R E V I S TA D O

SINFAC-SP
SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL –
FACTORING DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ano XI • nº 39
Outubro|Novembro|Dezembro 2018

DIREITO DE
ENDOSSO E ESC:
VITÓRIA DUPLA DO
SETOR EM BRASÍLIA
Câmara Federal e Superior Tribunal de Justiça encerram
o ano com decisões interessantes para o setor, ao
reconhecer, respectivamente, um antigo pleito da área no
campo jurídico e aprovar a criação da Empresa Simples
de Crédito, novidade igualmente há muito esperada
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emblemática decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que no final de novembro unificou o entendimento sobre a aplicação das
regras do endosso, garantiu para o nosso setor, por
consequência, o direito de regresso, uma vez que o
Acórdão publicado terá repercussão geral e servirá de
modelo para julgamentos naquele tribunal e em instâncias inferiores.
Ao mesmo tempo, o resultado de sete a zero neste
processo, que teve a brilhante relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti, demonstrou que o fomento comercial venceu mais uma etapa contra o preconceito e o desconhecimento sobre a atividade, problema que infelizmente
ainda persiste em parte do Judiciário, mas que está mudando celeremente.
A magnitude desta decisão é sem precedentes na história do nosso setor, e mostra
que cada vez mais o segmento está sendo reconhecido por sua relevância no Judiciário.
No campo legislativo, tivemos a aprovação, na Câmara dos Deputados, da Empresa Simples de Crédito (ESC), que permitirá a concessão de empréstimos com
direito a garantias reais para pequenas e médias empresas.
Este projeto, que acompanhamos há cinco anos, nasceu de uma visita do
SINFAC-SP ao então ministro Guilherme Afif Domingos, da Secretaria da Micro
e Pequena Empresa, para solicitar que as factorings se enquadrassem no Simples, e naquela reunião foi idealizado, por ele, o formato básico da ESC, à época
chamada de microbanco.
O projeto foi enviado ao Senado, e caso não haja alteração, seguirá para sanção
presidencial. Não acreditamos na possibilidade de veto, pois esta matéria já foi negociada com o Banco Central e a Receita Federal. Entretanto, com a mudança de
governo, esta certeza pode se tornar uma incógnita.
Certamente vamos precisar destas conquistas para garantir maior segurança jurídica aos nossos negócios, pois toda a cadeia produtiva do fomento comercial tem
grandes expectativas para o Brasil em 2019, por conta da transição governamental.
Precisamos, urgentemente, sair deste marasmo econômico, que já quebrou milhares de empresas e jogou milhões de trabalhadores no desemprego.
Bandeira defendida pelo SINFAC-SP, o Cadastro Positivo também faz parte do
vento da mudança que sopra nos quatro cantos do país, e tem grandes chances de
ser aprovado ainda no primeiro semestre do ano. Embora divida opiniões no mercado, o tema avançou bastante em 2018, com o esplêndido trabalho de relatoria do
deputado federal Walter Ihoshi.
O setor continua numa grande luta para aprovar o “Destaque 14”, de autoria do
deputado Laércio Oliveira, que permitirá a continuidade do acesso ao histórico de
crédito para as pessoas jurídicas.
Aproveitando essa perspectiva positiva sobre 2019, nossa Revista também traz,
nesta edição, uma ampla reportagem especial com análises do ambiente de negócios que se prenuncia para os próximos quatro anos. Para isso, ouviu gente do
calibre do sociólogo e ex-deputado mineiro Paulo Delgado; do cientista político
Gaudêncio Torquato, além de líderes setoriais e empresários da área.
Conforme se anuncia, o caminho que temos pela frente não será reto nem nivelado, e terá obstáculos de todo tipo, aspectos que revelam, mais adiante, desafios
ainda maiores para o nosso setor. Mas, como em outros momentos da nossa trajetória, iremos vencer novamente.
Um ótimo 2019 a todos e boa leitura!
Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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ENT REVISTA

PESSOAS: PILARES QUE SUSTENTAM A SIZE
Factoring piracicabana se apoia na equação “colaboradores felizes mais clientes felizes igual
a empresa bem-sucedida” para continuar obtendo resultados positivos para todos os lados

A

Size é o tipo de empreendimento que construiu sua trajetória
respeitando integralmente uma
antiga cartilha adotada no fomento comercial, segundo a qual as pessoas vêm
sempre em primeiro lugar, sejam elas colaboradoras ou clientes.
Com sede em Piracicaba e filiais em
São Paulo e Presidente Prudente, a companhia busca tornar mais fácil, simples e
justo o acesso ao crédito para as micro e
pequenas empresas. Fundada em 2012,
ela faz parte de um grupo com participação em startups de tecnologia, a maioria
das quais fintechs das áreas de recebíveis,
meios de pagamento e plataformas digitais. Destaca-se, neste ecossistema, a
TuTu Digital, fintech criada em 2017 para
operações P2P Lending, modelo inovador
de empréstimo coletivo para empresas.
“Nossa filosofia coloca o cliente no
centro do negócio. Não queremos que ele
se sinta falando com um banco convencional”, afirma o sócio-fundador da Size e
diretor do SINFAC-SP, Leandro Lucas Zen.
SINFAC-SP: O que norteia essa filosofia tão inspiradora da Size?
Leandro: Nosso grupo tem como base
as pessoas, isto é, colaboradores e clientes, e o impacto que causamos sobre esses
públicos. Qualquer negócio começa com
pessoas, afinal são elas que veem o terreno,
constroem os alicerces e são capazes de fazer um negócio e torná-lo perene. Sem elas,
simplesmente nada acontece.
Temos uma cultura muito bem definida, na qual a liberdade, o inconformismo
e a autonomia formam um forte tripé, responsável por trazer a inovação e reforçar
a permanência de cada colaborador. Todos podem ser o que realmente são, com
verdade e diversidade, proporcionando à
empresa um ambiente leve e feliz. Não temos só funcionários, temos parceiros. A

Leandro Zen (sentado) com a equipe da Size: a empresa é de todos

Size não é só minha, é de toda a equipe, e
isso está realmente enraizado entre nós.
SINFAC-SP: De que forma teve início a empresa?
Leandro: Sempre me interessei pelo
mercado financeiro, então aproveitei
este viés e me formei em economia. Comecei no mercado financeiro em 2007,
na área de investimentos. Em 2011, por
meio de um operação que já tínhamos
na economia real, notamos que nossos fornecedores estavam demandando
mais fluxo de caixa. Assim, começamos
a fomentá-los sendo o único sacado, mas
deu tão certo que estendemos esta atividade para outras empresas, iniciando a
factoring em 2012.
SINFAC-SP: Como classifica o atual
momento da Size?
Leandro: O mercado está passando
por mudanças cada vez mais rápidas, não
só de modelos de negócios, mas de comportamento, principalmente dos nossos clientes. Somos fortemente ligados
à inovação, e em nosso DNA prevalece a
inquietude e a busca por solucionar problemas antigos de maneira arrojada.

SINFAC-SP: Foi essa visão que te
levou a investir em fintechs?
Leandro: Sim. Nos últimos três anos,
temos nos focado nas novas tendências de
mercado locais e globais. Desde 2015 já
estávamos de olho nas fintechs, iniciando
com o modelo de meios de pagamento e
criando uma empresa subadquirente, o
que nos fez ser a primeira factoring do Brasil a operar recebíveis de cartão de crédito.
Atentos ao mercado internacional e sabendo da realidade dos nossos clientes na
Size, em 2016 surgiu a ideia da TuTu Digital
– criada no ano seguinte –, com o modelo
inovador do P2P Lending, que resolvemos
destinar ao público que já nos era familiar.
Em um ano de operações recebemos mais
de 80 mil solicitações de crédito em todo o
Brasil, superando R$ 1 bilhão em pedidos.
SINFAC-SP: Quais são os planos da
empresa para o futuro?
Leandro: São ambiciosos. Queremos
ser referência no acesso ao crédito para
micro e pequenas empresas em todo o território nacional. Para que tudo isso aconteça, é preciso continuar construindo um
time muito bem qualificado, comprometido e feliz com o nosso propósito.
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SIN FA C -SP PARABENIZA

PRÓXIMAS OU DISTANTES, ASSOCIADAS
RECEBEM RECONHECIMENTO
SINFAC-SP concede láurea para empresas da Capital, do interior e até de outro estado,
numa clara demonstração de que sua visão sobre o setor é clara e chega longe
NOVEMBRO
FUNCHAL FACTORING

4

Fundada dez anos
atrás na Vila Prudente,
zona leste de São
Paulo, a empresa
dirigida pelos sócios
Marcelo Leandro e
Verônica Cristina de
Souza teve concluída,
recentemente, a transferência de sua matriz para Atibaia,
onde o casal reside. A mudança de endereço, entretanto,
não prejudicou os clientes atuais, pois uma filial foi mantida
na Capital e continuará atendendo normalmente. “Com
ferramentas tecnológicas como a assinatura digital, você não
precisa mais estar tão perto do cliente”, justificou Marcelo,
ao falar de suas pretensões de expandir fronteiras rumo a
outras regiões, meta que faz a empresa já pensar também na
ampliação da área comercial. “Para prosperar nesta atividade,
a estratégia é aprender com os próprios erros e não abrir mão
de fazer visitas criteriosas ao abrir um cadastro”, ponderou.
O troféu foi entregue ao casal pelo presidente Hamilton de
Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento Mercantil) e
pelo diretor secretário José Carlos Francisco “Mingo” (JCF
Factoring Fomento Comercial).

SMARTFAC FOMENTO MERCANTIL
Engenheiro civil com
mais de duas décadas
de experiência no setor
bancário, o empresário
Carlos Alberto Passini
começou a mudar de
vida em 1998, quando
conversou longamente
sobre fomento comercial com o presidente da ANFAC, Luiz
Lemos Leite, lendo posteriormente o seu livro que aborda o
tema. Decidido a atuar na atividade, abriu a empresa e colocou
a serviço do negócio seus conhecimentos de TI para desenvolver
o software utilizado até hoje por ele e a esposa, já que a filha
e o filho optaram por outros caminhos, após um período
trabalhando em família. “Conseguimos pagar três faculdades e
viver bem até aqui”, comemora, projetando mais cinco ou dez
anos de atuação numa atividade que considera “estressante e
praticamente sem espaço para férias”, afirmou o empresário,
cujo grosso da clientela é composto por amigos, algo que nada
tem a ver com uma possível inadimplência zero; muito pelo
contrário. O troféu pelos 20 anos da companhia foi entregue
pelo presidente Hamilton de Brito Junior e o 1º vice-presidente
Marcus Jair Garutti (Iguassu Fomento Mercantil).

OUTUBRO
BBM FOMENTO MERCANTIL
A entrega do troféu pelos cinco anos de fundação da empresa foi um marco até para o
SINFAC-SP, por se tratar da primeira associada estabelecida fora do estado de São Paulo
a receber a láurea. Localizada em Lagoa da Prata, cidade de 50 mil habitantes a 200
quilômetros de Belo Horizonte (MG), a factoring figura na categoria “Voluntária”, modalidade
estendida a empresas de diferentes bases territoriais e setores de atuação. A companhia
mineira, que há pouco mais de um ano e meio iniciou seu FIDC e cujas operações estão
centralizadas na capital paulista, foi representada pelo gerente Silas Furtado. O executivo
recebeu a homenagem do presidente Hamilton de Brito Junior e do 2º vice-presidente Marcos
Libanore Caldeira (Aquitânia Fomento Mercantil e Tecpay). “Nosso sucesso tem relação
direta com a prática de fazer prospecções o mais seletivas possíveis”, afirmou.
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G5 FINANÇAS
Empresa familiar,
com estrutura enxuta
e caracterizada
por atender uma
clientela local, da
qual se conhece tanto
o negócio quanto
a própria família, e
com quem se mantém conversas na base do “olho no olho”. A
descrição tão bem detalhada foi feita por Edézio Grando, sócio
da companhia estabelecida em Cerquilho, região de Sorocaba,
a 150 quilômetros da Capital. O empresário enfatizou que
tem na relação de confiança estabelecida com o mercado o
grande trunfo para chegar igualmente saudável ao quinto
ano de operação. Sobre a estratégia para 2019, dois caminhos
podem ser tomados: “ou nós investimos na G5, a capitalizamos
e buscamos novos clientes, ou a mantemos pequena, do jeito
que está hoje, só com clientes familiares”, explicou Edézio ao
receber, juntamente com a sócia Ivone Bálsamo, o troféu do
presidente Hamilton de Brito Junior e do 1º vice-presidente
Marcus Jair Garutti (Iguassu Fomento Mercantil).

IMPACTUM FOMENTO MERCANTIL
Estrategicamente
estabelecida em
Vinhedo, região de
Campinas, a empresa
completou sua primeira
década de atividades e
tem, na diversificação
da carteira, uma
de suas principais características. “A gente procura ter uma
pulverização grande, porque eu vejo, hoje, que o maior sucesso
de uma factoring é não ter concentração”, afirmou o sócio
Fernando Coutinho. Ansioso por evitar o alto custo tributário
das factorings e continuar crescendo no mercado, ele está
alinhavando a abertura de um FIDC. “Esta é uma boa porta
de entrada no mundo das fintechs, via operações com cartões
de crédito”, exemplificou Fernando, para quem atuar como
subadquirente nesse segmento torna-se muito mais viável
por meio de um fundo. Juntamente com a esposa e sócia Nilza
Damitto Coutinho, recebeu o troféu do presidente Hamilton de
Brito Junior e do diretor Fernando Regadas (Cobravel Factoring
Fomento Mercantil).
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STJ RECONHECE DIREITO DE ENDOSSO
NO FOMENTO COMERCIAL

“A

6

Favorável ao desenvolvimento do mercado, decisão de magistrados
unificou entendimento sobre aplicação de regras deste instituto na atividade

maior vitória do nosso setor no
Poder Judiciário”. É dessa forma
que o presidente do SINFAC-SP,
Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento Mercantil), classifica
a decisão tomada no dia 28 de novembro
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
No julgamento dos Embargos de
Divergência (REsp nº 1.439.749/RS), a
Segunda Seção, que reúne a Terceira e a
Quarta Turmas daquela Corte, unificou o
entendimento segundo o qual aplicam-se
as regras do endosso na atividade, ficando garantido, por consequência, o direito
de regresso no fomento comercial.
O recurso teve a relatoria da ministra
Maria Isabel Gallotti, e a presidência da
sessão ficou por conta do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Todos os votos
dos ministros Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio
Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo acompanharam o voto
da relatora, sendo que a decisão foi unânime – sete votos a zero.
O processo foi acompanhado de perto
por toda a cadeia produtiva do fomento comercial do país, que contou com o
apoio da ANFAC – figurando como Amicus Curiae (Amigo da Corte) neste pro-

cesso – e com a atuação dos advogados
Alexandre Fuchs das Neves e Nelson Juliano Schaefer Martins, respectivamente
consultor jurídico e presidente do Conselho de Ética do SINFAC-SP.
Publicado pelo STJ em 6 de dezembro, o Acórdão poderá influenciar decisões em instâncias inferiores quando
envolver casos similares. De acordo com
a ementa, “a duplicata mercantil, apesar
de causal no momento da emissão, com o
aceite e a circulação, adquire abstração e
autonomia, desvinculando-se do negócio
jurídico subjacente, impedindo a oposição
de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a
interrupção da prestação de serviços ou a
entrega das mercadorias”.
E segue: “A hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring
operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária,
portadora do título de crédito, ou a respeito
do aceite aposto pelo devedor” … “Aplicação
das normas próprias do direito cambiário,
relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de crédito”.
“Ora, consequência legal e lógica é a
responsabilidade do endossante pelo pa-

O ministro do STJ, Luis Felipe Salomão, durante a nona edição do Simpósio dos
Empresários de Fomento Comercial do Estado de São Paulo, em 2016

gamento do título, sendo esta responsabilidade – chamada de direito de regresso,
claramente estipulada na Lei Uniforme
de Genebra, art. 15: “O endossante, salvo
cláusula em contrário, é garante tanto da
aceitação, como do pagamento da letra.”;
e na A Lei das Duplicatas, art. 25: “Aplicam-se à duplicata e à triplicata, no que
couber, os dispositivos da legislação sobre
emissão, circulação e pagamento das Letras de Câmbio”, explica Fuchs.

MARCO HISTÓRICO
Ao mesmo tempo, o julgamento tornou-se um marco na história do setor.
Como a atividade de factoring ainda não
tem uma lei própria e específica, a recente decisão dos juízes ajudará a minimizar
o preconceito e a falta de conhecimento
sobre a atividade, que sempre nortearam
a maioria das decisões interpretativas dos
magistrados Brasil afora.
“No STJ, prevalecia a tese de que não
tínhamos direito ao instituto do endosso –
utilizado pelos bancos, em específico para
títulos de crédito –, e as nossas operações
somente estavam amparadas no instituto da
cessão de crédito, aplicável a contratos. Dentro dessa linha preconceituosa, o STJ não reconhecia o nosso direito de regresso, previsto em lei, se contratado”, explica Hamilton.
O caso que deu origem ao julgamento no STJ começou quando a Credfactor
Fomento Comercial, sediada em Lajeado

Em 2017, o ex-desembargador do TJ-SC
Nelson Schaefer falou a empresários no 10º
Simpósio do SINFAC-SP
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(RS), comprou duplicatas (físicas) aceitas, com assinatura do aceitante realizada
no próprio título. Para reforçar e evitar
qualquer desencontro, a companhia notificou o sacado por Aviso de Recebimento,
que negou-se a pagar, alegando não ter
recebido a mercadoria.
Em seguida, a controvérsia foi a Juízo,
chegando ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS), cujos
magistrados entenderam que no fomento
comercial existe a assunção do risco, portanto, acatando as regras constantes no
Código Civil e o instituto da cessão civil
de crédito – e não o endosso.
Em recurso no STJ, em Brasília, os juízes daquela Corte reformaram o julgamento da Segunda Instância gaúcha, fixando a
regra de aplicação do endosso como forma
de transferência dos títulos de crédito e,
em sendo duplicata aceita, o sacado (agora aceitante) não poderia mais opor as
exceções pessoais, caso fosse mantido o
entendimento pela cessão de crédito. “Foi
realmente uma vitória de toda a classe, que
termina 2018 sem esse peso nos ombros”,
enfatiza o presidente do SINFAC-SP.
“Apesar de o Acórdão não citar expressamente o direito de regresso, o
desdobramento legal da aplicação do
endosso é o próprio direito de regresso, e
justamente por isso brigamos pelo endos-

so, afinal, quem endossa sempre garante”,
complementa Fuchs.

VENTOS DA MUDANÇA
A mentalidade de boa parte do Judiciário tem se transformado ano após ano, a
partir do trabalho árduo das entidades do
setor. Prova disso são as constantes manifestações dos magistrados, a exemplo da
decisão do ministro Luis Felipe Salomão,
do STJ, no final de maio de 2016, que favoreceu a atividade, dando sinais da possibilidade de mudança na interpretação.
Paralelamente, ações institucionais
da categoria tiveram papel fundamental
nesta expressiva vitória, ao criarem massa
crítica para sua aprovação no STJ.
“A primeira delas foi a participação do
ministro Salomão na nona edição do nosso
Simpósio de Empresários, em 30 de setembro de 2016, quando debatemos o fomento
mercantil e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça”, lembra Hamilton.
O Judiciário também deu passos fundamentais para mudar a realidade. Em 10 de
março de 2017, por exemplo, a ANFAC, em
parceria com a FGV, idealizou um histórico evento, no auditório do STJ, em Brasília,
quando os players do setor participaram do
seminário “O Fomento Comercial na Perspectiva do Superior Tribunal de Justiça”.
“Apesar de não termos uma lei pró-

pria, foi utilizado nos debates o capítulo
dedicado ao factoring inserido no projeto
do novo Código Comercial, que tramita no Congresso Nacional por iniciativa
do SINFAC-SP”, lembra o presidente do
Sindicato. Até o fechamento desta edição, o relatório do senador Pedro Chaves
(PRB-MS) havia sido aprovado, em 11 de
dezembro, pela Comissão que analisa o
PLS 487/2013 no Senado.
Mais recentemente, em 10 de agosto
de 2018, o SINFAC-PR, em parceria com
o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
(TJ-PR), a Associação dos Magistrados do
Paraná (AMAPAR) e a Escola da Magistratura do Paraná (EMAP), promoveu o “Simpósio Jurídico Sul-Brasileiro”, em Curitiba,
com o tema “Fomento Comercial – Securitizadoras e FIDCs na Visão do Poder Judiciário”. O Judiciário foi representado pelos
ministros Ricardo Villas Bôas Cuevas e
Luis Felipe Salomão, ambos do STJ, além
de Galdino Toledo Junior e José Roberto
Coutinho Arruda, do TJ-SP.
“A decisão do STJ é resultado de mais
de três décadas de trabalho árduo da
cadeia produtiva do setor, com fundamental atuação das entidades que representam milhares de empresas no país.
Trata-se, enfim, de uma vitória de todo o
fomento comercial”, finaliza o presidente
do SINFAC-SP.
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EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO
DÁ MAIS UM PASSO ADIANTE
Câmara dos Deputados aprova projeto criando esta nova modalidade de negócios,
que visa oxigenar o mercado de crédito e diminuir o spread bancário

B

8

andeira há anos defendida pelo

Aproximadamente três anos atrás,

Segundo o dirigente, o término da

SINFAC-SP e pelas entidades

esta nova modalidade empresarial tam-

discussão sobre autorização de funciona-

coirmãs do setor, a Empresa Sim-

bém havia sido aprovada na Câmara dos

mento da ESC elimina os altos custos de

ples de Crédito (ESC) – Projeto de Lei

Deputados e no Senado, mas foi vetada

observância com o BACEN. Outra discus-

Complementar (PLP) 420/2014 – foi

pelo presidente Michel Temer, por solici-

são também superada é se a ESC poderia

aprovada em 11 de dezembro no Plená-

tação do Banco Central.

ser optante do Simples Nacional, mas o

rio da Câmara dos Deputados, coroando

“Sem a necessidade de autorização

um ano repleto de vitórias para a ativi-

do BACEN, tampouco de capital social

dade. A matéria ainda será analisada

mínimo ou máximo, a única ingerência

Será, porém, uma empresa normal no

pelo Senado antes de ir à sanção presi-

da autarquia é a exigência do registro dos

lucro real, podendo optar pelo lucro pre-

dencial.

acordo com a Receita Federal não permitiu esse enquadramento.

contratos em uma central de registros au-

sumido, com uma alíquota de redução de

De autoria do ex-deputado Pedro Eu-

torizada pelo BACEN – a primeira delas

base de cálculo de 38,4% sobre a receita

gênio (1949-2015) e relatado pelo deputa-

é a Central de Recebíveis (CERC) –, para

de juros, que atualmente não poderá ex-

do Otavio Leite (PSDB-RJ) – com quem

que haja controle somente macropruden-

ceder a R$ 4,8 milhões ao ano.

o SINFAC-SP reuniu-se, em Brasília, no

cial e estatístico desse mercado. Ainda,

Embora a alíquota de redução da base

final de 2017 –, o PLP 420/2014 traz apen-

estará sob a supervisão do COAF, que

de cálculo seja um pouco mais alta do que

sado o PLP 341/2017, do deputado Jorgi-

possivelmente editará resolução especí-

qualquer outra atividade, não está previs-

nho Mello, que no ano passado apresen-

fica”, explica o presidente do SINFAC-SP,

ta a incidência de IOF, e quem optar pelo

tou esta matéria, que trata da Empresas

Hamilton de Brito Junior (Credere Con-

lucro presumido poderá se beneficiar do

Simples de Crédito (ESC).

sultoria e Fomento Mercantil).

sistema cumulativo do PIS e da Cofins –
hoje com alíquota de 4,65% contra 9,25%
do não cumulativo.
Em essência, a ESC tem o mesmo
DNA das factorings, ou seja, só poderá
operar com capital próprio e atender pequenas empresas. A grande diferença é
que ela poderá realizar empréstimos, co-

O deputado federal e relator da matéria, Otavio Leite (ao centro), em seu
gabinete, com o colega Walter Ihoshi e o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de
Brito Junior, em 6 de dezembro de 2017, analisando ponto a ponto do projeto

Jorginho Mello com Hamilton durante visita
do parlamentar à sede do SINFAC-SP, em
dezembro de 2016
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brar juros sem qualquer limitação e pedir

Paraoconsultor jurídicodo SINFAC-SP,

com o então recém-empossado ministro

garantias reais. Deverá somente operar no

Alexandre Fuchs das Neves, este momen-

Guilherme Afif Domingos, na Secretaria

município-sede ou municípios limítrofes,

to é um grande marco histórico para que

da Micro e Pequena Empresa (hoje já con-

não será permitida a abertura de filiais e

o Brasil possa, de fato, enfrentar a enorme

firmado como assessor especial do futuro

haverá o impedimento do sócio ter mais

concentração bancária existente, objeti-

ministro da Economia, Paulo Guedes),

de uma ESC registrada no seu nome nas

vando a pulverização da oferta de crédito

onde fomos solicitar a inclusão das facto-

Juntas Comerciais.

em mercados onde as instituições oficiais

rings no Simples. Diante da impossibili-

não têm interesse nem vontade política

dade de atender o pleito, naquela mesma

de atuar.

reunião, por ideia e iniciativa dele, elabo-

Na parte de capital próprio, a ESC é
ainda mais exigente, somente permitindo
operações com capital integralizado em

“Com o uso somente de recursos pró-

moeda corrente, e o saldo de suas ope-

prios, fica afastado qualquer risco sistê-

rações de empréstimo estarão limitadas

mico, assim como a intermediação finan-

O presidente do SINFAC-SP reite-

a esse capital integralizado, não sendo

ceira estrito senso. E gera uma enorme

ra os agradecimentos ao presidente do

permitido sequer o mútuo dos sócios, ou

oportunidade ao investidor, que ao invés

SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, pela

qualquer tipo de alavancagem bancária.

rou-se o formato da ESC, então chamada
de microbanco”, lembra Hamilton.

de ter seus recursos remunerados de for-

sua obstinação, persistência e determi-

O pagamento das operações será

ma absolutamente modesta, poderá apli-

nação em dar continuidade a esse bom

obrigatoriamente na conta-corrente do

cá-los, diretamente, no mercado de crédi-

projeto para o Brasil, mesmo após o veto

cliente, não sendo permitido pagamento

to, operando com caráter regional”, prevê.

presidencial da vez anterior.

a terceiros (fornecedores, sócios etc.).

Espera-se, ainda, que com a escassez

“O projeto ora aprovado ainda será

de recursos no mercado, de um lado, e

remetido ao Senado, e posteriormente

das, a maior de todas as vantagens da ESC

novos players de outro, não só o spread

sancionado pelo presidente da Repúbli-

será operar num ambiente regulado por

como também a taxa final paga pelos

ca, sem dificuldades, pois ele está muito

lei, com muito mais segurança jurídica.

clientes sejam mitigadas.

mais redondo e aperfeiçoado em relação

“Apesar das limitações já menciona-

A ESC também poderá concorrer com as
fintechs SCD, modalidade recentemente

ao anterior e em sintonia com a Agenda+

AFIF DOMINGOS

do Banco Central, que pretende diminuir

regulada pelo BACEN e Conselho Mone-

“Com respeito à história da ESC, ela foi

o spread bancário, aumentando a concor-

tário Nacional, que, grosso modo, é uma

gerada há aproximadamente cinco anos,

rência no concentrado mercado dos ban-

ESC digital”, entende Hamilton.

quando o SINFAC-SP teve uma reunião

cos”, finaliza Hamilton.

A MSys é uma consultoria de negócios, que atua no mercado desde 1996,
fornecendo soluções em sistemas de Gestão de Recebíveis.
SIFAC

Parceira SINFAC-SP desde 2011
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POLÍT IC A

O QUE ESPERAR DO BRASIL EM 2019?
Expoentes de vários segmentos traçam um quadro sem retoques
do que nos reserva o futuro a partir de janeiro

À
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s vésperas da posse de Jair Bolsonaro, saímos a campo para
conhecer os principais indícios
que o perfil e as declarações do presidente eleito e seus ministros já dão sobre o
primeiro ano do novo governo.
O jornalista e cientista político Gaudêncio Torquato, por exemplo, considera
evidente até aqui que teremos uma administração com forte tendência liberal na
economia e extremamente conservadora
nos costumes.
Sobre o primeiro aspecto, é praticamente certo, na visão do professor, o
avanço decisivo das privatizações, a começar pela área da energia, onde a Eletrobras manifesta, já há algum tempo, o
desejo de leiloar suas seis distribuidoras
com sede no Norte e Nordeste.
Ele lembra ainda que, meses atrás, o
futuro presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, chegou a defender a
própria privatização da empresa, tendo
depois recuado. “Mas, ao dizer que a estatal vai se ater ao seu core business – exploração e produção de óleo – prenuncia
a venda de ativos que não faz mais senti-

do integrar ao portfólio, caso da Liquigás,
empresa de gás de cozinha”, acrescenta o
estudioso.
De uma forma geral, sob a batuta do
superministro Paulo Guedes, ele prevê um
forte enxugamento do Estado, cujas estruturas tendem a focar seus próprios produtos
e serviços, abrindo campo para a iniciativa
privada avançar. “Será um desafogo, com
boa receita para os cofres do Tesouro, a par
da chegada da competitividade e da desburocratização em espaços vitais”, prevê.
Somada às reformas fiscal, tributária
e da Previdência, essa mudança de rota
ele acredita que exercerá forte atração
sobre os investidores externos, criando
condições para o país voltar a compor o
ranking das grandes economias.
No campo dos negócios externos,
apesar da pluralidade presumível, Torquato teme complicação nas negociações
comerciais com a China e os países árabes, na esteira da anunciada intenção de
endurecer com os chineses e transferir
a embaixada brasileira de Tel-Aviv para
Jerusalém. Uma grande interrogação,
segundo ele, é se o alinhamento incondi-

cional e irrestrito aos EUA poderá afetar
nossas relações multilaterais.
Já a fragilidade do Mercosul e certas diferenças persistentes com os nossos vizinhos
podem até afastar o Brasil do bloco, possibilidade já aventada pela futura ministra da
Agricultura, a deputada Tereza Cristina.
Igualmente otimista com as molas
mestras da nova política econômica, o
deputado federal Alexis Fonteyne (Novo),
recém-eleito para o seu primeiro mandato, se diz esperançoso em função do que
também já ouviu do ministro da economia. “Ele segue uma linha liberal, desenvolvimentista, de independência e maturidade”, justifica.
Na qualidade de quem empreendeu a
partir do zero, passando por todas as dificuldades e burocracias, inclusive para
exportar e importar, Fonteyne define o
empreendedorismo como “uma forma
de inclusão social sustentável, na qual o
indivíduo se auto sustenta, sem depender
do governo para a sobrevivência”.
O sociólogo Paulo Delgado concorda
com a possibilidade de dias melhores estarem chegando para quem empreende

“Será um desafogo, com boa receita
para os cofres do Tesouro, a par da
chegada da competitividade e da
desburocratização em espaços vitais.”

“Ele [Bolsonaro] segue uma linha
liberal, desenvolvimentista, de
independência e maturidade.”

“A descompressão regulatória pode
vir rápido e melhorar o ambiente
de negócios. Tudo vai depender
da sincronismo entre o Brasil e a
economia mundial.”

Gaudêncio Torquato

Alexis Fonteyne

Paulo Delgado
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no Brasil. “A descompressão regulatória
pode vir rápido e melhorar o ambiente de
negócios. Tudo vai depender do sincronismo entre o Brasil e a economia mundial.
Se houver desaceleração lá fora, o ritmo de
recuperação pode ser afetado”, ressalva.
“Foi feita uma aposta na abertura e
na mudança radical de postura, e agora
existe uma grande expectativa quanto à
sua forma, especialmente em relação ao
comércio internacional, às privatizações
e à reforma da Previdência”, acrescenta.
Para o presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, o Brasil não pode mais esperar
as reformas estruturais. “São urgentes e
inadiáveis. A previdenciária é prioritária
para garantir o reequilíbrio das contas públicas, e a tributária deve respaldar a previdenciária, corrigindo as enormes distorções e os pesados ônus que recaem sobre
todos os setores da vida nacional”, resume.
Num segundo momento, o pioneiro na
difusão do factoring no país defende a reforma política, “pautada na implementação
de uma regulação genuinamente republicana, que exige uma reformulação organizacional e ética da representação partidária”.
O presidente João Diniz, da Central
Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE),
concorda com a necessidade urgente de novos tempos e define como principais anseios

do empresariado viver num país com produção, emprego, carga tributária justa, valorização das boas ideias e do trabalho.
Mas para que tudo isso se realize, ele
considera fundamental haver segurança,
sem a qual afirma imperar uma total desorganização, “com prejuízos estrondosos e números extremamente negativos
para a economia, prejudicando o turismo,
a indústria e os serviços”, constata.
Ansioso para ver esse quadro mudar,
Diniz frisa estar esperando para os próximos quatro anos muito equilíbrio por
parte do novo presidente, “e que ele saia
da campanha eleitoral e realmente governe para todos os brasileiros”.

“As reformas são urgentes e
inadiáveis. A previdenciária é
prioritária para garantir o reequilíbrio
das contas públicas, e a tributária
deve respaldar a previdenciária,
corrigindo as enormes distorções e os
pesados ônus que recaem sobre todos
os setores da vida nacional.”
Luiz Lemos Leite

RENOVAÇÃO
O presidente da FECOMERCIOSP,
Abram Szajman, também identifica
como grande clamor nacional a busca por
mudanças, exatamente o que foi vendido
na campanha vencedora à presidência da
República e até aqui se confirma nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro e equipe.
“Além disso, o governo conseguiu fazer uma bancada muito maior do que se
imaginava, com deputados que representam esse desejo do eleitor em ver as coisas
acontecerem de forma diferente no Brasil”, ressalta o líder setorial.
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“E que ele [Bolsonaro] saia da
campanha eleitoral e realmente
governe para todos os brasileiros.”
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Como pano de fundo para todos esses fatos, ele identifica a grande insatisfação dos eleitores com a atuação dos
atuais políticos, o que explica o fato de
55% dos deputados terem mudado, o
mesmo ocorrendo com mais de 65% dos
dois terços do Senado. Sem falar nas surpresas como as ocorridas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, envolvendo as
eleições para governadores.
“Minha prioridade, no início do mandato, vai ser a reforma da Previdência, que
atualmente é uma máquina de desigualdade social, tirando recursos da população
mais humilde e os concentrando nos privilegiados do governo”, diz Alexis Fonteyne,
cuja vitória em outubro é um exemplo típico da atual disposição do eleitor de inovar.
A reforma tributária será a segunda
bandeira empunhada pelo político de
Campinas, “para que os processos e as
apurações sejam simplificados e as empresas tenham maior prazo para pagar os
tributos”, esclarece.
Embora tenha havido uma certa reciclagem nos quadros da Câmara e do Senado,
ele prevê um primeiro ano difícil para o novo
governo. “Sua maioria é limítrofe”, constata,
colocando como agravante a pouca habilidade do presidente para negociações.
E o deputado vai além. “Como ele não
negociou cargos para compor o seu gover-

no, pode sofrer chantagens por parte da velha política, que vai querer barganhar para
apoiar as reformas, e isso pode dificultar as
mudanças tão esperadas”, acrescenta Alexis.
Na opinião do senador eleito Major
Olímpio (PSL), destravar a economia,
desregulamentar e estimular a produção,
visando gerar emprego e renda, são as
metas iniciais a se perseguir.
“A economia liberal tem na sua essência o empreendedorismo. O Estado precisa parar de atrapalhar e, ao contrário, incentivar a iniciativa privada a ocupar seu
espaço, limitando-se às funções vitais,
estratégicas e indelegáveis”, defende.
O novo governo, no seu entender, vai
gerar confiança no mercado para a retomada forte da atividade econômica, promovendo reformas e dando o exemplo, ao
reduzir os gastos públicos.
Mas, a exemplo de Fonteyne, Paulo
Delgado prevê turbulências no futuro
próximo, e acha que o jogo da montagem
das mesas da Câmara e do Senado vai
mostrar se o novo parlamento tende a ser
mais cooperativo ou conflitivo.
Uma coisa, porém, já é certa: “os campeões de voto desta vez não foram deputados e senadores avulsos, eles se elegeram
colados ao presidente. Ou seja, há uma
bancada majoritária eleita pelo apoio direto a Bolsonaro, e isto é inédito”, conclui.

“Além disso, o governo conseguiu
fazer uma bancada muito maior do
que se imaginava, com deputados
que representam esse desejo do
eleitor em ver as coisas acontecerem
de forma diferente no Brasil.”

“A economia liberal tem na sua
essência o empreendedorismo. O
Estado precisa parar de atrapalhar
e, ao contrário, incentivar a
iniciativa privada a ocupar seu
espaço, limitando-se às funções
vitais, estratégicas e indelegáveis.”

Abram Szajman

Major Olímpio
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CADAST RO POSIT IVO

FICOU PARA A PRÓXIMA LEGISLATURA
Aguardado com ansiedade pelo mercado, PLP 441/2017
pode ser votado no Congresso Nacional ainda no primeiro trimestre

B

andeira plenamente defendida pelo
SINFAC-SP e por todo o setor, além
das fintechs, bancos, empresas de serviços financeiros, varejistas em geral e birôs
de crédito, o Cadastro Positivo certamente
voltará à pauta do Legislativo federal somente no primeiro trimestre de 2019.
Depois de muitas idas e vindas, emendas parlamentares e discussões, a matéria
não andou o suficiente em 2018. Há diversos pontos de discórdia, mas o principal deles diz respeito ao “Opt-in” e ao “Opt-out”.
Adotado pela legislação atual, em vigor
desde 2013, o “Opt-in” é um modelo segundo o qual o consumidor só é incluído
no Cadastro Positivo se der autorização.
Em função disso, somente 10 milhões de
pessoas – de um potencial de 120 milhões
– fazem parte da base de dados. Esse formato é defendido pelas entidades de defesa
do consumidor, que alegam possibilidade
de quebra de sigilo financeiro do cidadão.
Já o “Opt-out”, amplamente adotado
nos Estados Unidos, por exemplo, insere
automaticamente todo cidadão, desde o
nascimento, nessa base de dados. Esta é
a intenção do atual projeto, que até o fim
da legislatura foi relatado pelo deputado
federal Walter Ihoshi (PSD-SP).
Ainda faltam votar os destaques, e o
fomento comercial espera a aprovação
do “Destaque 14”, do deputado Laércio
Oliveira, que permite a continuidade do
acesso ao histórico de crédito de pessoas
jurídicas, fundamental para a aprovação
de limite de crédito no risco-sacado, já
que a nota de crédito dá uma orientação
quanto à probabilidade de inadimplência, mas não possibilita a fixação do valor.
“A expectativa dos especialistas é que
o Cadastro Positivo coloque no mercado
mais de R$ 1 trilhão de oferta de crédito,
fazendo com que haja, efetivamente, a
concorrência entre os bancos”, afirma o
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Apoio garantido: Durante reunião realizada no último dia 12 de dezembro, em Brasília, o
presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior, obteve manifestação de apoio do deputado
federal Celso Russomanno (PRB-SP) – ao centro – para a aprovação do “Destaque 14,”
introduzido no projeto por iniciativa do Sindicato, pelo deputado Laércio Oliveira (PP-SE) – à esq.

parlamentar paulista.
Segundo o superintendente de serviços ao consumidor da Boa Vista SCPC,
Pablo Nemirovsky, a nova lei inclui todo
mundo, porém não deixa abertas todas as
informações para os credores. “O que eles
vão ver é apenas os scores de crédito, ou
seja, aquela pontuação que vai de 0 a 1.000
e, quanto mais próximo de 1.000, menor
probabilidade de inadimplência”, explica.
O executivo salienta que a nova lei do
Cadastro Positivo deixará o cidadão ainda
mais seguro, pois o credor verá o score/pontuação, mas se quiser conhecer a informação em detalhes, precisará, no momento da
concessão/avaliação do crédito, pedir autorização para o consumidor”, complementa.
O presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria
e Fomento Mercantil), reitera o posicionamento da entidade em relação à importância da aprovação do projeto do modo
como está para pessoas físicas, mas gosta-

ria de ver mudado para pessoas jurídicas,
com a aprovação do “Destaque 14”.
“O Cadastro Positivo é fundamental
para abastecer os birôs de crédito com informações mais precisas sobre empresas e
consumidores, beneficiando a análise de
risco do crédito no varejo e no setor de fomento comercial”, argumenta.

IMPACTO
Pesquisa da Associação Nacional dos
Bureaus de Crédito (ANBC) revelou que
a aprovação do Cadastro Positivo terá
um forte impacto na economia nacional, beneficiando diretamente as micro
e pequenas empresas que hoje não têm
acesso ao crédito.
O levantamento mostrou, por exemplo, que o número de MPEs com acesso
ao crédito saltará de aproximadamente
2,9 milhões para 3,72 milhões com a novidade, acréscimo de 820 mil CNPJs, ou
28,3%.
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CONF RAT ERNIZAÇ ÃO

PARA CELEBRAR AS VITÓRIAS DO ANO
SINFAC-SP reuniu em jantar lideranças políticas, empresariais
e sindicais para comemorar os avanços obtidos em prol do setor

E
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mbora o primeiro semestre de 2018
tenha sido bem difícil para o país –
e por consequência para o fomento
comercial –, os cerca de 200 empresários
associados e lideranças políticas e sindicais que prestigiaram o já tradicional Jantar de Confraternização do SINFAC-SP
saíram do evento, realizado em 30 de
novembro no restaurante Coco Bambu
Anhembi, em São Paulo, com bons motivos para acreditar que o Brasil voltará aos
trilhos a partir de 2019.
Após a abertura, com a apresentação
do novo vídeo institucional do Sindicato,
o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de
Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento Mercantil), fez menção ainda à
vitória obtida pelo setor, dois dias antes,
no Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito ao endosso e, consequentemente, ao regresso. (Leia matéria
completa nas páginas 6 e 7).
O dirigente lembrou de outros avanços conseguidos pelo setor em 2018, a
exemplo da Empresa Simples de Crédito
(ESC), que naquele momento já havia
passado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, sendo mais tarde,
em 11 de dezembro, aprovada pelo Plenário, ficando “engatilhada” para votação no
Senado Federal. (Leia matéria completa

nas páginas 8 e 9).
“Dessa vez a gente espera que não haja
veto presidencial na ESC, pois o assunto
foi tratado previamente com o Banco
Central e a Receita Federal”, disse o dirigente. Lembrou que a ESC competirá
também com a fintech Sociedade de Crédito Direto (SCD), figura jurídica regulamentada em abril pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e definida por ele
como “uma ESC digital”, o que constitui
outro marco recente para o setor.
O presidente do SINFAC-SP também
se referiu à possibilidade de aprovação,
em 2019, do Cadastro Positivo, ainda que
não seja nos moldes propostos pelas entidades do fomento comercial.
“Entretanto, continuamos na luta
para tentar aprovar o ‘Destaque 14’, do
deputado Laércio Oliveira, que permitirá
a continuidade do acesso ao histórico de
crédito para as pessoas jurídicas. Esta matéria, de grande dificuldade de aprovação,
foi confirmada, durante o jantar, pelo relator do projeto, deputado federal Walter
Ihoshi (PSD-SP). (Leia matéria completa
na página 13).

DEPOIMENTOS
O otimismo sobre os rumos que o
Brasil deve tomar, a partir de 2019, deu

Guilherme Campos, Hamilton, Alexis Fonteyne e Walter Ihoshi

o tom em cada pronunciamento durante o jantar.
Estreante no parlamento federal, o
campineiro Alexis Fonteyne pretende
usar sua experiência como empresário da
indústria para atuar em favor da desburocratização. “O país precisa crescer outra
vez, e rápido”, defendeu o representante
do Partido Novo, para quem um bom índice de expansão da atividade econômica,
combinado à retomada do emprego, é um
pré-requisito para que o fomento comercial e a economia como um todo tenham
dias melhores.
Perspectiva semelhante tem o ex-presidente dos Correios e ex-deputado
federal Guilherme Campos, que após um
2018 muito difícil, vislumbra melhorias
a caminho, “pois o eleitor se definiu por
uma grande mudança, drástica, radical.
Resta-nos, agora, torcer para que o Brasil
finalmente ande para a frente”.
Além da Diretoria do SINFAC-SP,
também prestigiaram o evento a vereadora Edir Sales (PSD), o assessor parlamentar do Sindicato e atual presidente
da Central Brasileira do Setor de Serviços
(CEBRASSE), João Diniz, e o diretor do
Sindicato das Empresas de Administração no Estado de São Paulo (SINDAESP)
Jorge Elias Aoni.

Jantar reuniu 200 convidados entre lideranças políticas e empresariais
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EVENT OS

VITÓRIA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA
SINFAC-SP encerra 2018 com mais de 40 cursos e palestras realizados
e mira o próximo ano com temas cada vez mais atuais

16

DUPLICATA ESCRITURAL

PROSPECÇÃO DE CLIENTES

Prova de que os processos
disruptivos também já
chegaram ao fomento comercial,
a duplicata eletrônica foi
o tema central da palestra
“Duplicata Escritural (Digital),
Certificadoras e o PLC 73/2018”, com o consultor jurídico do
SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves. Realizada em 29 de
novembro na sede, a apresentação contou com a participação de
Marcelo Maziero, presidente do conselho da Central de Recebíveis,
e Ivan Pompeu Lopes, diretor comercial e de marketing da Central
de Registro de Direitos Creditórios. “A duplicata eletrônica é um
fato inexorável, já aceita pela nossa jurisprudência”, afirmou Fuchs.

Promovido em 7 de novembro
na sede do SINFAC-SP, o curso
“Planejamento para Expansão
Comercial” deixou muito claro
que a prospecção de clientes é
um processo que não deve ser
encarado como a única tarefa a ser exercida pela área comercial
das empresas de fomento comercial. “É prioritário se repensar
a estrutura para, inclusive, criar uma área de suporte para
acelerar esses processos”, sugeriu o administrador de empresas
Marcos Castañón Tibiriçá, lembrando que na rotina do
departamento comercial nem sempre é possível conciliar visitas
e a própria manutenção da carteira às atividades de prospecção.

ESTRATÉGIAS PARA COBRANÇA
No fomento comercial, não basta somente promover ações de cobrança, inclusive usando meios
sofisticados para isso, é fundamental que os colaboradores sejam muito bem treinados e que não
se limitem apenas à tentativa de cobrar, mas tenham obsessão por trazer o dinheiro de volta para
a empresa. Tal análise foi feita pelo consultor Ernani Desbesel, responsável pelo curso “Gestão de
Cobrança”, realizado em 31 de outubro no SINFAC-SP. “Não se deve cobrar nos primeiros dias após
o vencimento, mas logo na manhã seguinte”, ensinou o palestrante, reiterando a importância de se
conversar com o credor, ao invés de apenas mandar um boleto atualizado por e-mail.

CORRIDA CONTRA FRAUDADORES

PARA QUEM ESTÁ COMEÇANDO

Os players do
Piracicaba
Bauru
setor que mais
investem em
tecnologia
para tornar
as operações
mais seguras e confiáveis e adotam processos internos de compliance – conjunto
de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas
e as diretrizes estabelecidas para o negócio – são as que menos chances têm de
cair em golpes. “Nesta corrida entre empresas e fraudadores, quem estiver um
milímetro à frente certamente sairá vencedor”, comparou o consultor jurídico do
SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, que nos dias 17 e 18 de outubro ministrou,
respectivamente, em Piracicaba e Bauru (fotos) a palestra “Fraudes – da Concessão
de Crédito à Prevenção contra Golpes – Casos Práticos”. “Explicamos como são as
novas fraudes que estão ocorrendo no mercado, e de forma inédita usamos o site
do TJ-SP para abrir processos eletrônicos não protegidos pelo segredo de Justiça,
a fim de demonstrar documentos fraudulentos e teses usadas nos casos mais
recentes”, explicou o especialista, que esclareceu dúvidas sobre a possibilidade de
atuação com empresas em recuperação judicial.

Sucesso de
público e crítica
por onde passa, o
curso “Factoring
para Iniciantes”
teve mais uma
edição realizada pelo SINFAC-SP, desta vez nos
dias 9 e 10 de outubro, em sua sede. Além das
recomendações de costume sobre a necessidade
de dedicação exclusiva por quem decide atuar na
área, o professor Rogério Castelo Branco reforçou
que as empresas do setor devem continuamente
buscar a modernização de suas operações,
afinal a tecnologia eliminou distâncias. “Hoje
passou a ser possível uma empresa de fomento
no interior de Minas Gerais operar com um
cliente no Amazonas”, exemplificou. Também foi
apresentada a peça “Factoring, Mitos e Verdades”,
com a Cia. Te-Ato de Teatro.
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EVENT OS

ÁREAS EM CONFLITO

CONVITE AOS GOLPISTAS

A sinergia entre os
departamentos comercial e
de crédito é fundamental para
o sucesso das operações e o
desenvolvimento dos negócios.
“O distanciamento entre as duas
áreas é um dos problemas mais graves na gestão empresarial”,
salientou o administrador de empresas Marcos Castañón Tibiriçá,
que em 3 de outubro ministrou, no SINFAC-SP, a palestra “Gestão
Integrada do Comercial e do Crédito”. Responsável por montar
a primeira central de risco do país, ele enfatizou que a falta de
interação entre essas duas seções gera o estabelecimento de metas
de vendas destoantes do processo de crédito.

Boa parte das empresas do
setor está vulnerável a golpes,
especialmente aquelas que
realizam operações sem
critério, de forma emergencial,
praticamente no desespero
e pressionadas pelo ímpeto de não perder negócios para os
concorrentes. Essa falta de cuidado foi descrita pelo consultor
jurídico Alexandre Fuchs das Neves durante a palestra “Medidas
para Evitar Fraudes”, realizada em 19 de setembro, na entidade.
Ele lembrou de duas ações que os golpistas costumam aplicar – “o
envio de e-mails institucionais de fachada e a emissão de títulos não
performados, como forma de apresentá-los múltiplas vezes”, alertou.

ANÁLISE DE CRÉDITO
As empresas do setor devem organizar suas políticas de crédito, adotando inclusive manuais de
normas e procedimentos. A afirmação foi feita pelo empresário Rogério Castelo Branco, responsável
pela gestão operacional da Efibrás Fomento Mercantil, que em 12 de setembro ministrou, na sede do
SINFAC-SP, o curso “Análise de Crédito para as Empresas do Setor”. Segundo ele, a análise de crédito
ainda é vista e praticada por grande parcela do setor como tarefa exclusiva dos donos de factorings e
securitizadoras. “Por ser um procedimento complexo, não deve ser realizado unilateralmente, mas de
forma colegiada com outros profissionais da empresa”, ponderou.
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INT ERAÇ ÃO

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVOS
PRODUTOS: AS APOSTAS DO SINFACRS

O

18

Representante de 480 empresas no Rio Grande do Sul, entidade está se
reinventando para diminuir os reflexos trazidos pela reforma trabalhista

sindicato gaúcho começou 2018
como todas as demais entidades
sindicais do país – reavaliando
seu posicionamento estratégico e desenvolvendo ideias para que as mudanças provenientes da reforma trabalhista,
principalmente pela supressão da obrigatoriedade da Contribuição Sindical, não
impactassem tão negativamente em suas
atividades.
Fundada em 1991, a entidade tem se
destacado pelo intenso trabalho realizado em defesa do fomento comercial no
Rio Grande do Sul, onde representa 480
empresas, distribuídas principalmente
por Porto Alegre e região metropolitana,
Ijuí, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria. Desse total, 240 são
associadas.
“O SINFACRS fomenta o associativismo, o protagonismo, o relacionamento e
a defesa dos interesses do setor, mantendo um estreito contato com as esferas
do poder municipal, estadual e federal,
juntamente com os órgãos do Executivo,
em especial os que emanam regras de
observância e controle, sendo uma referência brasileira pelos feitos que pratica”,
afirma o presidente Márcio Henrique
Vincenti Aguilar.
SINFAC-SP: Que balanço o senhor
faz das atividades do SINFACRS em
2018 e que perspectivas tem para 2019?
Márcio: Iniciamos o ano promovendo uma mudança de postura, primeiro
para ajustar o orçamento de 2018; segundo, tentar fazer a manutenção do quadro
associativo; e terceiro, se reinventar para
que os associados passassem a ter uma
importância com viés e foco associativo.
Além disso, por ocasião da quebra desse

paradigma, focamos na inovação tecnológica e apresentação de novos produtos,
a exemplo de um aplicativo próprio que
lançamos para simplificar o processo de
comunicação entre a entidade e o seu
público. Em 2019, esperamos um novo
processo econômico, pautado no mercado, com regras mais liberais e segurança
jurídica para quem investe.
SINFAC-SP: Que projeção o senhor
faz para o setor em relação à Sociedade de Crédito Direto (SCD) e à Sociedade de Empréstimo entre Pessoas
(SEP)? E como entende a possível migração das factorings para o segmento
de fintechs?
Márcio: A SCD e a SEP são novas ferramentas que regulam o que já existe no
mercado, especialmente as fintechs. Evidentemente, parcela do setor poderá migrar para este segmento. Mas existem outras ferramentas desenvolvidas para que o
fomento comercial inove, faça parte deste
ecossistema sem necessariamente estruturar uma startup ou uma fintech na área
de crédito.
O impacto das fintechs já existe, e a
tendência é que essas estruturas ampliem
os negócios, focando, evidentemente, o
aparato tecnológico, alcançando o maior
número de pessoas no menor espaço de
tempo possível, dentro de um ambiente
digital. As fintechs focam na pessoa física como tomadora de crédito, enquanto o
fomento comercial ainda está lastreado na
prospecção e proximidade do cliente. Não
vejo, hoje, concorrência entre fintechs e
fomento comercial. Vejo estruturas com
focos e operações distintos, com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito, mas com
públicos ainda segmentados.

Segundo Márcio Aguilar, parte do setor
poderá migrar para SCD e SEP

SINFAC-SP: Como analisa a futura
criação da Empresa Simples de Crédito?
Márcio: A ESC está vindo como
uma grande alternativa para o setor,
por estar mais próxima do modelo que
hoje praticamos nas operações de fomento, no caso da captação de clientes e na performance dos negócios. Por
isso, acredito que poderemos ter uma
forte migração para essa modalidade
de negócios.
SINFAC-SP: Como o SINFACRS tem
atuado para incrementar a capacitação dos profissionais?
Márcio: A entidade tem histórico de
incremento da qualificação profissional
dos empresários e dos seus colaboradores. Nós somos uma referência no Brasil
pela proatividade, por levar o processo de
mudança aos empresários. Mostramos a
eles que a qualificação e o conhecimento estão em constante aprimoramento, e
portanto, devem estar sempre atentos a
esses processos e às novas tendências do
mercado e dos negócios.
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mas a empresa
evoluiu...

Agora a TecPay também funcionará como uma plataforma digital
completa para antecipação de recebíveis de cartões de crédito.

TecPay: a primeira plataforma digital para antecipação de recebíveis de cartões de crédito.
tecpay.com.br

shutterstock

A Ouro Preto Capital Consultoria
é uma das maiores especialistas em FIDC:
mais de 100 fundos estruturados.

O SINFAC SP está oferecendo aos seus
associados uma grande oportunidade
para a criação do seu FIDC.
Fale com os nossos especialistas.

FAÇA O SEU FIDC COM QUEM
FEZ OS PRIMEIROS E MAIORES
FUNDOS DO NOSSO SETOR.

CONTATO

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

