira, que sempre
apoiou a inclusão do fomento comercial no Código Comercial, enfatiza
que o texto é completamente aplicável às relações empresariais

P
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(SE) – não se abala e espera obter a melhor legislação possível, “um texto enxuto,
compreensível e aplicável à rotina de todos
os empresários brasileiros”, enfatiza, pensamento que pode ser melhor compreendido na entrevista a seguir.

residente da Comissão Especial
da Câmara que analisa o PL nº
1572/2011, que institui o novo Código Comercial, o deputado Laércio Oliveira (SD-SE) se caracteriza pelo compromisso com a sociedade, algo raro de se ver
atualmente no dia a dia da prática política,
cujos representantes estão em total descrédito com a população.
Prestes a enfrentar mais uma árdua
batalha no Congresso Nacional, que brevemente será pautado pelas discussões em
torno da nova lei, o parlamentar – nascido no Recife (PE) em 15 de abril de 1959
e desde os 18 anos morando em Aracaju

Presidida pelo deputado Laércio Oliveira,
Comissão Especial da Câmara finalizou o
relatório do PL nº 1572/2011

Como se sente ao presidir uma Comissão Especial tão importante como a
do novo Código Comercial?
Laércio: Sinto-me feliz por ter a oportunidade de cumprir meu dever enquanto
legislador, ajudando a construir uma legislação comercial que vai melhorar consideravelmente as relações empresariais no

PASSO A PASSO DE UM ÁRDUO TRABALHO
Apresentação do PL nº 1572/2011,
quando o SINFAC-SP percebeu a
inclusão de um capítulo sobre franquia,
mas que não contemplava o factoring.
Reunião com Fábio Ulhoa Coelho,
que lançou a ideia de se criar a
Câmara de Liquidação de Títulos
Faturizados (CLTF) com uma
respectiva sugestão de texto.
14.
JUN.
2011

FINAL
DE
2011

FEV.
2012

O SINFAC-SP solicita
apoio à FECOMERCIOSP.
A entidade destaca
Paschoal Innecchi (já
falecido), que agendou,
para fevereiro de 2012,
reunião com o advogado
Fábio Ulhoa Coelho.

08 A 11.
FEV.
2012

Em sua “Palavra do
Presidente”, publicada no
site da entidade, o presidente
Hamilton relata a reunião com
Ulhoa e faz uma ampla reflexão
sobre a CLTF, perguntando-se:
“queremos ou não?”.

Apresentação da Emenda nº 1 ao PL nº
1572/2011, realizada pelo então deputado
Guilherme Campos, apoiado pelo colega
Walter Ihoshi, ambos do PSD-SP.
O deputado federal Laércio Oliveira
(SD-SE) e a assessora Amanda Galvão F.
Tabosa apresentam o painel “A emenda
do Factoring no novo Código Comercial”,
no “V Simpósio” do SINFAC-SP.

Constituição da Comissão Especial,
presidida pelo deputado Arthur
Oliveira Maia (PPS-BA).
15.
MAR.
2012

20.
MAR.
2012

Apresentação da proposta
do advogado Fabio Ulhoa
Coelho no “XI Congresso
Brasileiro de Fomento
Mercantil”, em Araxá (MG).
Foi considerada a primeira
reunião informal dos
presidentes de SINFAC,
para discutir o tema.

ABR.
2012

11.
ABR.
2012

24.
ABR.
2012

Reunião com
empresários, na sede
do SINFAC-SP, para
ouvir sugestões.
Comissão Especial
dá início às
audiências públicas.

02.
MAI.
2012

20.
SET.
2012

O deputado Laércio
Oliveira protocola a
Emenda nº 2 ao PL nº
1572/2011 e atende
à reivindicação dos
presidentes Hamilton de
Brito Junior (SINFAC-SP)
e Olmar João Pletsch
(SINFAC-RS).

Primeira
reunião da
Comissão
de Juristas
do Senado,
coordenada
pelo
advogado
Fábio Ulhoa
Coelho.

07.
MAI.
2013

20.
MAI.
2013

Instalada a
Comissão de
Juristas no Senado,
com 19 membros
de notável saber,
responsáveis
por elaborar o
anteprojeto da
futura legislação.

VITÓRIA DO SETOR
Brasil. Melhor ainda é legislar para o setor
produtivo brasileiro, o meu setor, o meu
ambiente. Minha emoção é ter a certeza de
que deixo uma regra legal para tornar a rotina dos meus pares melhor.
O projeto do novo Código Comercial
utiliza linguagem moderna, que visa sistematizar as normas comerciais para ampla
aplicação nas relações entre empresas. A
atividade econômica está deprimida e uma
das consequências é a queda da arrecadação
de impostos, com evidentes reflexos na sociedade. O mínimo de bem-estar social que
se pode exigir depende da atividade econômica. O Código Comercial está vindo para
dar esse suporte à atividade privada.
O senhor e o professor Fábio Ulhoa
Coelho, autor intelectual da lei, passarão
para a história, por esse feito, certo?
Laércio: Queremos ser parte da história
legislativa, acadêmica e empresarial do nosso
país, por realizar um grande trabalho que vai
mudar para melhor a vida dos empresários brasileiros. Essa perspectiva me deixa muito feliz.
Quanto foi importante o papel da Comissão de Juristas da Câmara, para o re-

SINFAC-SP ouve
empresários do
setor e colhe
sugestões a serem
incorporadas no
PL nº 1572/2011,
na audiência
pública do Senado.

SET.
2013

15.
OUT.
2013

Factoring é
definitivamente
inserido no projeto
do Senado do novo
Código Comercial,
então contemplado
no Capítulo VII (arts.
553 a 559).

19.
NOV.
2013

latório final do deputado Paes Landim?
Laércio: Nossa atuação como parlamentares é limitada ao texto do projeto apresentado. Enriquecê-lo é tornar o nosso trabalho
melhor. O projeto do Código Comercial teve
a felicidade de contar com uma comissão de
juristas de alto nível acadêmico/profissional.
Houve grande disposição pessoal de cada um
dos membros em discutir exaustivamente o
projeto em todos os ambientes, com humildade suficiente para modificar o texto original
diante das pertinentes sugestões apresentadas
no transcorrer dos trabalhos da comissão.
Que trabalhos especiais foram realizados pela Comissão de Juristas para
atingir os resultados finais?
Laércio: O mais importante de todos
foi aperfeiçoar o texto para torná-lo aplicável às relações empresariais, independente
do tamanho da empresa. Uma proeza elogiável. A Comissão de Juristas também viajou
o Brasil, participou de dezenas de audiências públicas, assistiu à Comissão Especial
em todas as reuniões e participou também
de todas as missões internacionais.
O Código Comercial realmente é um
marco para quem costuma empreender. Eu

Criação da Comissão Especial
da Câmara dos Deputados.
Constituição e instalação,
respectivamente, da Comissão
Especial da Câmara dos Deputados,
agora presidida por Laércio Oliveira.

Criação da Comissão de
Juristas para auxiliar a
Comissão Especial da Câmara.
SINFAC-SP, FECOMERCIOSP
e Confederação Nacional do
Comércio entregam minuta com
a última análise do substitutivo
do relator-parcial Alexandre Baldy
(PSDB-GO), conforme havia sido
solicitado pelo parlamentar.

Primeira reunião
deliberativa da
Comissão.
02.
FEV.
2015

17 E 18.
MAR.
2015

Entrega, ao presidente do
Senado, Renan Calheiros
(PMDB-AL), do anteprojeto de
lei do novo Código Comercial.

24.
MAR.
2015

15.
MAI.
2015

quero que todos entendam perfeitamente
que ele busca uma relação de compra e venda muito mais aperfeiçoada juridicamente
falando. Nós não temos isso hoje no país.
Quem compra, quem vende, quem investe,
vive num ambiente de incerteza e de insegurança. Não existe um ambiente seguro,
genuinamente empresarial, onde as pessoas
busquem a solução dos seus conflitos.
O Código de Defesa do Consumidor,
por exemplo, resolveu este problema na
perspectiva do consumidor. Qualquer um
que se sentir lesado por alguma coisa, vai
ao Procon e faz a reclamação, que pode resultar na instauração de um processo para
uma solução do problema. Nas relações
comerciais não existe isso, porque quando
o comerciante, o empreendedor, o distribuidor, o fornecedor ou a indústria têm algum litígio, não sabem buscar uma solução
deste conflito.
O Código é de 1850, e parte dele, em
2002, foi incorporado ao Código Civil. O
Código cria um ambiente mais confortável, transparente. Eu tenho lutado muito, e
quero deixar isso registrado também, para
que a legislação seja de fácil entendimento,
prática, que o comerciante leia para tentar

20.
MAI.
2015

Com o apoio do
SINFAC-SP, a
FECOMERCIOSP
instala Comissão de
Juristas para analisar
a reforma do Código
Comercial e propor
alterações para
melhorar o PL.

30.
JUN.
2015

28.
JUL.
2015

O deputado federal
Alexandre Baldy
(PSDB-GO), relator da
subcomissão que então
estudava o Capítulo III,
entrega relatório parcial
com a inclusão de
capítulo sobre fomento
comercial.

Comissão Especial
da Câmara entrega o
relatório final do deputado
federal Paes Landim, que
contempla o fomento
comercial no Capítulo VI,
arts. 363 a 366.

24.
SET.
2015

01.
MAR.
2016

Organizado pelo
SINFAC-SP, “VIII Simpósio
dos Empresários de
Fomento Comercial do
Estado de São Paulo”
também debate o tema.
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VITÓRIA DO SETOR
resolver algum problema, de fato. Meu desejo é que não seja um Código com tantas
palavras jurídicas, que acabe necessitando
fazer interpretações.
Existe algum fato pitoresco que o senhor queira compartilhar sobre as atividades da Comissão?
Laércio: Ao concluir os trabalhos, levarei comigo a certeza de um grande aprendizado. Compartilhar centenas de dias com todas
as classes empresariais, discutir e aprender
muito com os juristas, trabalhar para assistir às necessidades dos setores influenciados
pelo projeto do Código Comercial, tudo foi
uma experiência inesquecível. Espero, de
fato, entregar ao plenário da Câmara dos
Deputados um texto enxuto, compreensível
e aplicável à rotina de todos os empresários
brasileiros. No dia em que o texto for aprovado no plenário da Câmara dos Deputados,
serei o parlamentar mais feliz do Brasil.
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No novo Código Comercial foi inserido um capítulo inteiro sobre fomento
comercial, cuja Emenda nº 2 foi de sua
autoria. Apesar de rejeitada em seu texto original, o tema foi acolhido e melhorado no relatório final. Quanto foi importante a participação do SINFAC-SP
e da FECOMERCIOSP, representada
pelo advogado Maurício Prazak, na redação do texto final?
Laércio: Um reconhecimento honroso
ao talento, competência e disponibilidade do jurista Maurício Prazak. Quanto ao
SINFAC-SP, especialmente o seu presidente, elogiáveis a persistência e a disposição
em participar de todas as etapas do projeto.
Uma entidade organizada, com um corpo
técnico comprometido, atencioso e disponível ao debate e à informação. O resultado
conquistado no texto do Código Comercial
é fruto de tudo isso.
Aproveito esta oportunidade para
registrar meus mais sinceros agradecimentos aos deputados que compuseram
a Comissão Especial – Vicente Cândido
(autor do PL nº 1572/2011), José Carlos
Aleluia (vice-presidente), Paes Landim
(relator-geral), além de Alexandre Baldy,
Antonio Balhmann, Arnaldo Faria de Sá,
Augusto Coutinho, Décio Lima e Hildo
Rocha (relatores parciais).

Leia a íntegra do capítulo dedicado ao fomento comercial
CAPÍTULO VI – DO FOMENTO COMERCIAL
Art. 363. O fomento comercial consiste na
aquisição total ou parcial, a título oneroso, de créditos decorrentes de atividades
empresariais e possui as seguintes características:
I – são partes, no contrato de fomento comercial: fomentador, fomentado e eventuais responsáveis solidários.
II – Fomentador é a sociedade regularmente constituída, com objeto social exclusivo e específico;
III – Fomentado é sociedade regularmente
constituída ou empresário individual;
§ 1º. Na operação de fomento comercial
lastreada em títulos de crédito, a cessão
será efetuada por endosso em preto e
sujeita-se às normas do Direito Cambial,
a menos que haja disposição expressa em
sentido diverso.
§ 2º. O fator geral de deságio é composto do somatório do diferencial de compra
decorrente da aquisição de direitos creditórios e da comissão incidente sobre eventuais serviços prestados.
§ 3º. O fomentador exercerá, em favor do
fomentado, uma ou mais das seguintes atividades:
I – cobrança dos valores a receber em decorrência da transferência de crédito;
II – acompanhamento do processo produtivo e mercadológico;
III – acompanhamento de contas a receber
e a pagar;
IV – seleção e avaliação de clientes, devedores ou fornecedores; e
V – outras atividades, desde que relacionadas à aquisição de direitos creditórios.
§ 4º. As atividades tratadas nos incisos do
§ 3º, por serem da natureza do contrato,
independem de prova e o seu desenvolvimento não é condicionado à ligação do
operador de fomento a qualquer atividade
profissional regulamentada.
§ 5º. O cumprimento das obrigações decorrentes do fomento comercial poderá
ser garantido por qualquer espécie de garantia, fidejussória ou real.
Art. 364. Pelo contrato de fomento comercial, ocorre a aquisição à vista, total ou
parcial, pelo fomentador, dos direitos creditórios do fomentado objeto do contrato.
§ 1º. Por direitos creditórios entendem-se
os documentos em:

I – títulos representativos de crédito, originários de operações realizadas nos segmentos comercial, do agronegócio, industrial, imobiliário, de prestação de serviços
e de locação de bens móveis, imóveis,
bem como os decorrentes de exportação.
II – warrants, contratos mercantis de compra
e venda de produtos, mercadorias ou prestação de serviços para entrega futura; e
III – títulos e certificados representativos
de contratos.
§ 2º. Em caso de operações com créditos
oriundos de exportação como cessionária
do crédito, o fomentador responsabiliza-se pela respectiva cobertura cambial conforme as normas do Banco Central.
Art. 365. O fomentado responde pela
existência, legitimidade e legalidade do
crédito cedido, pela veracidade das informações prestadas ao fomentador, pelos vícios do título ou da obrigação e, se
contratualmente previsto, pelo inadimplemento do devedor.
Art. 366. As sociedades de fomento comercial poderão constituir câmara de liquidação de títulos, sob a forma de associação civil sem fins lucrativos.
§ 1º. O custo das operações da câmara de
liquidação de títulos não compõe o fator
geral de deságio de que trata este capítulo
e pode ser repassado ao fomentado.
§ 2º. O funcionamento da câmara de liquidação de títulos obedecerá ao disposto
na Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013,
sobre depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários, sem
prejuízo da aplicação deste Código.
§ 3º. Registrados em câmara de liquidação
de títulos, o devedor será avisado para que
pague a obrigação cedida à câmara.
§ 4º. A câmara de liquidação de títulos
dará quitação ao devedor e, na forma do
seu regulamento, repassará o devido ao
fomentador.
§ 5º. O devedor não poderá se recusar a pagar à câmara de liquidação de títulos a obrigação cedida à sociedade de fomento comercial, sob a alegação de que estabeleceu
condição diversa com o credor originário.
§ 6º. É ineficaz perante o fomentador o pagamento, feito pelo devedor diretamente ao
fomentado, nos casos em que o título estiver registrado na câmara de liquidação.

CRÉDITO

Regras sobre Cadastro Positivo
e notificação de negativados
preocupam o setor
Dificuldade para a formação das listas de bons e maus pagadores
mobiliza o mercado e leva SINFAC-SP a agir em Brasília

O

Sindicato vem trabalhando intensamente na Câmara Federal para
sensibilizar os parlamentares com
relação a dois problemas que têm preocupado bastante os birôs de crédito e suas clientelas, entre as quais as empresas do fomento
comercial.
O primeiro é a exigência de que pessoas
físicas e jurídicas só constem no Cadastro
Positivo se autorizarem expressamente
tal publicação, conforme estipula a Lei nº
12.414/2011, regulamentada pelo Decreto
nº 7.829/2012.
O segundo refere-se à Lei Estadual
nº 15.659/2015, que passou a obrigar os
birôs de crédito paulistas a notificar os
consumidores negativados apenas por meio
de Aviso de Recebimento (AR), em vez de
carta simples.
Ambos os temas estão sendo revistos pelo Projeto de Lei da Câmara nº
85/2009, do deputado Bernardo Ariston
(PMDB-RJ), atualmente sob análise da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle do
Senado, com relatoria do senador Romero
Jucá (PMDB-RR).
“Queremos o ingresso automático das
pessoas jurídicas na lista dos adimplentes,
devendo toda exclusão ser realizada apenas
quando elas mesmas solicitarem. Quanto à
notificação de inadimplemento da pessoa
jurídica, pedimos que, no lugar do AR,
seja permitido o envio de mensagem para
o e-mail constante na ficha de cadastro
da empresa na Receita Federal”, afirma
Hamilton de Brito Junior, presidente do
SINFAC-SP e sócio-diretor da Credere
Consultoria e Fomento Mercantil.

ENTRAVES
Diante da exigência da notificação
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Renata e Francielle, da Boa Vista, durante treinamento no SINFAC-SP

com AR, praticamente todas as empresas
do setor deixaram de realizá-la, tanto pela
dificuldade em contatar pessoalmente os
devedores, quanto em função do custo bem
mais elevado desta modalidade de entrega.
“Consequentemente, as factorings estão
trabalhando com uma grande insegurança,
por não poderem ter certeza quanto ao
tamanho da inadimplência dos clientes
para os quais concedem crédito”, lamenta
Jefferson Lira Cardoso, advogado da
Credere.
“Só se tem essa definição quando
surgem títulos protestados e isso acarreta
uma defasagem muito perigosa na tomada
de decisões”, acrescenta o profissional, com
base nos seus onze anos de atuação no setor.
Sobre o Cadastro Positivo, ele considera o Brasil simplesmente na contramão da
história. “Nos países desenvolvidos todas as
empresas já nascem dentro desse sistema, e
as que queiram sair se manifestam pedindo
a exclusão”, avalia. No entender do advogado, a atual situação denota um grande retrocesso sem justificava plausível. “Qual o

problema em se ter uma informação pública
sobre o adimplemento das pessoas e empresas?”, questiona.
Para Marcio Lima Gonçalves, diretor
do SINFAC-SP e diretor de crédito da Euro
Money, de Guarulhos, é grande o risco de
haver perda de informações preciosas, caso
a base de dados do Cadastro Positivo ainda
for pequena quando todos os birôs estiverem atuando, exclusivamente, com as informações autorizadas.
“A participação do fomento comercial
neste processo pode ser decisiva, a partir da
própria divulgação da gravidade do assunto
entre os colegas do setor, mas também
podemos pedir aos nossos cedentes que
autorizem sua inclusão como empresa e
pessoa física, fazendo o mesmo em relação
aos sacados”, defende.
O empresário justifica seu ponto de
vista com a necessidade de não se ficar na
dependência das autorizações coletadas
apenas pelos bancos e birôs de crédito, sob
pena de haver muita demora na formação de
uma lista realmente expressiva.

CRÉDITO
torizadas pelo consumidor.
De acordo com sua colega, a analista
sênior da área de Parcerias Estratégicas
da Boa Vista SCPC, Francielle Monteiro dos Reis, o melhor antídoto contra a
transmissão de informações erradas – ou
simplesmente a total ausência delas para
a formação desse acervo – é a busca por
treinamentos sobre este tema.

Quanto à necessidade de notificação via
AR em São Paulo, ele reconhece não haver muito a ser feito, pelo menos enquanto
uma nova legislação a respeito não for promulgada. “Quem sabe ainda em 2016 este
entrave possa ser resolvido plenamente”,
projeta.
Para Renata Silva, da área de Alianças & Parcerias da Boa Vista SCPC, que
tem ministrado treinamentos sobre o
tema, inclusive no Sindicato, é necessário massificar esta cultura. O birô de crédito que representa tem acompanhado de
perto o cenário do mercado, permitindo
prever, inclusive, o instante de uma possível “virada de chave”, isto é, o momento a partir do qual empresas como a dela
serão obrigadas a manter à disposição da
clientela apenas aquelas informações au-
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COMO FUNCIONA
No Cadastro Positivo constam as informações de pagamentos efetuados, empréstimos ou financiamentos contratados, valores
envolvidos, prazos de pagamento pactuados, número e valor das parcelas, saldo a
pagar, garantias contratuais celebradas, entre outras.
A partir desta ferramenta é possível

obter condições comerciais mais adequadas ao perfil nas operações de crédito;
conseguir uma avaliação de risco mais
justa a partir do histórico e hábitos de
pagamentos; ter melhores condições de
financiamento com bancos e instituições
financeiras; ter mais facilidade e menos
burocracia na aprovação de crédito; e negociar taxas e prazos mais favoráveis com
fornecedores.
“Entre as novidades do Cadastro Positivo, está o fato de as pessoas físicas e jurídicas, após permitirem a inclusão de seus
dados, poderem escolher quais consulentes
não poderão ter acesso a suas informações,
bastando dizer o nome ou o CNPJ que sofrerá o bloqueio. A sanção pode ser por tempo indeterminado ou por um período determinado”, explica Francielle.

O processo de participação das empresas no Cadastro Positivo é muito simples. Após autorizar a inclusão, ela passa a ter suas informações
incluídas nos Gestores de Bancos de Dados que participam deste processo. A empresa pode consultar suas informações a qualquer momento,
de forma gratuita e ilimitada. Esses dados estarão disponíveis para consulta em até sete dias e são atualizadas semanalmente.

CAMINHO A SEGUIR

1
Basta autorizar a abertura
do cadastro diretamente
com o parceiro comercial,
no ato da negociação. Esta
autorização se dá com a
assinatura do empresário
em instrumento específico
ou em cláusula apartada.

5
Obrigações pagas em dia
pesarão positivamente na
decisão de crédito, pois ao
analisar o histórico de crédito
da empresa leva-se em
consideração, dentre outros
fatores, os compromissos
pagos e não pagos.

2

3

A empresa pode
beneficiar-se por meio das
informações evidenciadas
em seu histórico de crédito,
composto não apenas por
informações em atraso, mas
também por obrigações
pagas em dia.

4

O histórico de crédito é
composto por um conjunto
de dados financeiros e de
pagamentos relativos às
operações de crédito e
obrigações de pagamento
adimplidas ou em
andamento contraídas pela
empresa.

6
Dados incorretos no Cadastro Positivo
poderão ser impugnados pela
empresa, apresentando documentos
que comprovem as suas alegações. A
solicitação de revisão dos dados pode
ser feita diretamente ao credor desde que
seja cliente da mesma e as informações
se refiram àquela instituição.

De acordo com a Lei nº
12.414, de 9 de junho de
2011, as informações não
poderão constar de bancos
de dados por período
superior a 15 anos.

7
Os Gestores de Bancos de Dados colocam
à disposição do mercado as informações
enviadas pelas empresas credoras nos
últimos 12 meses mais o mês atual.

Fontes:
Serasa Experian (0800 776 6606)
e Boa Vista SCPC (11-3003-0101)

MERCADO DE TRABALHO

Mesmo com país em recessão,
nível de emprego no fomento
comercial cai apenas 3%
Levantamento da FECOMERCIOSP, entretanto, revela que entre 2006
e 2015 factorings e securitizadoras elevaram em 10,3% o número de
trabalhadores com carteira assinada no estado de São Paulo

A

inda que qualquer prognóstico
econômico sobre o restante de
2016 possa soar, em um primeiro momento, como simples especulação,
o mesmo não pode ser dito no caso do
fomento comercial e da securitização.
Isto porque ambas são áreas muito específicas e costumam se distinguir por
movimentações mais ortodoxas, portanto
com poucas chances de “navegar ao sabor do vento”.
Levantamento da Federação do Comér–
cio de Bens, Serviço e Turismo do Estado
de São Paulo (FECOMERCIOSP), feito a
pedido do SINFAC-SP, revela dois fatos distintos – um positivo e outro negativo. Nos
últimos dez anos (de 2006 a 2015), o mercado registrou crescimento de 10,3% em relação ao número de trabalhadores com carteira assinada no estado de São Paulo atuando
em factorings e securitizadoras – saltou de
2.512 para 2.771.
Neste mesmo intervalo de tempo, a
securitização registrou números melhores,
crescendo de apenas 58 empregados em
2006 para 305 ao final de 2015, movimento
possível pela migração de muitas factorings
para esta modalidade.
Entretanto, o setor começou a sentir alguns efeitos da recessão no período
comparativo entre 2014 e 2015, quando
viu o nível de emprego cair 3% – de 2.857
para 2.771 colaboradores registrados no
estado de São Paulo, segundo dados obtidos pela FECOMERCIOSP no Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) e na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ambos do Ministério
do Trabalho e Emprego.
Somente no ano passado, factorings e
securitizadoras fecharam 86 postos de tra-

balho. No período pesquisado, o setor admitiu 830 trabalhadores. Mas, em contrapartida, dispensou 916.
“Os números registrados em 2015,
por exemplo, refletem um período atípico, em que a crise foi responsável
pelo encerramento de milhares de micro e pequenas empresas, nossa principal base de clientes”, explica Hamilton de Brito Junior, presidente do
SINFAC-SP e sócio-diretor da Credere

Consultoria e Fomento Mercantil.
Segundo o consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs das Neves, o Sindicato tem se esforçado para amenizar
possíveis resultados negativos na empregabilidade no setor. “Continuamos investindo em educação continuada para atualizar os conhecimentos de empresários e
operadores, especificamente para lhes dar
opções para se reposicionar no mercado
mais facilmente”, afirma.

“A disparada do desemprego
entre os mais jovens chama a
atenção e preocupa muito”
Adriana Beringuy, do IBGE

“Dificilmente haverá recursos
e tempo para reverter a atual
situação em 2016, a partir
de algo que possa indicar a
geração de empregos”
José Pastore, da
FECOMERCIOSP
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É por isso que, na outra ponta da corda,
este cenário promete ser tão difícil para os
negócios quanto o atravessado em 2015,
ano também marcado pelo encerramento
de centenas de empresas e o fechamento de
milhares de postos de trabalho. Tamanha
transformação foi caracterizada pela migração dessa mão de obra recém-demitida
para a qualidade de microempreendedores
individuais (MEI).
De acordo com a Serasa Experian, foram criados 1,5 milhão de MEIs. “A recessão incentivou trabalhadores demitidos a
buscar formas alternativas de geração de
renda, o que se reflete na criação de microempresas”, afirmou o relatório da empresa.
No ano passado foram criadas 198 mil sociedades limitadas, 168 mil empresas individuais e 106 mil empresas de outras naturezas jurídicas.
Ainda de acordo com o levantamento
realizado pela FECOMERCIOSP, de 2006
a 2012 houve crescimento quase constante
do mercado de trabalho na economia paulista, em todos os setores produtivos. Mais
especificamente, tal evolução foi de 18,9%
em cinco anos. Por outro lado, de 2012 a
2015 houve descenso de 7,3%.
Recentes dados do IBGE revelam
outra vertente do aumento do desemprego entre jovens de 18 a 24 anos, que
ficou em 16,8% em 2015 – portanto, a
que mais cresceu entre os grupos etários.
Especialistas em mercado de trabalho já
vislumbram a formação de uma geração
perdida em poucos anos. Sem experiência
para conquistar um trabalho compatível
com suas qualificações e aspirações, esse
grupo estará fadado ao desemprego ou a
subempregos.
Segundo a técnica da Coordenação de
Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana
Beringuy, em 2015 a taxa de desemprego
desse grupo aumentou 4,7 pontos percentuais em comparação a 2014. “Enquanto
isso, na média geral da população residente nas grandes metrópoles, esse salto foi
de dois pontos percentuais. Embora o desemprego dos mais jovens seja tradicionalmente maior do que o registrado nas outras
faixas etárias, a intensidade da disparada é
o que mais chama a atenção”, salienta.
Um dos mais respeitados especialistas

no tema, o professor José Pastore, presidente
do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FECOMERCIOSP, em uma análise
contundente da atual conjuntura econômica
do país, é taxativo: “o que dizer do segundo
semestre de 2016? Pode ser que uma possível reativação do crédito aos consumidores
venha a estimular as vendas de produtos bá-

sicos, eletrodomésticos de menor valor, materiais de construção para reformas e alguns
serviços pessoais. Mas, dificilmente haverá
recursos e tempo para uma reversão dos setores da construção e do automotivo com reflexos na geração de empregos. Tudo indica
que a crise nesses setores vai se arrastar ao
longo de todo o próximo ano”.

MOVIMENTAÇÃO DO EMPREGO FORMAL NO SETOR,
EM 2015, NO ESTADO DE SÃO PAULO

Sociedades
de fomento
comercial

ADMITIDOS

706

SALDO

-82

DESLIGADOS

-788
Securitizadoras ADMITIDOS
de créditos

124

SALDO

-4

DESLIGADOS

-128
TOTAL

ADMITIDOS

830

SALDO

-86

DESLIGADOS

-916

EVOLUÇÃO DO EMPREGO FORMAL DOS SEGMENTOS DE
FACTORING E SECURITIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
2.865

2.512

2006

2.950

2.987

2.988
2.816

2.759

2.857

2.771

2.584

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: FECOMERCIOSP
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Eventos – 2º trimestre 2016
ABRIL
Data Palestra/Curso

Docente

Local

27

Palestra “Duplicatas Virtuais e Nota Fiscal Eletrônica – CVM 531”

Alexandre Fuchs das Neves

São Paulo

28

Palestra “Cobrança Judicial e Extrajudicial – Ferramentas
e Jurisprudência”

Alexandre Fuchs das Neves

Sorocaba

Docente

Local

MAIO
Data Palestra/Curso
04

Palestra “Garantias nas Operações”

Alexandre Fuchs das Neves

São Paulo

11

Curso “Organização de Processos e Pessoas”

Ernani Desbesel

São Paulo

18

Palestra “Prevenção a Fraudes”

Alexandre Fuchs das Neves

São Paulo

19

Curso “COAF: Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
e Formação do Manual”

Alexandre Fuchs das Neves

Ribeirão
Preto

Docente

Local

Ernani Desbesel

São Paulo

JUNHO
Data Palestra/Curso
01

Curso “Gestão de Riscos nas Empresas do Setor”

15

Encontro Regional

29

Palestra “Cobrança Judicial e Extrajudicial – Ferramentas
e Jurisprudência”

30

Café da Manhã de boas-vindas aos novos associados

Campinas
Alexandre Fuchs das Neves

São Paulo

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.
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Reserve esta data!
Encontro Regional, Campinas
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Bourbon Hotéis & Resorts

www.anfac.com.br/congresso

