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Hamilton de Brito Junior
Presidente
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m homem não se banha duas vezes
no mesmo rio, porque nunca é o
mesmo homem, e nunca é o mesmo
rio”. “Nada é permanente, exceto a mudança.”. Estes pensamentos do filósofo grego
Heráclito traduzem fielmente o tipo de sindicalismo praticado hoje no SINFAC-SP,
considerado referência de gestão e transparência pela Confederação Nacional do
Comércio e a FECOMERCIO-SP .
Paralelamente, após um ano de nossa gestão frente ao Sindicato cumprimos
nossa pretensão de nos tornarmos um padrão de excelência e referência para todos os outros sindicatos do Brasil,
com a recomendação recebida para a Certificação ISO 9001:2008, pela
certificadora internacional Rina Brasil, que atesta a gestão da qualidade
de organizações em geral. Notícias destes calibres, aliadas aos acontecimentos do recém-terminado e bem-sucedido ano de 2012, nos motivam a
continuar sempre em frente.
Este importante momento é abordado pela 16ª edição do Informativo SINFAC-SP, ao trazer os pormenores da participação da entidade no Ciclo do Sistema de Excelência em Gestão Sindical (SEGS),
quando se destacou no “Encontro de Boas Práticas 2012”.
Com este cenário positivo esperamos elevar a quantidade de novos
associados como a Banpar, dirigida pelo amigo Valdir Gomes da Silva,
que mostra seu perfil em nossas páginas.
Se em 2012 os eventos também deram o tom, com 40 atividades na
Capital e no interior paulista, este ano nossa agenda terá mais de 60 atividades, um verdadeiro marco.
Para celebrar o ano memorável, o SINFAC-SP realizou o 1º jantar de
confraternização em seus 21 anos de existência, o que reportamos nesta
edição em “Um brinde ao sucesso”.
Também destacamos o êxito do Núcleo Nova Geração do Fomento
Mercantil, inaugurado no final de outubro por jovens e promissores empresários do fomento mercantil. Este grupo é fundamental para o setor
como um todo, pois sem renovação não há transformação, e sem transformação não há evolução.
Ao mesmo tempo em que comemoramos a condição de entidade-modelo, nosso segmento continua consolidando-se às vistas do mercado, do
Judiciário, do governo e da sociedade. Apesar de haver muitas indefinições,
jamais desistiremos de encontrar caminhos para uma legislação própria.
Enquanto aguardamos, sem especulação, temos de concreto a recente Resolução COAF 21/2012, que entrará em vigor em 1º de março. Nosso
sempre atento consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves nos brinda
com a análise sobre o conteúdo desta nova norma, que endurecerá a fiscalização contra crimes de lavagem de dinheiro e terrorismo.
Por tudo isto é que, assim como o homem e o rio de Heráclito, depois
dessas profundas transformações e das conquistas alcançadas em 2012,
por certo, nem as empresas de factoring, nem o SINFAC-SP, muito menos
nós, continuamos sendo os mesmos.
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Entrevista

A fórmula vencedora da Banpar
Recém-associada ao SINFAC-SP, uma das gigantes do fomento
mercantil paulista explica como chegou ao sucesso

O

segredo desta factoring não se

Por estas característi-

baseia em números exorbitantes

cas, costumamos fazer

ou decisões arrojadas, mas sim

negócios sempre com

em dar um passo de cada vez, sempre com

100% de segurança.

cautela e sem atropelos. Acreditar e inves-

Se detectarmos riscos

tir no seu capital humano também tem sido

à operação, preferimos

fundamental, ao gerar comprometimento e

deixar de realizá-la.

confiança na equipe.

Esta é a nossa filoso-

Valores assim são cultivados desde
1991, quando a empresa foi criada a partir

fia, a chave do nosso
sucesso.

da então incorporadora e construtora Inpar.
O novo negócio se resumia a uma sala de

SINFAC-SP: E a

40 metros quadrados no Jardim América,

relação com os colabo-

zona oeste da Capital, ocupados pelos três

radores, que influência

sócios - Valdir Gomes da Silva, Klever Lai-

teve nisso tudo?

rana Muller e Mauro Rocha - e apenas dois
funcionários.

Valdir:
sem

dúvida.

Enorme,
Nossa

Em 1998 sua sede migra para um es-

equipe é formada por

paçoso prédio no valorizado bairro da Vila

profissionais com 18,

Olímpia, onde se encontra até hoje, e desde

20 anos de casa. É uma

2010 concentra também a administração de

espinha dorsal sólida, com pessoas total-

um FIDC.

mente confiáveis. Não pressionamos o
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SINFAC-SP: Mas essa situação já
melhorou bastante.

Uma das mais novas associadas do

colaborador, pois trabalhar desta forma é

Valdir: Muitíssimo. Antes, por exem-

SINFAC-SP considera sua maior apro-

ruim. Além disso, todos são bem remune-

plo, os bancos não queriam saber de dar

ximação com o Sindicato um novo mo-

rados e participam do lucro da empresa,

crédito às factorings, pois achavam que

mento marcante em sua trajetória. “Va-

realizando suas atividades da melhor ma-

éramos concorrentes. Não entendiam a

lorizamos imensamente o papel que as

neira possível.

essência do setor, que atende justamente
o nicho de mercado deixado de lado por

entidades desempenham no setor, até
porque uma categoria unida consegue

SINFAC-SP: Falando um pouco, ago-

eles. Aqui, analisamos todos os aspectos, e

muito mais desta forma do que cada um

ra, sobre o setor de uma forma geral: em

ainda que o cliente não esteja 100% apto,

lutando por si”, afirma Valdir, com a cer-

breve espera-se que ele ganhe sua pró-

estudamos a fundo sua capacidade de pa-

teza típica de alguém que há décadas lida

pria lei. Como o senhor analisa esse novo

gamento antes de decidir pela operação.

com a exatidão de sua outra escolha pro-

momento que se aproxima?

Tudo dentro da maior cautela possível.

fissional, além do factoring: as áreas de

Valdir: Sempre partimos do princípio

contabilidade e controladoria, às quais

de que é fundamental trabalhar dentro de

sempre se dedicou.

uma regulamentação, acatando as orien-

SINFAC-SP: E o que o senhor espera
dessa associação ao SINFAC-SP?

tações da ANFAC e as normas dos sindi-

Valdir: Eu participarei muito da vida

SINFAC-SP: Depois de 1998, quando

catos, inclusive as ligadas ao pagamento

do Sindicato e, com certeza, nossos cola-

a Banpar passou a operar desatrelada à

dos impostos e contribuições. Como ainda

boradores também. Eles, aliás, sempre fre-

Inpar, como a empresa se desenvolveu

falta esta legislação, às vezes fica compli-

quentam as atividades do SINFAC-SP, pois

até atingir o patamar atual?

cado atuar, porque boa parcela dos juízes

uma das missões de uma entidade assim é

entende muito mal o verdadeiro conceito

justamente profissionalizar cada vez mais o

do factoring.

pessoal do seu segmento.

Valdir: Somos bem coesos em nossas decisões e conservadores ao extremo.

Qualidade

SINFAC-SP, modelo de gestão
sindical confirmado pela ISO
Destaque do Encontro de Boas Práticas 2012, da Fecomercio-SP,
entidade é considerada referência entre as 58 participantes de
mais um Ciclo do Sistema de Excelência em Gestão Sindical, agora
recomendada oficialmente para a certificação da ISO 9001:2008

S

e no século XX o sindicalismo

Dividido em três níveis de avaliação e

brasileiro foi marcado pela auto-

pontuação: Guia de Avaliação Simplificada

“Nossa entidade se fortaleceu bastante,

afirmação e pelas constantes lutas

(GAS) – até 100 pontos; Nível 1 – de 100

porque conseguiu melhorar sua imagem

em favor das categorias representadas,

a 250 pontos; e Nível 2 – de 250 a 500, o

diante dos associados e passou a organizar

neste início de terceiro milênio nitidamen-

SEGS teve a participação de 58 sindicatos

melhor seus processos internos”, avalia De-

te busca caminhos para se fortalecer e ge-

do Estado de São Paulo no Ciclo 2012, sen-

métrius Alberto Duailibi, diretor do Sindi-

rar receitas próprias, reinventando-se em

do que 47 passaram por avaliação de con-

cato convidado pela Presidência para cuidar

vários aspectos. É neste novo e desafiador

senso, completando o GAS e o Nível 1.

desse processo.

modelo que o SINFAC-SP tem apostado. E
com grande êxito.
Prova de que o Sindicato está no caminho
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plenárias da Federação neste ano.

Em seu primeiro ano de participação
no SEGS, o SINFAC-SP obteve 117 pontos, dos 250 possíveis no nível 1, após

Maratona
Duas consultoras da FECOMERCIO-SP

certo em sua trajetória rumo à Qualidade Total

são responsáveis por administrar a im-

foi sua memorável participação no Sistema de

plantação do sistema nos sindicatos

Excelência em Gestão Sindical (SEGS), de-

participantes e ambas reconhecem que

senvolvido pela Confederação Nacional do
Comércio (CNC) e suas federações.
Por meio de votação, o SINFAC-SP
foi escolhido como detentor das melhores práticas entre os demais sindicatos
participantes do Ciclo 2012 do SEGS,
na FECOMERCIO-SP. Ou seja, rumou
em grande estilo em direção à conquista alcançada pouco tempo depois: sua
recomendação à certificação pela ISO
9001:2008, para os processos de Asses-

Por meio de votação,
o SINFAC-SP
foi escolhido como
detentor das
melhores práticas
entre os sindicatos
participantes do
Ciclo 2012 do SEGS

o SINFAC-SP se destacou em todos os
critérios do SEGS.
Para chegar ao cobiçado Nível 2 do
Programa, a entidade precisará participar por dois anos seguidos da contínua
melhoria proporcionada pelo Nível 1.
Como de praxe, antes de ingressar na
nova fase, os sindicatos passarão por uma
autoavaliação e uma avaliação de consenso, que mostrarão a efetiva conformidade
da gestão sindical.
Segundo as consultoras e multiplica-

sorias Jurídica e Contábil; Representa-

doras da Federação, Paula Fermino Moura

ção Sindical; Eventos; Processo de Associação; Contas a Pagar e a Receber;

realizar a autoavaliação e passar pela ava-

e Consuelo da Silva Lima, o SINFAC-SP

Aquisições; e Recursos Humanos.

liação de consenso, feita por outro sindi-

diferenciou-se porque já tratava seriamen-

Intimamente relacionado com tudo

cato. Chamaram especialmente a atenção

te de modernizar sua gestão, inclusive com

isso, o SEGS busca capacitar diretores e

as elevadas pontuações obtidas na relação

vistas à implantação da ISO 9001:2008.

colaboradores de um sindicato a promo-

com os associados (85%); com a socieda-

“O SEGS propôs diversas mudanças,

ver um modelo de gestão que incremente

de (80%) e na difusão da informação e do

entre elas o registro de todas as atividades

e alinhe seus processos. Em geral, os prin-

conhecimento (65%).

do dia a dia, e a verificação de indicadores

cipais problemas encontrados no início de

O SINFAC-SP e outras 28 entida-

para apontar resultados”, afirma a gerente

uma avaliação do gênero incluem a falta

des setoriais receberão do presidente da

administrativo financeiro do SINFAC-SP,

de liderança e envolvimento, o não mape-

FECOMERCIO-SP, Abram Szajman, cer-

Cristina Engels Rodrigues, para quem no-

amento de ações e a falta de controle dos

tificado de conclusão do Nível 1. A entre-

vidades assim já demonstraram na prática

indicadores prioritários.

ga será feita numa das primeiras reuniões

que realmente fazem muita diferença.

Qualidade
CERTIFICAÇÃO será CONQUISTA DE TODOS
O SINFAC-SP está prestes a fazer parte do seleto time
de entidades de classe – a primeira do setor de fomento
mercantil – a empunhar orgulhosamente a Certificação
ISO 9001:2008, voltada a atestar o alto padrão dos Sistemas de Gestão da Qualidade de empresas e instituições.
A obtenção do cobiçado selo vem sendo perseguida ao
longo de mais de dez meses de muito trabalho, e a auditoria
realizada no final de janeiro pela RINA Brasil, reconhecida
pela rigidez na coleta de informações para a concessão do
documento, deixou este sonho mais próximo.
“A certificação, uma vez confirmada, vai reforçar o
compromisso de toda a equipe de colaboradores do Sindicato em sempre buscar a excelência no atendimento
de seus associados e o fortalecimento do nosso setor”,
afirma o presidente Hamilton de Brito Junior.
Representante da Diretoria em todas as fases de
implantação do processo, a gerente administrativo financeiro Cristina Engels Rodrigues dará continuidade
ao trabalho monitorando o que já foi feito, implantando
novos processos e gerando indicadores para as futuras
auditorias de recertificação.
“O caminho percorrido até a certificação foi facilitado, em grande parte, porque o Sindicato já obedecia a uma
série de requisitos estabelecidos pela norma”, explica o
consultor Márcio Silvestre, sócio da Silverston Qualidade, contratado especialmente para formatar um modelo
de adaptação aos procedimentos exigidos pela auditoria.
“Deixaremos uma herança positiva para os futuros dirigentes do Sindicato, entidade que terá ampliada ainda mais
sua credibilidade perante a categoria, se tornando de vez uma
referência nacional”, comenta Demétrius Alberto Duailibi,
diretor encarregado de cuidar diretamente do processo.

A reunião final, anunciando que a certificação seria recomendada
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O auditor André Torres e o diretor
Duialibi: check list derradeiro

“Missão facilitada”, na visão
do consultor Silvestre

Confraternização

Um brinde ao sucesso
Celebração de ano memorável foi um tributo ao próprio setor e alguns
dos seus nomes igualmente inesquecíveis

C
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oerente com o atual momento do factoring, marcado pela
união em torno de importantes definições sobre o seu futuro, o jantar de confraternização de dezembro último foi o
primeiro, em 21 anos de Sindicato, extensivo a todos os seus associados e parceiros.
“O ano de 2012 foi positivo para a nossa entidade e o fomento
mercantil de forma geral”, afirmou o presidente Hamilton de Brito
Junior, ao justificar o formato inédito da comemoração, para fazer
jus a um período tão expressivo, diante de fatos como a inserção do
setor no novo Código Comercial e o amplo debate estabelecido na
reta final para o surgimento de sua legislação própria.
Em meio a todo esse clima, a histórica noite teve início com homenagem rendida a quatro personalidades que ajudaram a construir
as bases do setor e do SINFAC-SP: Luiz Lemos Leite (presidente da
ANFAC), Marcus Jair Garutti (atual vice-presidente do SINFAC-SP,
que dirigiu o Sindicato de 2005 a 2007); Pio Daniele (2007 a 2010) e
Luiz Carlos Casante (presidente licenciado da gestão que se encerra
neste ano).
Um dos pioneiros do factoring no Brasil, Lemos Leite rememorou seus mais de trinta anos de atuação neste campo, referindo-se

ainda à força da união do segmento, hoje reconhecido como fundamental para o desenvolvimento empresarial brasileiro.
Exaltado pelo seu trabalho para a aquisição da Carta Sindical,
obtida na gestão do presidente Pio Daniele, documento que reconheceu oficialmente a entidade como representante da categoria dentro
de sua base territorial, o atual vice-presidente Marcus Jair Garutti
argumentou que o Sindicato chegou a este patamar porque presta
verdadeiros serviços aos seus associados.
Outro homenageado foi o empresário Pio Daniele, responsável
por implantar projetos bem-sucedidos, como as assessorias Jurídica
e de Imprensa e Comunicação, que vêm ajudando o SINFAC-SP a se
aproximar cada vez mais dos seus associados.
Licenciado da atual Diretoria, Luiz Carlos Casante foi lembrado
pela sua atuação decisiva na aquisição da nova sede do SINFAC-SP,
inaugurada em 20 de outubro de 2011, uma das mais importantes
conquistas em duas décadas de lutas.
Ao final, todos os convidados receberam uma muda de Ipê Amarelo, acompanhada da mensagem: “Nós plantamos, mas precisamos
de sua participação para crescer!”, em alusão à importância de cada
associado para o fortalecimento constante da própria atividade.

Características diferenciadas do local e diversidade do público presente foram pontos altos da noite

Confraternização
Momentos marcantes
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Confraternização

Encontro de gerações

O

Sindicato igualmente inovou em 2012, ao incentivar
a troca de experiências entre jovens empresários do factoring,
por meio do Núcleo Nova Geração
do Fomento Mercantil.
Seu lançamento oficial foi em outubro no Octavio Café, onde profissionais com vários perfis e afinidades
se encontraram para um debate sério,
porém desenvolvido em clima descontraído e de confraternização.
Coordenado por Márcio Lima

Gonçalves, o Núcleo vem se estruturando desde o ano passado e, no seu
evento inaugural, recebeu cerca de
50 executivos para a troca de ideias
e a exposição de diversos pontos de
vista. “Queremos discutir novas perspectivas e pensar os rumos de nossa
atividade para os próximos anos”,
afirmou o empresário.
Dentre os experientes nomes
do setor que expuseram sua vivência aos mais jovens, estiveram
o presidente do SINFAC-SP, Ha-

milton de Brito Junior; Robinson
Carneiro Cerqueira Leite (Athenabanco e diretor do SINFAC-SP), Pio Daniele (Daniele Banco
e ex-presidente do SINFAC-SP),
Valdir Gomes (Banpar), Cesário Ramalho (Trend Bank) e Valdir Fiorezi
(Grupo Sifra).
Vários outros encontros e atividades culturais e desportivas serão
realizados ao longo de 2013, com
ampla divulgação prévia de datas,
horários e locais.
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Num dos locais mais charmosos da capital, a enriquecedora reunião entre veteranos e alguns dos empresários recém-ingressos na área

Confraternização
O evento teve início com a exposição de ideias e foi concluído em animado coquetel
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Eventos

Mais um ano movimentado
Programação novamente foi variada e percorreu várias cidades

M

issão cumprida. Este é o sentimento da diretoria do
SINFAC-SP e de seus colaboradores, após promover
no ano passado 40 eventos, entre Capital e interior do
Estado, com a efetiva participação das empresas representadas, que
debateram temas essenciais ao desenvolvimento da atividade.
Se em agosto o Sindicato promoveu uma megaconsultoria coletiva inédita, lançando as bases de uma política para evitar o envolvimento involuntário das empresas em crimes de lavagem de dinheiro
e as pesadas penalidades deles decorrentes, em setembro consolidou
ainda mais a união do setor por meio do V Simpósio dos Empresários
de Fomento Mercantil do Estado de São Paulo, durante o qual foi
debatida a “Terceira Via” ao PL 3615/2000, da Câmara Federal, e ao
substitutivo do PLC 13/2007, do Senado.
“A promoção de tantos eventos de qualidade só demonstra que

nossa entidade está totalmente em sintonia com os anseios e demandas da categoria que representa”, afirma Fernando Galucci, diretor
social e de eventos do Sindicato.
No interior, por exemplo, o SINFAC-SP reforçou mais ainda a
sua presença, com quatro cursos e oito palestras, além de Cafés da
Manhã com Empresários, realizados com sucesso em Piracicaba,
Jaú, Presidente Prudente, Guarulhos e Santo André. Campinas, por
sua vez, recebeu a segunda edição do Encontro Regional, reunindo
o setor em torno de alguns dos temas mais relevantes na atualidade.
“As viagens ao interior e o contato mais próximo com os empresários locais nos deram mais subsídios para criar novas ações e procedimentos, com a finalidade de solidificar as relações profissionais
e as boas práticas em nosso segmento”, resume o assessor jurídico do
Sindicato, Alexandre Fuchs das Neves.
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Cafés da manhã em Presidente
Prudente...

... Jaú...

... e São Paulo

Evento no SINDCONT-SP sobre lavagem
de dinheiro e resoluções do COAF

Encontro Regional em Campinas

Palestra de Sérgio Melo em São José do
Rio Preto: tributos em foco

Prof. Paulo Freire, ensinando Matemática
Financeira na sede

V Simpósio, realizado na Fecomercio-SP...

... que recebeu mais de 130 pessoas,
entre empresários e profissionais

Eventos

2013 também promete
Mais de 60 atividades profissionais, culturais e institucionais previstas

A

o longo de 2013 inteiro, empresários e colaboradores das sociedades de fomento mercantil do
Estado de São Paulo novamente poderão
participar de dezenas de eventos promovi-

lestras, fóruns, simpósio, encontros, happy
hours e reuniões com empresários, conforme demonstra a compilcação dos formulários de avaliação feita pelo Departamento
de Cursos e Eventos do Sindicato.

dos pelo seu Sindicato. Só no primeiro semestre, serão 32.
A expertise adquirida, ano após ano, é
evidenciada na qualidade da organização e
execução de diversos tipos de cursos, pa-

Acompanhe a programação, ao longo do ano, no site do SINFAC-SP
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Dia 5: curso Resolução
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Dias 20 e 21: curso
“Análise de Crédito”,
21 Paulo Freire
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Mello (Guarulhos)

Dia 26: palestra
27
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“Medidas para Evitar
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Alexandre Fuchs das
Neves (São Paulo)
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(São Paulo)
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Neves (ABC)
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4Dia 4: reunião
5 do Núcleo
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Nova Geração do Fomento
Mercantil (São Paulo)

Dia 11: curso
“Resolução nº 21
COAF e Prevenção a
Crimes de Lavagem
17
18
de Dinheiro”,
com
Alexandre Fuchs das
Neves (Piracicaba)

24

25

12
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Dia 13:
atividade
esportiva do
Núcleo Nova
19 Geração20
–
Kart
(São Paulo)

26

Dias 17 e 18: curso “Matemática
Financeira Excel”, com Paulo
Freire de Mello (São Paulo)

27

Dia 25: happy hour, com Alexandre
Fuchs das Neves (Franca)
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Coaf

Nova regra incentivará a
qualificação das operações
Resolução 21/2012 COAF, que entrará em vigor em 1º de março deste
ano, é específica para o setor de fomento mercantil e vai revogar a
legislação anterior, tendo como foco prevenir a lavagem de dinheiro
por Alexandre Fuchs das Neves *

I

12

nicialmente vistas como mais um fardo a ser carregado pelas empresas de
fomento mercantil, as regras do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF) podem ser analisadas sob o foco
da readequação dos procedimentos internos
e da qualificação das operações, evitando
assim a vulnerabilidade com relação aos
golpes a que estamos expostos.
Pela nova Resolução, o COAF prioriza a
qualidade, em detrimento do aspecto quantitativo das informações que recebe. Neste
particular, propõe uma profunda alteração
no procedimento da empresa de fomento
mercantil, que deverá examinar as operações dentro de uma política implementada,
fundamentadamente, para decidir se deve ou
não prestar determinada informação.
Pela interpretação da nova Resolução,
devemos passar a observar:
1. A criação, implementação e verificação
periódicas de uma política de prevenção
e combate à lavagem de dinheiro, procedimento este que pode aproveitar muito do
que já existe no que se refere à política de
crédito, ou para evitar golpes. A periodicidade da verificação fica a cargo da empresa, podendo ela inclusive usar as mesmas
reuniões de pauta para repassar os assuntos
sobre crédito, concentração etc. Apenas
para lembrar, o SINFAC-SP já publicou em
seu site minuta da referida política, para
acesso exclusivo de seus associados. Este
documento poderá ser adaptado de acordo
com o porte da empresa e o volume de suas
operações.
2. Cadastro, com grau de detalhamento
de acordo com os níveis de risco, implementando definitivamente a política do “conheça o seu cliente”. O cadastro deve ser
atualizado periodicamente. Necessário referir que, no ato de cada operação, a empresa

de fomento mercantil deverá verificar se o
cadastro está atualizado, nos termos da política implementada. Se tais dados não forem
suficientes, em caso de dúvida, deverão ser
realizadas outras diligências para validar os
elementos do cadastro.

veis que integram o ativo das empresas de
fomento mercantil, nas mesmas condições,
ou seja, pagos ou recebidos no valor acima
de R$ 50 mil em dinheiro ou cheque ao portador, além das operações previstas na Resolução 15/2007 COAF.

3. Relatório de visitas: rotineiro em nossa
atividade, deverá conter informações sobre os motivos que levaram a operar com
factoring, assim como informações sobre
faturamento do último semestre civil (para
micro e pequenas empresas), ou demonstrações contábeis atualizadas, além de parecer
relativo à compatibilidade entre as instalações, número de funcionários, capacidade
de geração de recebíveis e estoque com o
faturamento.

7. Controle e monitoramento dos colaboradores, fixando regras para a contratação
dos mesmos e fiscalizando suas atividades
de forma periódica, com foco na prevenção
à lavagem de dinheiro, lembrando sempre
que os chamados “lavadores” sempre buscam seduzir alguém que desconheça o tema.

4. Identificação do real beneficiário da operação, acompanhando e estudando a composição societária das nossas empresas-clientes.
Isto porque uma operação com empresa cujo
quadro societário seja formado pelos famosos
“laranjas”, certamente trará amargas surpresas
no futuro. Então, o cadastro passa a ser uma
peça fundamental para atender à nova norma.
5. Registro da operação, que dentre outros
dados, deverá trazer a identificação do representante da empresa-cliente que assina o
documento, constando inclusive seu nome,
CPF e o cargo exercido, além de identificar o
meio de pagamento.
6. Prestação de informações sobre as
operações, que deverão ser interpretadas
de acordo com a política implementada e,
se consideradas suspeitas, comunicadas
ao COAF. Com a nova Resolução, praticamente desapareceram as comunicações automáticas, que ficaram tão somente para as
operações pagas em dinheiro ou cheque ao
portador, acima de R$ 50 mil e negociações
de compra e venda de bens móveis ou imó-

8. Treinamento periódico, o que somente
aumenta a qualificação da equipe e o seu
diferencial competitivo. O SINFAC-SP
continuará no seu firme propósito de proporcionar aos seus associados diversos
cursos e eventos, em especial os focados
na Resolução 21/2012 COAF.
9. Guarda de documentos, que deverá
ser de no mínimo cinco anos, contados do
encerramento da relação contratual com a
empresa-cliente, devendo ainda ser aclarado se tal guarda poderá ser feita pelo meio
eletrônico.
10. A declaração de inocorrência, que
após a entrada em vigor da Resolução
21/2012 COAF, passará a ser anual e não
mais semestral.
Por derradeiro, fica o alerta: até que entre em vigor a nova Resolução 21/2012, em
1º de março de 2013, continua em vigor a
Resolução 13/2005, que deve ser observada,
assim como a necessidade de realizar a declaração de inocorrência de operações suspeitas, caso não tenham qualquer informação
prestada durante o 2° semestre de 2012.
* Alexandre Fuchs das Neves é advogado
e consultor jurídico do SINFAC-SP

