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UM SUCESSO
Para comemorar os primeiros resultados positivos
da ideia, Sindicato novamente homenageia seu
mentor, Guilherme Afif Domingos
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BEM-VINDA, ESC

P

romulgada em 24 de abril, a Empresa Simples
de Crédito está se expandindo rapidamente
pelo Brasil, conforme prevíamos. Cerca de
três meses após a publicação da Lei Complementar
nº 167/2019, a Rede Nacional para a Simplificação
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios
(Redesim) já registrava cerca de 200 ESCs em operação, a maioria delas no estado de São Paulo.
Nesta primeira fase, que deve durar pelo menos até o final de 2020, o novo
segmento provará um crescimento acelerado, moldando em volta de si toda
uma estrutura de mercado. Mais adiante, passará por uma fase de desaceleração e acomodação.
A partir disso, haverá a consolidação do ecossistema – processo atualmente em andamento com as fintechs –, seguida de uma natural depuração, com
players nascendo e desaparecendo. Evidentemente, este cenário levará ao fortalecimento da atividade.
Em meio a todas essas transformações, o SINFAC-SP tem sido reconhecido
por seu fundamental papel como um dos mentores da ESC, desde o começo de
tudo, em 2013. E continuará sendo um dos protagonistas, como ficou claro com
a entrada da Empresa Simples de Crédito, no início de junho, em nossa base associativa.
Ao mesmo tempo, a entidade reforçou posição na busca por uma Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) para esta modalidade de negócio, ao receber o precioso apoio da JUCESP.
Mais uma vez na vanguarda, o Sindicato organizou dois grandes e bem-sucedidos eventos, em que esclareceu as dúvidas dos empreendedores acerca da legislação, a exemplo das palestras na FECOMERCIOSP e no “Encontro Regional” em
Campinas, conforme poderá o leitor acompanhar em nossas páginas. Da entrada
em vigor da lei da ESC até o mês de julho, o SINFAC-SP promoveu uma série de
cursos e palestras sobre o tema, levando conhecimento a cerca de 600 profissionais da Capital e do interior.
Em Campinas, contamos com a ilustre presença do assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingos, verdadeiro “pai da ESC”, que
sempre esteve ao nosso lado na busca por um ambiente positivo para os empreendedores brasileiros.
Com mais da metade desta edição da nossa Revista reservada à Empresa Simples de Crédito, dobramos o espaço tradicionalmente dedicado à entrevista de
um associado, desta vez trazendo quatro empreendedores que estão entre os primeiros a fundar uma ESC.
Agora que a tão esperada “criança nasceu” – enquanto toda a sorte de
“pais” surge para colocar o nome na certidão, embora não tenha DNA compatível –, continuaremos difundindo esta nova modalidade de negócio como
uma alternativa viável para se obter acesso mais facilitado ao crédito e aumentar a força do fomento comercial como solução contra a falta de recursos,
sobretudo para as MPEs.

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NA MIRA
O que pensam os empresários que fundaram ou representam as primeiras
Empresas Simples de Crédito e quais são as suas expectativas para os negócios

S

urgidas no mercado nos dias
seguintes à publicação da Lei
Complementar nº 167/2019,
em 25 de abril, as ESCs Go Credit e
Investmasters (ambas já associadas ao

SINFAC-SP), L.B. Filho, V.C.B. Benko
e Simple Credit apostam no fomento
ao crédito para micro e pequenas empresas, especialmente as que não têm
acesso a linhas bancárias ou que, para

obtê-las, precisam arcar com juros bem
altos.
A seguir, saiba um pouco mais sobre
os empreendedores e seus projetos para
este novo mercado.

GO CREDIT, GUARULHOS
Renato Coelho,
Administrador

que deixávamos de atender pela complexidade de contratar o
crédito no banco. Agora, com a nossa própria ESC, vamos potencializar isso, a partir de uma linha específica para a micro e
pequena empresa. Este é o objetivo.

4

“Era um sonho antigo ter uma Empresa Simples de
Crédito. Temos acompanhado a legislação desde
sua constituição. A ideia surgiu porque temos uma
plataforma de geração de crédito. E parte do crédito que
a gente gerava pela plataforma não encontrava destino
nos parceiros financeiros. A ESC visa exatamente atender
à demanda oriunda de micro e pequenas empresas.”
SINFAC-SP: Você vai aumentar o seu poder de fogo atendendo clientes que ficaram fora do radar dos bancos, certo?
Renato: A proposta é atender parte dos projetos, pois sempre tivemos muitas solicitações das micro e pequenas empresas

SINFAC-SP: Qual é sua projeção para desembolsos de
crédito para as MPEs?
Renato: Nossa plataforma gera centenas de pedidos de
crédito mensalmente, e a estimativa é que a nossa ESC represente a maior quantidade de projetos. Estimamos desembolsos
anuais de R$ 5 milhões a 7 milhões orientados para as micro e
pequenas empresas.
SINFAC-SP: Você teve apoio do SINFAC-SP?
Renato: Tivemos desde o início. Nós também temos um
FIDC, que já é parceiro do SINFAC-SP, e a entidade foi fundamental na constituição da ESC. Nossa plataforma existe desde
2010 e antes mesmo do surgimento do projeto da ESC já acompanhávamos as movimentações realizadas pelo SINFAC-SP,
SEBRAE e outras entidades de classe.

INVESTMASTERS, AMERICANA
Thomaz Brancati,
Sócio-fundador

SINFAC-SP: Que tipo de cliente você pretende alcançar
com a ESC?
Thomaz: Pretendemos atender microempresas e pequenas
empresas, principalmente nas áreas de produtos e serviços, que
são o nosso foco atual, em Americana e região. Já atuamos entregando um produto para o lojista, o comerciante. Pretendemos
trabalhar com empresas de serviço, esse é o perfil de cliente que

“Acompanhamos toda a movimentação em torno do surgimento
dessa nova modalidade de negócio, e a achamos muito
interessante como complemento ao trabalho da factoring,
que já existe há três anos e meio. Somos muito procurados por

estamos procurando.
SINFAC-SP: Você contou com algum apoio do SINFAC-SP
para abrir a sua ESC?
Thomaz: Sim, contamos com o apoio do SINFAC-SP, que

clientes que precisam de capital de giro, mas não conseguíamos

está sendo muito importante, nos auxiliando juridicamen-

atender a esse tipo de demanda. E agora vamos passar a ofertar.”

te, na elaboração do contrato social; nos contatos dentro da
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Junta Comercial; dando treinamento para trabalharmos de
forma correta; oferecendo parceiros para trabalharmos nesse mercado.
É importante termos esse respaldo, porque a entidade já

tem toda a estrutura e conhece os caminhos para nos ajudar, por
exemplo, a dirimir dúvidas de ordem jurídica. É fundamental ter o
SINFAC-SP por trás para nos dar todo esse suporte para resolver os
problemas que possam surgir.

L.B. FILHO E V.C.B. BENKO, CAPITAL
Laércio Benko Lopes,
Representante

“Sou advogado especializado em direito tributário, e
acompanhei o processo, a gestação da lei que possibilitou
a criação da ESC. Tão logo ela foi promulgada, em 24 de
abril, nos interessamos, não só para propiciar isso para
clientes do nosso escritório, mas para demonstrar que
confiamos na lei. Abri uma ESC para o meu filho, a L.B.
Filho, e outra para a minha esposa, a V.C.B. Benko.”
SINFAC-SP: Você acompanhou a luta do Sindicato para
que a ESC virasse realidade?
Laércio: Sem dúvida, acompanhamos todo o trabalho realizado pelo presidente Hamilton, que sempre esteve em Bra-

sília, assim como eu, que também estive presente em algumas
audiências públicas. Vimos todo o esforço do Guilherme Afif
Domingos, um grande lutador pelas micro e pequenas empresas. Foi um trabalho árduo.
Particularmente, eu não acreditava que iria dar certo,
porque as pressões daqueles que não queriam concorrência
no setor poderiam vencer. Felizmente, para toda a sociedade
brasileira, venceu o bom senso, efetivamente a livre economia, a livre iniciativa, por meio das ESCs, para possibilitar a
geração de emprego e renda através da injeção de recursos
no mercado.
SINFAC-SP: Você teve algum apoio do SINFAC-SP para
abrir as ESCs?
Laércio: Sim, ligamos para o SINFAC-SP, sempre foram muito gentis conosco e nos deram várias dicas, inclusive porque a própria Junta Comercial, à época, tinha
menos informações do que o Sindicato. Sem dúvida, o
SINFAC-SP nos deu uma base muito importante para que
pudéssemos abrir as ESCs.

SIMPLE CREDIT, CAPITAL
Elaine Aparecida
Escanholato Ferri,
Sócia-fundadora

“Sempre quis ter um negócio próprio e já acompanhava esse
projeto de lei desde 2015. No dia seguinte à sanção demos
entrada com o pedido. Já tínhamos o contrato social pronto,
porque sabíamos que seria sancionada. Rapidamente, a Junta
Comercial fez a abertura. No dia 6 de maio, a empresa estava
constituída, nos possibilitando o início imediato das operações.”
SINFAC-SP: Você já tinha alguma experiência na área
financeira?
Elaine: Nenhuma. Tinha um capital guardado em poupança e em fundo de investimento, que me rendiam praticamente
nada, e vi na ESC a oportunidade de conseguir uma melhor rentabilidade, além de contribuir com a economia do país.

SINFAC-SP: Você vai continuar com a sua outra atividade?
Elaine: Sim, eu tenho uma empresa de cobrança, e vou mantê-la conjuntamente com a ESC para melhorar minhas condições
financeiras.
SINFAC-SP: Como você analisa o trabalho das entidades
do setor para que esse projeto vingasse?
Elaine: Muito importante o trabalho desempenhado pelo
SINFAC-SP, pela ANFAC, Guilherme Afif Domingos e outras pessoas que militaram em busca da aprovação desse projeto de lei.
SINFAC-SP: Como foi realizada sua primeira operação e
quais são as suas expectativas?
Elaine: Foi com uma empresa de roupas de academia que
eu já conhecia, inclusive tenho várias roupas compradas com
eles. Precisavam de crédito, mas o banco estava cobrando juros
de 7,5% ao mês. Conseguimos fazer um contrato em que a taxa
caiu para 3,5%, em 12 vezes. Ela me ajudou e eu a ajudei. Sobre
minhas expectativas, pretendo dobrar meu capital em um ano, e
o foco são os pequenos empresários que não obtêm crédito nos
bancos, ou quando obtêm é a um custo muito alto.
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ESC NO RADAR
Empresas homenageadas pelo SINFAC-SP vislumbram Empresa Simples
de Crédito como alternativa para ganhar espaço no mercado de crédito
JUNHO

6

J. L. M. FOMENTO MERCANTIL

BP FOMENTO MERCANTIL

Embora já tenha
enfrentado os mais
diversos cenários
econômicos e
políticos em suas
duas décadas e
meia de atividade,
a empresa tem
adotado, nos últimos tempos, uma postura conservadora no
mercado, provocada, sobretudo, pela existência de incertezas em
relação à possibilidade de melhorias na economia do país ainda
neste e no próximo ano. Estabelecida na cidade de Socorro, região
de Bragança Paulista, a J. L. M. Fomento Mercantil mira a Empresa
Simples de Crédito. “A ideia é ter uma ESC de pequeno porte,
aumentando de tamanho de acordo com o mercado”, comentou
o sócio-diretor José Carlos de Godoy, que recebeu o troféu do
presidente Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e
Fomento Mercantil) e do diretor de relações com o mercado Marcio
Lima Gonçalves (Euro Money Fomento Mercantil).

“Nossa prioridade
é tornar os
processos mais
tecnológicos,
operando com
a duplicata
eletrônica.
Também
planejamos, no futuro, a fundação de uma ESC, pois está
faltando papel bom no mercado por causa da crise”, ponderou o
sócio da empresa, Roberto Alves da Silva. Sediada em Valinhos,
região de Campinas, a BP (Business Planning) Fomento
Mercantil tem demonstrado toda a sua força por meio do grupo
a que pertence, inserida dentro de uma estrutura jurídica que
permite a esta companhia atuar estruturando outros negócios
similares e prestar consultoria financeira. O troféu pelos cinco
anos de fundação foi entregue pelo presidente Hamilton de
Brito Junior e pelo conselheiro fiscal João dos Santos Caritá
Junior (Santana Factoring Fomento Comercial).

GLOBALCRED

5S FOMENTO MERCANTIL

A história desta
empresa começou
15 anos atrás,
quando ela realizou
suas primeiras
operações a partir de
uma pequena sala
comercial alugada,
local que serviu de plataforma para os negócios decolarem. Em
2012, veio o grande salto, com a entrada de novos sócios. Somente
três anos depois, a Globalcred Informações e Fomento Mercantil já
administrava um FIDC de pequeno para médio porte, para o qual
obteve diversos investidores. “Queremos ganhar escala e absorver
carteiras menores para crescer”, salientou o sócio-diretor Demétrius
Duailibi, que prevê o estabelecimento de uma ESC somente em
2020, “pois ela vai nos ajudar a fidelizar o cliente, por exemplo,
para continuar realizando o desconto de duplicatas”, comentou o
empresário, que juntamente com o sócio Marcus Tavolari, recebeu
o troféu do presidente Hamilton de Brito Junior, do 1º vice Marcus
Jair Garutti (Iguassu Fomento Mercantil) e da diretora social e de
eventos Maria Isabel Salviati Camargo (Midas Fomento Mercantil).

Fundada cinco
anos atrás, em
Santo André,
a 5S Fomento
Mercantil
caracteriza-se
por atender
principalmente
micro e pequenas empresas do Grande ABC,
independentemente do segmento em que atuem. Embora
graduado em publicidade, o sócio-diretor João Abdalla
Neto trouxe para o negócio uma sólida experiência no setor
financeiro, aspecto que o levou a juntar forças ao cunhado,
Emílio Carlos Defino. A operação começou pequena, com
estrutura enxuta, mas ao longo deste primeiro quinquênio de
atuação a dupla cultivou um crescimento gradual. “A ideia é
continuar nesse ritmo, afinal este é um ano de sobrevivência, e
precisamos continuamente avaliar a viabilidade dos negócios”,
ponderou Abdalla Neto, que recebeu o troféu do presidente
Hamilton de Brito Junior e do diretor Alessandro Luiz de
Oliveira Azzoni (Opzione Fomento Mercantil).
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Estabelecida
em Presidente
Prudente,
a Sudcred
Factoring
Fomento
Mercantil
tem uma
trajetória de sucesso bem parecida com a de muitas outras
empresas do setor – começou atendendo micro e pequenos
empreendedores e hoje tem seu foco mais voltado às
médias companhias. “Como o mercado não está fácil nesses
últimos anos, temos percebido um aumento da procura por
capital de giro. Em função da situação do país, redobramos
os cuidados nas análises de crédito”, afirmou o sóciofundador Jayme Forti Sudki, que recebeu do presidente
Hamilton de Brito Junior o troféu pelos dez anos da
empresa. Por outro lado, disse ele, a ideia é buscar conhecer
melhor a Empresa Simples de Crédito e a legislação vigente
em torno desta nova modalidade de negócio, “vista como
uma ótima oportunidade para as factorings diversificarem
seu portfólio de produtos”.

Fundada em 2014
pelo patriarca Pedro
Gropelo e sediada
na Zona Industrial
de Sorocaba, a
Eden Factoring e
Fomento Mercantil
se desenvolveu
apostando na formação de um portfólio composto
majoritariamente por indústrias, com forte presença de
fornecedores de peças e de sistemas ligados à cadeia de produção
automotiva. “Empreender não é fácil, especialmente no Brasil.
Já aprendemos muito nesta jornada de cinco anos, e estamos
entrando em um novo ciclo, que esperamos ser mais próspero.
Para os próximos anos, estamos nos programando para crescer
de forma mais sustentável”, afirmou o sócio-diretor Juliano
Gropelo, cuja esposa, Ludmila, oriunda do mercado bancário,
também faz parte da sociedade. O troféu foi entregue pelo
presidente Hamilton de Brito Junior, pelo diretor secretário José
Carlos Francisco (JCF Factoring Fomento Comercial) e pelo
conselheiro fiscal Willian Ranieri (Cash Tecnologia de Ativos e
Fomento Mercantil).

HORUS CRED

JN FOMENTO MERCANTIL

De uma
empresa
praticamente
desativada para
um importante
player do
mercado, a
araraquarense
Horus Cred Fomento Mercantil chegou aos 20 anos
de fundação sempre em sintonia com as rápidas
transformações tecnológicas no setor. “Conseguimos
crescer operando na cidade e na região, mantendo uma
equipe pequena, porém muito competente. Para vencer
as dificuldades, investimos em sistemas de informação
e qualificação da equipe, e neste momento iremos
analisar as opções trazidas pela ESC”, explicou o sóciodiretor Mario Augusto Buttignon, que entrou no negócio
somente em 2006, oriundo do varejo supermercadista.
“Nos questionamos continuamente onde e como
podemos melhorar”, completou a filha do empresário, a
administradora Gabriela Menezes, 25 anos, que desde
a adolescência já se interessava pela atividade. Ambos
receberam do presidente Hamilton de Brito Junior o troféu
do “SINFAC-SP Parabeniza”.

Características mais
marcantes nos 20 anos
celebrados pela JN
Fomento Mercantil,
a transparência e a
rapidez nas operações
de checagem sempre
fizeram a diferença
nos negócios. “A análise começa imediatamente a partir da
inserção dos dados no sistema, processo que ajuda a ganhar tempo
na liberação do crédito. Aprovado, o dinheiro leva em torno de
duas horas para cair na conta do cliente”, explica a sócia-diretora
da empresa, Andreza Finianos. Graduada em psicologia e pósgraduada em administração de empresas, ela tem se beneficiado da
experiência adquirida durante os cinco anos de atuação como vicepresidente de vendas e marketing na Samsung. Fundada pelos pais
da executiva, Jorge Naim e Carmem Barone Finianos – ambos ainda
bem ativos no cotidiano da companhia – e com atuação decisiva da
irmã, Debora, a empresa continua crescendo. “Estamos analisando
quais são as tendências do futuro, mas independentemente da
decisão que tomarmos, vamos manter a factoring e abrir um FIDC
ou uma securitizadora”, revelou a empreendedora. Juntamente
com a colaboradora Gicelda Menezes, Andreza recebeu o troféu do
presidente Hamilton de Brito Junior e do 1º vice Marcus Jair Garutti.
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PONT O D E VISTA

A ESC E O “ELEFANTINHO DO CIRCO”
Em suas andanças pelo Brasil, assessor especial do Ministério da Economia
tem chamado a atenção com uma fábula que ele associa a boa parte das
mazelas do empreendedorismo nacional

R

8

ecém-aprovada, após uma luta

especial do Ministério da Economia, Gui-

ma plenamente oficializada pelo Banco

de anos, a Empresa Simples de

lherme Afif Domingos, em seus pronun-

Central”, lamenta sempre o ministro.

Crédito corre apenas um risco:

ciamentos sobre a ESC Brasil afora.

E por que um cidadão não pode cons-

expandir-se abaixo do esperado, face à

Segundo ele, o elefante cresce, mas

tituir um negócio para emprestar seu

amarração burocrática que, historica-

sua prodigiosa memória o impede de

dinheiro? A troco de quê obrigá-lo a en-

mente, impede o empreendedorismo

seguir seu caminho, pois mesmo sendo

tregar de bandeja seus suados recursos

brasileiro de evoluir livremente.

bem mais forte que as amarras em sua

a um banco, dentro desse nosso sistema

Para evitar ao máximo tal possibilida-

perna, com o passar dos anos ele ainda

altamente oneroso e concentrado?

de, é fundamental neste instante a divul-

se lembra dos tempos de filhote e, sim-

gação maciça dessa novidade, sob pena

plesmente, não sai do lugar.

O verdadeiro microcrédito está sendo
resgatado agora pela ESC. A boleira que

de as micro e pequenas empresas, hoje

No caso das MPEs, Afif aponta como

precisa comprar uma máquina; a manicu-

responsáveis por 98% dos negócios no

prisão histórica o emaranhado de exigên-

re necessitando adquirir uma autoclave,

Brasil, perderem uma rara oportunidade

cias que contraria o parágrafo único do

que hoje consegue financiamento numa

de, finalmente, aderir ao microcrédito.

artigo 170 da Constituição Federal, aque-

loja para levar um bem de consumo, mas

le segundo o qual a liberdade é regra e a

um centavo sequer destinado à produção.

Seria mais um caso emblemático do elefante que cresce, mas conti-

regulamentação, exceção

Por essas e outras, certamente precisa-

nua amarrado por uma simples corda,

A própria ESC chegou a ser veta-

mos mais do crédito “olho no olho” e cada

imaginando-se incapaz de soltar-se

da, por iniciativa dos que a taxavam de

vez menos de frios algoritmos. A Empresa

e seguir seu destino, já que no circo,

agiotagem regulamentada. “Mas então

Simples de Crédito é uma revolução neste

quando um desses animais nasce, seu

o que seria o cheque especial? O juro

sentido, mas o elefantinho continua preso

treinador logo o prende a um toco.

do rotativo do cartão de crédito, onde a

– como diz o ministro Afif – e depende de

Essa fábula dos tempos modernos é

pequena empresa sempre cai? Isso não

todos nós, com poder de difundir essa ideia,

contada frequentemente pelo assessor

é agiotagem? Claro que sim, e de for-

para finalmente se libertar e sair do papel.
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FAÇA A SUA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
E O SEU FIDC COM QUEM FEZ AS PRIMEIRAS SCDs
E OS MAIORES FUNDOS DO NOSSO SETOR.
A Ouro Preto Capital Consultoria é uma das maiores especialistas
em estruturação de pequenas instituições financeiras autorizadas
pelo Banco Central (SCD, SPE, SCMEPP) e de fundos de crédito:
Foram mais de 120 FIDCs estruturados nos últimos anos.
Oferecemos uma grande oportunidade para a criação de sua
SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO (SCD) ou FIDC.

CONTATO

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

R EPRESENTAT IVIDAD E

NOVA MODALIDADE NA BASE
Assembleia Geral Extraordinária aprova Empresa Simples de Crédito
sob a representação sindical do SINFAC-SP

A

entrada das ESCs na base do

sempre ignorados pelas

SINFAC-SP – que já engloba

instituições

financeiras

factorings e securitizadoras de

tradicionais”, comentou

crédito paulistas – foi aprovada, por una-

o presidente Hamilton

nimidade, em Assembleia Geral Extraor-

de Brito Junior (Credere

dinária (AGE) realizada em 4 de junho. A

Consultoria e Fomento

próxima etapa é homologar este processo

Mercantil).

nos órgãos governamentais.

“A ESC já nasceu

de seis anos do Sindicato, em conjunto

com bastante segurança Empresários aprovaram ESC na base por unanimidade
jurídica, porque ela tem

com o hoje assessor especial do Ministé-

uma lei própria, algo até hoje persegui-

va para, ao mesmo tempo, aumentar o

rio da Economia Guilherme Afif Domin-

do pelas factorings, mais de três décadas

portfólio de nossas empresas e a base as-

gos, com o objetivo de ampliar o acesso ao

após o início dessa atividade no país. A

sociativa do nosso Sindicato”, entende o

crédito para os negócios menores, quase

modalidade é uma excelente alternati-

dirigente.

“O advento da ESC concluiu uma luta
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PARA ENTENDER A ESC
Grandes eventos promovidos pelo SINFAC-SP esclarecem dúvidas
e catalisam interessados na nova modalidade de negócio

E

mbora ainda pairem dúvidas em
relação à Lei Complementar nº
167/2019, a Empresa Simples de
Crédito está rapidamente ganhando terreno entre os empresários do fomento
comercial e atraindo gente de outros setores, interessada em conhecê-la melhor.
O SINFAC-SP estima que o mercado
nacional terá entre 1,5 mil e 2 mil ESCs
em atividade até o final de 2020. Até o
fechamento desta matéria, em 26 de julho, cerca de 200 já estavam em operação
no país, segundo a Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).
Prova desse movimento foi vista durante dois megaeventos realizados recentemente pela entidade, em um período
inferior a um mês: “ESC – Empresa Simples de Crédito – Lei Constituição e Operação” (24 de maio, na FECOMERCIOSP)
e “IX Encontro Regional dos Empresários

de Fomento Comercial Factoring do Estado de São Paulo” (14 de junho, em Campinas). Além disso, entre o final de abril e
o começo de julho, cursos e palestras sobre o tema realizados pelo Sindicato, na
Capital e no interior, foram assistidos por
cerca de 600 empresários.
Em ambos os casos, ao menos duas
certezas ficaram para quem esteve nesses
locais. A primeira consiste no fato de que
a ESC representa o futuro do setor, devendo expandir-se rapidamente pelo Brasil ao consolidar-se como uma opção de
crédito barato para as MPEs. A segunda é
que o Sindicato teve papel decisivo na trajetória entre a concepção da ideia, em 15
de agosto de 2013, e a sanção do projeto,
em 24 de abril passado.
“O potencial da ESC é enorme, pois
todos os que têm uma factoring poderão,
paralelamente, abrir uma empresa para
aumentar o seu leque de produtos. Isto

permitirá fazer operações de empréstimos
com garantias, procedimento que o factoring não pode realizar”, afirmou o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito
Junior (Credere Consultoria e Fomento
Comercial), durante seu discurso de abertura no Encontro Regional, em Campinas.
O dirigente relembrou a linha do tempo que marcou todo o envolvimento do
Sindicato no surgimento da ESC, desde
a histórica reunião, seis anos atrás, com
o hoje assessor do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingos, então
ministro da Secretaria Especial da Micro
e Pequena Empresa, até a presença em
Brasília, durante a cerimônia de sanção
presidencial do projeto que virou lei.
Hamilton também reiterou o fundamental apoio de personalidades como
Walter Ihoshi (presidente da JUCESP),
Guilherme Campos (diretor de administração e finanças do SEBRAE-SP), Jorgi-

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP

Guilherme Afif Domingos, assessor especial do Ministério da Economia

Pergaminho conferido a Afif em reconhecimento à idealização,
dedicação, obstinação e articulação na criação da ESC

Guilherme Campos, diretor de administração e finanças do
SEBRAE-SP
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nho Mello (senador) e Laércio Oliveira
(deputado federal).
“O SINFAC-SP sempre teve um grande
protagonismo para que essa lei viesse a nascer. Participamos da concepção do projeto
e atuamos incansavelmente durante seis
anos”, salientou o líder sindical, que ao final
de sua explanação, entregou a Afif um pergaminho com dizeres alusivos aos esforços
empreendidos pela aprovação da ESC.
O assessor especial agradeceu ao Sindicato pela homenagem e a dividiu com
todos os que colaboraram para a aprovação da ESC. “Ninguém faz nada sozinho.
Não faz. É preciso contar com um grupo
de pessoas convencidas de que aquele é o
objetivo”, enfatizou.
Além disso, lembrou das conversas
que manteve com parlamentares e especialmente com o então presidente do
Banco Central, Ilan Goldfajn, por conta
do veto do governo federal à ESC, no final
de outubro de 2016. Naquele ano, em reunião com o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, Afif cobrou do gestor
uma posição positiva em torno da nova
modalidade de negócio.
“A ESC nasceu com o mínimo de re-

gulamentação, que existe apenas para
estabelecermos um limite”, ponderou,
conclamando o SEBRAE – entidade que
já presidiu – a ajudar na divulgação da
novidade em todo o país.

para o crescimento de uma economia
onde 99% das empresas são micro e pequenas, que buscam crédito a preço justo”, salientou Adriana, que representou o
presidente da JUCESP, Walter Ihoshi.

PROPAGAÇÃO

CRÉDITO

Tanto o SEBRAE quanto a JUCESP
vão atuar para difundir a ESC entre os
empreendedores, conforme informaram
o diretor de administração e finanças do
primeiro órgão, Guilherme Campos, e a
vice-presidente do segundo e da Associação Comercial e Industrial de Campinas,
Adriana Flosi.
Ambos concordam que a ESC foi uma
enorme vitória das micro e pequenas
empresas, dos empreendedores e de Guilherme Afif Domingos, que foi um dos
grandes propulsores desse processo.
“O SEBRAE agora tem a missão de
propagar a ESC e, juntamente com o
SINFAC-SP, viabilizar a aplicação desses
recursos pelo Brasil inteiro. A ESC vai ser
uma revolução no crédito para os empreendedores do Brasil”, enfatizou.
“A orientação dada a todos é para que
a ESC seja difundida, pois ela é essencial

“O Mercado de Crédito e o Cadastro
Positivo” foi a palestra do economista e
gerente de indicadores econômicos e inteligência de mercado da Boa Vista Serviços, Flavio Calife, e da coordenadora de
produtos pessoa jurídica da empresa, Gabriela Peres da Silva. Eles explicaram mais
detalhes sobre a ferramenta que auxilia as
empresas na hora de conceder crédito.
Segundo o economista, à medida em
que o Cadastro Positivo – em vigor desde
9 de julho – trouxer o histórico de crédito
e de pagamento de uma empresa ao longo do tempo, mostrará se ela tem ou não
capacidade de cumprir seus compromissos. Os dados de cerca de 100 milhões de
pessoas entraram automaticamente nesta ferramenta.
“O Cadastro Positivo permite visualização de informações sobre empréstimos
e financiamentos no dia a dia, mas não o

Adriana Flosi, vice-presidente da JUCESP

Flavio Calife, gerente de indicadores econômicos e inteligência de
mercado da Boa Vista Serviços

Gabriela Peres da Silva, coordenadora de produtos pessoa jurídica
da Boa Vista Serviços

Alexandre Fuchs das Neves, consultor jurídico do SINFAC-SP
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acesso a dados de investimento e previdência, assim como a determinadas operações.
O Cadastro Positivo é “opt-out”, explicou.

CONSTITUIÇÃO
Já a gerente administrativo financeiro
do SINFAC-SP, Cristina Engels Rodrigues,
mostrou os detalhes sobre a “Constituição
da ESC– Procedimentos Junto aos Órgãos
Públicos”, reiterando as características
próprias da legislação que precisam ser
obedecidas para evitar problemas com a
Receita Federal.
Um deles, comentou, é a vedação da
abertura de estabelecimentos, visto que
a ESC não pode ter filiais, de acordo com
a determinação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI).

PAINEL
Especialista no tema, o consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das
Neves, coordenou o painel “ESC – Empresa Simples de Crédito”, em que explicou todas as etapas do funcionamento
da nova modalidade de negócio. Deixou
claro, por exemplo, que a ESC não é um

minibanco e que ela opera com três tipos
de contratos de crédito – empréstimo, financiamento e desconto de títulos.
“A ESC vai fazer com que o factoring,
que atualmente trabalha com uma régua
um pouquinho mais alta, busque um
cliente hoje em patamar mais baixo, entre as micro e pequenas empresas. Esse
setor é absolutamente carente de recursos. Ele tem acesso a uma linha de crédito
com cheque especial e cartão, a taxas que
ultrapassam 300% ao ano”, argumentou.
Por fim, os empresários conheceram
em mais detalhes o “Funcionamento da
ESC”, apresentação abrangendo software
gestor, modelos operacionais e registradora de créditos, feita por Daniela Sanchez
Andrei, responsável pelo desenvolvimento
de produtos e regulamentação aplicável na
Central de Recebíveis (CERC), com a participação de Ricardo Barros Mendes, sóciodiretor da mineira RBM Web.
“A CERC é uma registradora autorizada pelo Banco Central, e somos parceiros
das ESCs, para que possam operar com
segurança neste novo setor que se inicia”,
frisou a palestrante ao explicar que uma
registradora de ativos financeiros é o lu-

gar onde as operações realizadas pelas
Empresas Simples de Crédito têm de ser
registradas, de acordo com determinação
do Banco Central.
Por sua vez, o representante da RBM
Web disse que a ESC precisa de um sistema de gestão atualizado com as normas e integrado a alguma registradora,
como a CERC. “As empresas associadas ao
SINFAC-SP terão desconto de 50% na
assinatura de solução desenvolvida por
nossa empresa para aderência às operações de uma ESC”, garantiu, aludindo à
parceria recém-firmada com a entidade.

CAMINHO CERTO
Entre os empresários do setor, a sensação geral é de que a Empresa Simples
de Crédito, sob as asas do SINFAC-SP,
foi o caminho natural para este novo
modelo de negócio, tamanha a similaridade e sinergia com a atividade de fomento comercial.
Para o diretor do Sindicato Renato Cardili (Aticca Factoring Fomento Mercantil),
algumas empresas do setor que já operam
nas cidades limítrofes, conforme prevê a
legislação, devem migrar para a ESC, in-

Cristina Engels Rodrigues, gerente administrativo financeiro do
SINFAC-SP

Daniela Sanchez Andrei, responsável pelo desenvolvimento de
produtos e regulamentação aplicável na Central de Recebíveis (CERC)

Ricardo Barros Mendes, sócio-diretor da mineira RBM Web

Plateia seleta e focada, no “IX Encontro Regional”, em Campinas
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clusive com vistas à diminuição da carga
tributária e, consequentemente, a redução
das taxas de juros para o cliente final.
“A natural proximidade do empresário do fomento comercial com o comerciante, o microempresário e a pequena
indústria tende a deixar ainda mais forte
a relação a partir dessa migração para a
ESC”, enfatizou.
Diretora social e de eventos do
SINFAC-SP, Maria Isabel Salviati Camargo (Midas Fomento Mercantil) ponderou que a área que coordena na entidade
tem sido a grande catalisadora de novos
associados, e certamente ajudará o mercado a assimilar a ESC.
“Em 17 anos como empresária, nunca
vi uma transformação gigantesca como
como essa pela qual o mercado está passando nos últimos anos, com o surgimento de várias opções, como securitizadoras,
ESCs, fintechs, Sociedades de Crédito Direto (SCD) e Sociedades de Empréstimo
entre Pessoas (SEP)”, complementou.

FECOMERCIOSP
Três semanas antes, o setor já havia se
reunido em um grande evento, na sede da
Federação do Comércio de São Paulo, para

debater a lei, a constituição e a operação da
ESC. Mais de 200 empresários, lideranças
políticas e sindicais acompanharam atentamente os discursos e as palestras.
Diferentemente de Campinas, neste
evento da Capital não foi possível a Afif
comparecer, mas o assessor especial do
Ministério da Economia também foi
lembrado.
“Afif é uma pessoa realmente à frente
de seu tempo, pelo menos 30 anos. Assim
foi na Constituinte de 1988, quando criou
um artigo que deu preferência para as
micro e pequenas empresas; e está sendo
agora, com essa quebra de paradigma, na
medida em que se possibilita a uma pequena empresa financeira realizar financiamentos e empréstimos, sem a necessidade de autorização do Banco Central”,
comentou o presidente Hamilton.
A parceira com o SEBRAE Nacional
tornou-se igualmente evidente face à participação de seu presidente, Carlos Melles, que considerou o evento, na prática,
o “pontapé inicial” da ESC no país, formando cultura, expertise e conhecimento
impulsionado pelo SINFAC-SP.
“A ESC é a libertação, a Lei Áurea do
micro e pequeno empreendedor”, compa-

rou, reconhecendo o papel do Sindicato
neste momento crucial para o empreendedorismo brasileiro.
Um dos grandes apoiadores da ESC e
do fomento comercial, o ex-deputado federal e atual presidente da JUCESP, Walter Ihoshi, cumprimentou o presidente
do SINFAC-SP pela determinação mostrada na luta pela ESC, especialmente nas
conversas mantidas com parlamentares.
“A ESC vai possibilitar que os negócios
aconteçam lá na ponta, de forma capilar,
nas cidades. Esta foi uma grande vitória,
com o apoio do presidente Hamilton,
quando emplacamos a emenda que permite à ESC operar nas cidades limítrofes à
sua sede”, reiterou.
O evento em São Paulo contou ainda
com breves discursos do presidente da
CEBRASSE, João Diniz; e do diretor de
administração e finanças do SEBRAE-SP,
Guilherme Campos; e com palestras do
consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves; da gerente administrativo financeiro, Cristina Engels Rodrigues; do diretor-presidente da Central de
Recebíveis (CERC), Fernando Marsillac; e
do empresário Ricardo Barros Mendes, da
RBM Web.

Hamilton abre evento em São Paulo

Carlos Melles, presidente do SEBRAE Nacional

Walter Ihoshi, presidente da JUCESP

Fernando Marsillac, diretor-presidente da CERC
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V ISÃO JURÍD IC A
Alexandre Fuchs das Neves

CONHEÇA AS DIFERENÇAS ENTRE EMPRESA
SIMPLES DE CRÉDITO E FACTORING

A

nova modalidade inserida no mercado pela Lei Complementar nº 167/2019 trouxe um certo alvoroço entre os empresários do nosso setor, que estão avidamente buscando informações para compreender melhor as características da ESC e avaliar suas diferenças em relação ao factoring.
O quadro comparativo a seguir pretende mostrar, de maneira bem clara e sintética, os principais aspectos das duas atividades:

Lei

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

ESC

FACTORING

Lei Complementar nº 167/2019 em pleno vigor e sem
necessidade de regulamentação.

Embora com balizamento em diversas leis esparsas, ainda
não tem legislação própria.

Autorização
Não necessita.
do BACEN
Capital social Não tem exigência mínima ou máxima.
Somente pessoas naturais – uma mesma pessoa natural
Sócios
não pode ser sócia de mais de uma ESC.

Não necessita.
Não tem exigência mínima ou máxima.
Pessoas naturais e jurídicas, podendo ser sócias de diversas
empresas de factoring, sem limitações.

Estrutura
empresária

Somente pode ser:
- MEI – Microempreendedor Individual
- Eireli – Empresário Individual de Responsabilidade Limitada
- Ltda. – Sociedade Limitada

Pode adotar qualquer formato empresário.

Contratos

- Empréstimo: não se faz necessária a existência de um
recebível para ser negociado, pois é um simples contrato
de empréstimo.
- Financiamento: máquinas, veículos etc.
- Desconto de títulos.
- Devem ser formalizados e registrados numa registradora.

- Aquisição de recebíveis performados.
- Devem ser formalizados, mas não têm a necessidade de
registro numa registradora.

Prestação de
Não pode prestar serviços de qualquer natureza.
serviços

Pode prestar serviços.
Exemplo: contrato de matéria-prima, trustee etc.

Receita

- Somente juros remuneratórios, contratados livremente
entre as partes.
- Não pode cobrar tarifas, taxas e demais encargos.
Tudo deve estar dentro dos juros.

- Fator de compra: livremente fixado entre as partes,
calculado sobre o valor de face.
- Comissão sobre prestação de serviços: calculado “ad valorem”
ou em valor fixo, livremente fixado entre as partes.
- Pode cobrar tarifas, taxas e demais encargos, desde que
devidamente contratados.

Recursos

Somente recursos próprios, sendo vetada qualquer captação
de recursos de terceiros, de forma direta ou indireta.

Recursos próprios, sendo permitidos o mútuo entre os sócios e
as linhas de crédito de redesconto bancário.

Público-alvo

Somente pessoa jurídica enquadrada como MPEs.

Pessoa jurídica ou profissional liberal assim enquadrado,
sem limitação de faturamento.

Atuação
geográfica
Limite de
faturamento

- Dentro do município-sede e municípios limítrofes.
- Nos termos da IN DREI 61/2019, não pode abrir filiais.
Até R$ 4,8 milhões por ano, assim considerado o
faturamento com juros remuneratórios.
Lei Complementar nº 167/2019 permite a presunção
(lucro presumido) com todos os seus benefícios.
Pode contratar garantias nos termos previstos na LC
nº 167/2019, inclusive alienação fiduciária de veículos e imóveis.
A ESC já está inserida como pessoa obrigada, nos termos
da Lei nº 9.613/1998, mas não tem resolução própria.

Tributação
Garantias
Lavagem de
dinheiro

Em todo o país, podendo abrir filiais.
Livre.
Lucro real obrigatório para as empresas de factoring a partir
do ano-calendário de 1997 – Lei nº 9.430/1996.
A lei não proíbe, mas existe grande instabilidade das
decisões judiciais sobre o tema.
Responde nos termos da Lei nº 9.613/1998 e da Res.
21/2012 COAF, dentre outras.

IOF

Incide nas operações com as seguintes alíquotas:
- 0,00137% ao dia, se a empresa-cliente estiver no Simples
- 0,00417% ao dia, se a empresa-cliente não estiver
no Simples
- 0,38% adicional

Incide nas operações com essas alíquotas:
- 0,00137% ao dia, se a empresa-cliente estiver no Simples
- 0,00417% ao dia, se a empresa-cliente não estiver no
Simples
- 0,38% adicional

Total de
impostos
com o IOF

Lucro presumido: 25,47%

Lucro real: 32,35%

Então, embora sejam estruturas, num primeiro momento, parecidas e próximas, vemos que a essência
de cada uma delas está preservada e segmentada, sendo a ESC uma excelente alternativa para agregar valor
na atividade do factoring, atendendo operações impossíveis nesta estrutura.
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AR TIGO C ONT ÁBIL
Marco Antonio Granado

CONTABILIDADE PARA ESC
FARÁ A DIFERENÇA

P

16

Marco Antonio
Granado é
contador,
bacharel
em direito,
pós-graduado em
direito tributário
e mestrando em
contabilidade e
controladoria.
Também atua
como consultor
contábil, tributário
e trabalhista
do SINFAC-SP
desde 2012

ublicada em 24 de abril, a Lei Complemen-

informações contábeis em dia, com demonstrati-

tar nº 167/2019 criou a Empresa Simples de

vos detalhados e bem claros, estruturados em um

Crédito (ESC) e deve ser integralmente en-

plano de contas compatível com suas necessidades

tendida, em razão de sua especificidade acerca des-

operacionais e de gestão, estruturadas e apoiadas

ta nova atividade empresarial. Neste texto, aponto

nas normas contábeis e tributárias vigentes, bem

os artigos que têm relação direta e indireta com a

como, no ITG 1000.

área contábil.

Caso não exista esta estrutura contábil subsi-

Artigo 4º:

diando os controles e a gestão da ESC, certamente

“A receita bruta anual da ESC não poderá exce-

não será possível a recuperação judicial, nem mes-

der o limite de receita bruta para Empresa de Pe-

mo entregar a Escrituração Contábil Digital, por

queno Porte (EPP) definido na Lei Complementar

ambas serem suportadas em documentos, regis-

nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei do Simples

tros, demonstrações e livros contábeis.

Nacional). Parágrafo único. Considera-se receita

Artigo 9º:

bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, a

“Constitui crime o descumprimento do disposto

remuneração auferida pela ESC com a cobrança de

no art. 1º, no § 3º do art. 2º, no art. 3º e no caput do

juros, inclusive quando cobertos pela venda do valor

art. 5º desta Lei Complementar. Pena - reclusão, de

do bem objeto de alienação fiduciária.”

1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Portanto, a receita bruta auferida pela ESC não

Aqui mora o perigo, caso a contabilidade não

poderá ultrapassar o limite determinado pela Re-

esteja em condições de provar sua idoneidade, em

ceita Federal do Brasil, conforme suas tabelas di-

relação aos itens citados acima, ou em quaisquer

vulgadas anualmente para as empresas optantes

outros existentes na lei. Com certeza, o(s) em-

pelo Simples Nacional.

presário(s) poderá(ão) ter sérios problemas, com

Ressaltamos, ainda, que o valor total das opera-

pena de um a quatro anos de reclusão, acrescida

ções realizadas, ou seja, a soma dos empréstimos,

de multa, texto explícito na lei citada acima. Por-

financiamentos e descontos de títulos de crédito

tanto, não tenho dúvida: sem contabilidade have-

não poderá ultrapassar o montante do Capital So-

rá sérios problemas.

cial realizado. Sendo assim, é fundamental contro-

A contabilidade para a ESC tem grande impor-

lar mensalmente o montante das operações efeti-

tância, considerando-se a rigidez desta lei em rela-

vadas, cuidando da precisão dos registros contábeis

ção ao cumprimento de vários itens de controle e

e mensurando a evolução das operações, evitando

informação. Somente por esta ferramenta se com-

que se infrinja este artigo.

provarão oficialmente tais atos e ocorrências, tendo

Artigos 7º e 8º:

em vista sua credibilidade e veracidade legal.

“As ESCs estão sujeitas aos regimes de recupe-

Sabemos que a contabilidade não somente in-

ração judicial e extrajudicial e ao regime falimen-

forma ao fisco e aos órgãos governamentais sobre

tar regulados pela Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de

as obrigações acessórias, mas tem a importante

2005 (Lei de Falências).”

missão de traduzir as operações das empresas em

“A ESC deverá manter escrituração com obser-

demonstrativos e informações, factíveis e enten-

vância das leis comerciais e fiscais e transmitir a

díveis para os gestores e administradores que, a

Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do

partir deles, podem tomar decisões e entender

Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).”

melhor o seu negócio. Em suma, a contabilidade

Nestes dois artigos, o texto legal fortemente enfatiza a importância para esta atividade que tenha

sempre foi e continuará sendo o grande parceiro
do empreendedor.
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INTER AÇÃO

ESTÁ NASCENDO
UMA NOVA JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo vive
raro momento de evolução e caminha decidida
para a prestação de serviços 100% digitais

A

inauguração de um
nova sede no último
dia 25 de julho, no

bairro paulistano da Lapa, durante evento prestigiado pelo
governador João Doria Junior
e o prefeito Bruno Covas, concretizou um dos planos acalentados pelo atual presidente da
JUCESP, Walter Ihoshi.
Apoiador histórico do empreendedorismo nacional, em todos os mandatos já
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exercidos na Câmara Federal, a partir de
2007, o parlamentar assumiu a autarquia
centenária em fevereiro deste ano, tendo

Ihoshi ao lado do governador, e depois
saudado pela comitiva do SINFAC-SP

como missões prioritárias reduzir drasticamente o tempo necessário para a abertura de empresas e, num segundo momento,
banir o papel do maior órgão do país em sua especialidade.
O primeiro desafio foi vencido em tempo recorde, pois a média de 3,2 dias, existente quando Ihoshi foi empossado, já se encontra no limite de 24 horas exigido pelo
governador, como forma de melhorar a posição do Brasil no “Doing Business”, ranking
internacional dos melhores ambientes de negócio.
“Dependendo do processo, a abertura ocorre em cerca de 4 horas”, observa o
presidente da Junta, ao falar de empresas individuais, eirelis e limitadas, sobretudo
quando a atividade a ser desenvolvida é de baixo risco. “O registro é rápido, o problema está no licenciamento”, acrescenta o presidente, aludindo às autorizações
de funcionamento do Corpo de Bombeiros, CETESB, Secretaria da Agricultura e
Vigilância Sanitária. “Nossa competência é registrar e abrir a empresa, o que a gente
faz até rapidamente, caso o estabelecimento se viabilize por estar no lugar certo,
dentro das condições exigidas pela lei de uso e ocupação do solo de seu município”,
explica o dirigente.
Possivelmente até outubro, Ihoshi prevê grande mudança nesse quadro, já que a
JUCESP e suas coirmãs vão se transformar em integradores de sistemas, juntamente
com a Redesim Nacional, reunindo Receita Federal, Secretarias da Fazenda e 376 municípios conveniados até aqui.
Responsável por mais de 40% de todos os registros de empresas do país, a Junta
Comercial do Estado de São Paulo também caminha para a eliminação do papel, com a
prestação de serviços em plataforma totalmente on-line.
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LIVRO DE AFIF

REFORMA PREVIDENCIÁRIA

Um dos idealizadores da Empresa
Simples de Crédito, o assessor especial
do Ministério da Economia, Guilherme
Afif Domingos, lançou em 28 de junho,
em São Paulo, o livro A Grandeza dos
Pequenos Negócios. Além de falar sobre a ESC, o ex-presidente do
SEBRAE relembrou a sua trajetória na luta pela valorização das
pequenas empresas e destacou o fato de que o Brasil vive hoje um
processo de mudança profunda, “maior do que podíamos imaginar
há alguns anos”. Realizado no Espaço Democrático (fundação do
PSD), o evento reuniu militantes, lideranças do partido e entidades
de classe. O SINFAC-SP foi representado pelo presidente Hamilton
de Brito Junior e pelo conselheiro fiscal Alessandro Azzoni.

Defensor da reforma previdenciária
(PEC nº 06/2019), o SINFAC-SP esteve
presente, em 7 de junho, no “1º
Summit de Assessoramento”, evento
realizado pelo SESCON-SP que
reuniu lideranças políticas e setoriais e membros do Legislativo
e do Judiciário, entre elas o secretário especial da Previdência
e do Trabalho, Rogério Marinho, e o ministro do STF Luis
Roberto Barroso. “A importância de fazermos acontecer essa
reforma é tirar a pressão que aumenta de forma geométrica
no nosso orçamento”, afirmou Marinho. O SINFAC-SP foi
representado pelo presidente Hamilton de Brito Junior, que
reiterou seu apoio ao trabalho do secretário especial.

REUNIÕES DO IASP

DINHEIRO ALUGADO

O ministro do STF Alexandre de Moraes
e o ex-secretário da Receita Federal
Everardo Maciel foram protagonistas
de duas edições da reunião-almoço
realizadas pelo Instituto dos Advogados
Alexandre de Moraes
de São Paulo em 31 de maio e 28 de
junho, respectivamente. O SINFAC-SP
esteve presente em ambas. Na primeira,
sob os olhares de Marcus Jair Garutti (1º
vice), Alessandro Azzoni (conselheiro
fiscal), Cristina Engels Rodrigues
Everardo Maciel
(gerente administrativo financeiro) e
(ao centro)
Alexandre Fuchs das Neves (consultor
jurídico), quando presenciaram Alexandre de Moraes enfatizando
que o Judiciário tem como desafio diminuir o excesso de processos.
Semanas depois, o presidente Hamilton de Brito Junior e
novamente Alessandro Azzoni testemunharam Everardo Maciel
defender a ideia de que o Brasil necessita de ajustes localizados, ao
invés de uma ampla mudança na maneira de gerir seus impostos.

Com as presenças do secretário
especial da Receita Federal, Marcos
Cintra, e do mentor da reforma
tributária que está em tramitação
no Congresso, o economista e
diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), Bernard Appy, a
CEBRASSE promoveu em 30 de maio, em São Paulo, o “3º Fórum
Nacional do Setor de Serviços”. Após suas apresentações, ambos
confirmaram ao presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito
Junior, que o sistema do Imposto sobre Valor Agregado (IVA)
não é aderente ao mercado financeiro em todo o mundo, e o
Brasil não haveria de ser uma exceção. “Tributação de mercado
financeiro deve ter regime específico, não pode ser incorporado
dentro do IVA, em lugar nenhum isso acontece. É uma operação,
simplesmente, de aluguel de dinheiro”, justificou Cintra.

POSSE NA ABRAVA
A Associação Brasileira de
Refrigeração, Ar Condicionado,
Ventilação e Aquecimento (ABRAVA)
deu posse, em 26 de junho, à sua nova
diretoria (2019-2022), encabeçada
pelo engenheiro Pedro Constantino Evangelinos. Realizada
na FIESP, a cerimônia contou com mais de 300 empresários,
profissionais e representantes de entidades de classe. “Desejamos
que a ABRAVA continue tendo sucesso em sua luta pelo
desenvolvimento do mercado que representa”, disse o presidente
Hamilton de Brito Junior, que também é proprietário de uma
instaladora de ar-condicionado e, neste evento, representou o
SINFAC-SP e a CEBRASSE, da qual é conselheiro.

PROTAGONISMO RECONHECIDO
O SINFAC-SP mais uma vez teve
reconhecido o seu papel como um
dos protagonistas da aprovação da
ESC, ao participar de seminário do
SEBRAE, em 14 de maio, em Brasília,
ocasião em que foram explicados aos empresários e entidades
aspectos da constituição e do funcionamento desse novo
modelo de negócio. “Estamos iniciando a caminhada de uma
medida que vai fazer com que os recursos circulem por todas
as regiões, proporcionando um ambiente de conforto para os
pequenos negócios”, afirmou em seu discurso o presidente
do SEBRAE, Carlos Melles. Já o presidente do Sindicato,
Hamilton de Brito Junior, enfatizou que a entidade trabalhou
arduamente, anos a fio, para que a ESC se tornasse realidade.
Um dos palestrantes convidados, o advogado da Neves &
Advogados Associados e consultor jurídico do SINFAC-SP,
Alexandre Fuchs das Neves, abordou a parte jurídica da ESC.
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DIA DO CONTABILISTA
REUNIÃO DA FREPEM
“Para decolar, esta nova
modalidade de negócios
depende da ruptura de amarras
burocráticas e culturais. A ESC
é uma revolução”, enfatizou o
assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme
Afif Domingos, em palestra sobre a Empresa Simples de
Crédito, ministrada em 9 de maio, em São Paulo, durante
a primeira reunião oficial da Frente Parlamentar do
Empreendedorismo na nova legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (2019-2023).
Coordenada pelo deputado Itamar Borges, a FREPEM
reuniu-se na sede do Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis no Estado de São Paulo (SESCON-SP). O
SINFAC-SP foi representado pela gerente financeiro
administrativo Cristina Engels Rodrigues.

Como tradicionalmente
acontece, o SINFAC-SP mais
uma vez prestigiou o Dia do
Contabilista (25 de abril),
celebrado pelas entidades
contábeis anualmente em eventos pela Capital. Em 6 de
maio, por exemplo, a homenagem a esses profissionais foi
realizada em sessão solene da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (ALESP), por iniciativa do deputado
estadual Itamar Borges. “A profissão contábil está entre
as mais demandadas do mercado de trabalho. Uma
carreira milenar, mas que continua forte no Brasil e no
exterior”, disse o parlamentar, atual coordenador da Frente
Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra
Fiscal. Área da qual se aproximou bastante nos últimos
anos, o Sindicato novamente a prestigiou com as presenças
do presidente Hamilton de Brito Junior e do 1º vice Marcus
Jair Garutti, ambos contadores de formação.
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EVENT OS

TEMAS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS
Recém-aprovada, Empresa Simples de Crédito destacou-se
como tema de três palestras no segundo trimestre
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PERCEPÇÃO INVESTIGATIVA

GARANTIA COM QUALIDADE

O tradicional “conheça o
seu cliente” e a abordagem
“olho no olho” ainda devem
ser as regras na relação entre
factoring, cedente e sacado.
A afirmação foi feita pelo
professor Ernani Desbesel, durante o curso “Controladoria
– Checagens e Notificações”, realizado em 25 de junho, no
SINFAC-SP. “A atenção ao cumprimento da obrigação pelo
cedente requer muito mais a percepção investigativa de
quem faz a checagem do que propriamente a adoção de um
procedimento automatizado”, ponderou o especialista, ao
lembrar que a inteligência artificial e a “robotização” do
atendimento já fazem parte do ambiente de trabalho de
muitas empresas do setor.

“Garantias na Operação –
Base no Direito de Regresso:
Alienação Fiduciária, Confissão
de Dívida e Julgados”. O nome
da palestra faz jus ao tamanho
do tema, que é fundamental
para o sucesso ou o fracasso das empresas do setor. Segundo o
consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, a
qualidade do bem dado em garantia em uma operação não pode
se sobrepor à segurança jurídica na atividade, mesmo que este
processo pareça ser “mais confortável” para ambos os lados do
negócio. “O ambiente jurídico do país ainda é instável para o
fomento comercial, situação que reforça a necessidade de uma
criteriosa análise do bem apresentado”, argumentou o advogado,
durante a apresentação realizada na entidade em 19 de junho.

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS
Como otimizar resultados nos processos de entrada de novos clientes em carteira? As
empresas do setor constantemente buscam a resposta para esta questão, mas nem sempre
a encontram. Dicas para a resolução deste gargalo foram dadas no curso multiáreas
“Otimização de Resultados nos Processos de Entrada de Novos Cedentes”, que o SINFAC-SP
promoveu em 28 de maio, em São Paulo. “A aquisição de novos cedentes exige uma série
de procedimentos para a gestão de cadastro no menor tempo possível, desde o momento
da prospecção e revisão dos dados até a avaliação das informações para a liberação ou não do crédito”, explicou o
professor Ernani Desbesel.

PORTFÓLIO AMPLIADO

DESPAPELIZAÇÃO

Processo amplamente
buscado pelas empresas
do setor, a diversificação
dos produtos oferecidos ao
mercado visa a conquista de
novos clientes e a fidelização
dos já existentes. Esta realidade ficou clara durante a
palestra “Novos Produtos: Locação, Cartão de Crédito, CCB
Capital de Giro, Sacado-âncora e Instituição de Pagamento”,
promovida em 23 de maio, na Casa do Contabilista, em
Ribeirão Preto. “Até o fim do ano, a duplicata digital, no
formato como conhecemos, vai desparecer, ficando somente
a escritural, regulada pelo BACEN e pelas registradoras”,
prevê o consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves.

A adaptação tecnológica do
fomento comercial caminha a
passos largos, e o fato de o setor
já contar com um arcabouço
legal, a exemplo do Código de
Processo Civil e da lei que trata do
processo eletrônico, tem sido positivo para as empresas na hora de
ingressar no Judiciário. A afirmação foi feita pelo consultor jurídico
Alexandre Fuchs das Neves, na palestra “Documentos Digitais,
Contrato Eletrônico e Duplicata Escritural”, ministrada em 22 de
maio, na sede. “Alguns empresários reconhecem que ainda são
refratários à tecnologia. Muitos até fazem uma autocrítica, por
entenderem que estão bem deslocados da realidade do nosso
mercado. A despapelização veio para ficar”, salientou o advogado.
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ESC EM FOCO

Palestra de 30/04, de manhã...

... representada à tarde

Em 15/05, novo sucesso

MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
Sancionada em 24 de abril, a Empresa
Simples de Crédito (ESC) foi o foco de três
palestras realizadas no SINFAC-SP nos
dias 30 de abril e 15 de maio. Enquanto
nas duas primeiras foram explicados os
detalhes jurídicos sobre a nova modalidade
de negócio, na terceira apresentação
foram acrescentadas informações acerca
dos contratos operacionais que à época
já estavam sendo confeccionados pelo
Departamento Jurídico do Sindicato, a fim
de atender à Lei Complementar nº 167/2019.
“Procuramos abordar os formatos possíveis
para a ESC, explicando os detalhes dos
contratos operacionais, de financiamento,
de empréstimo e de desconto de títulos,
além das regras básicas desses contratos, que
podem ter ou não garantia (sem e com aval)
por meio de alienação fiduciária de veículo
ou imóvel”, exemplificou o consultor jurídico
da entidade, Alexandre Fuchs das Neves.

Problema
encontrado em
um número
considerável de
empresas, a falta
de preocupação
com a manutenção de uma contabilidade em
dia pode prejudicar o andamento das operações.
Foi o que deixou claro o consultor tributário e
contábil do SINFAC-SP, Marco Antonio Granado,
que em 8 de maio, em Sorocaba, ministrou o
curso “Contabilidade de Factoring”. Segundo ele,
concentrar-se demasiadamente nas operações
cotidianas, largando de mão o controle sobre os
dados gerados pela contabilidade, certamente
coloca em risco a sobrevivência do negócio.
“Há tantas dúvidas sobre este tema que,
invariavelmente, muitos empresários me procuram
até durante os intervalos para expor problemas
reais de sua empresa neste quesito e pedir
conselhos”, comentou o especialista.
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EVENT OS

TEMAS CONTROVERTIDOS
Realizada em 17 de abril, na sede, a palestra “Temas Controvertidos: Conta Escrow, Direito de
Regresso, Recuperação Judicial, Participação na Administração do Cedente” reuniu empresários do
setor ávidos por absorver novos conhecimentos sobre estes assuntos. Segundo o consultor jurídico
Alexandre Fuchs das Neves, a apresentação deixou claro o quanto ainda é limitada a compreensão
do Poder Judiciário sobre as operações do fomento comercial, fato agravado, no seu entender, “pela
assimetria no nível de conhecimento existente entre as próprias empresas da área”.
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SUCESSO NAS VENDAS

IMPOSTO DE RENDA

Para ter sucesso no setor, o
empresário precisa de um
olhar que transcenda as
operações do dia a dia. Este foi
o recado dado pelo consultor
Rogério Monteiro, durante
o curso “Vendas Consultivas”, ministrado em 10 de abril, no
SINFAC-SP. De acordo com ele, oferecer ao cliente novos
produtos usando técnicas comerciais do passado restringe
fortemente as possibilidades de sucesso. “Adotar esta postura
requer a disposição de buscar equilíbrio emocional para poder,
frente a frente com o cliente, ter condições suficientes para
identificar suas reais necessidades”, acrescentou.

Processo que não ocorria há 12
anos, a consolidação de toda a
legislação sobre o Imposto de
Renda, até 31 de dezembro de
2016, se deu em novembro de
2018, com o Decreto nº 9.580.
“Antes, existia uma série de situações sobrepostas. Tínhamos leis
esparsas e perdidas no tempo, que dificultavam a localização
de um assunto específico, ou seja, uma verdadeira colcha de
retalhos”, explicou o consultor contábil, tributário, trabalhista e
previdenciário do SINFAC-SP, Marco Antonio Granado, que em 4
de abril, na sede, ministrou o curso “Novo Regulamento do
IR-2018, com Ênfase no Fomento Mercantil e Securitizadoras”.

REGISTRO DE RECEBÍVEIS
“Se antes o alcance das registradoras atingia somente as instituições financeiras, agora, com a
nova Lei das Duplicatas, ampliou-se o horizonte para o fomento comercial”, afirmou o presidente
do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior, ao dirigir breves palavras aos espectadores da palestra
“Registro de Recebíveis – BACEN / CERC – Inovações para um Fomento Comercial mais Seguro
e Eficiente”. Realizada em 2 de abril na entidade, a apresentação foi feita pelo fundador e diretorpresidente da Central de Recebíveis S.A., Fernando Marsillac. Segundo ele, os grandes riscos hoje
nas operações no setor são mais de ordem operacional do que de crédito. “Porque a principal preocupação dos empresários situa-se
no lastro das operações e na possibilidade de um mesmo título ser negociado mais de uma vez”, destacou.
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SEGURANÇA E CONTROLE
PARA SEUS RECEBÍVEIS
A CERC é a primeira registradora de recebíveis e crédito
autorizada pelo Banco Central do Brasil. O registro dos
recebíveis na CERC possibilita ao credor a avaliação destes
ativos e a realização de operações com informações
mais consistentes. A CERC atua de maneira 100% digital,
trazendo a tecnologia necessária para construir o
futuro do mercado de crédito do Brasil com segurança,
transparência e solidez.

www.cerc.inf.br

Avenida Paulista, 37 – 6º andar
11 3509 1203

