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diretoria

Mais três anos a mil

Hamilton de Brito Junior
Presidente

“N

ão existem atalhos para
qualquer lugar que valha a pena”. Eternizadas

nos belos comerciais Johnnie Walker,
as sábias palavras do famoso mergulhador mexicano Raúl García Bravo
traduzem fielmente estes quase dois
anos de uma gestão que se encerra no

Marcus Jair Garutti
Vice-Presidente

Fernando A. Regadas Junior
Diretor Tesoureiro

Luiz Fernando dias Lycarião da Trindade
Diretor Secretário

Fernando Galucci

Diretor Social e de Eventos

JosÉ Carlos Francisco

Diretor de Relações com o Mercado

Divulgação

fim de dezembro.
De lá para cá, todas as nossas decisões, tomadas em conjunto com os colegas de Diretoria, sempre tiveram por trás a vontade de construir
um caminho – mesmo que precisássemos pisar em pedras e desviar
de obstáculos em alguns momentos –, mas sem nunca buscar falsos
atalhos. Afinal, foi com muita paciência, um passo de cada vez, que
obtivemos grandes vitórias em tão pouco tempo.
Agora, com mais um triênio pela frente, poderemos continuar fomentando novos triunfos para o setor, andando por estradas difíceis,
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Diretoria suplente
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Everaldo Moreira
Demetrius Alberto Duailibi
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Maria da Conceição Francischinelli

nas quais as dificuldades geralmente levam muitos a desistir sem tentar.
Embora esta gestão já esteja chegando ao fim, nossa Diretoria,
que se renova parcialmente, está ansiosa para começar 2014 a todo
vapor e trabalhar os próximos três anos a mil por hora, plenamente
consciente de que é possível, sim, transformar o presente para conquistar o futuro.
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Nesta edição do nosso Informativo, além da cobertura da eleição
da nova Diretoria e da retrospectiva das realizações alcançadas por
esta gestão, também brindamos o leitor com reportagens de impacto, destacando uma completa pequisa sobre o perfil do nosso setor,
cujos resultados ajudarão a nortear as estratégias da entidade.
Além disso, abordamos nossa recente conquista – a aprovação do
PLP 221/2012 (apenso o PLP 237/2012), e aproveitamos para reforçar
a importância da Contribuição Sindical e analisar o impacto das mudanças que o eSocial – responsável por unificar as informações trabalhistas e previdenciárias – terá no fomento mercantil, infelizmente
obrigado ao enquadramento no Lucro Real.
Ainda, para mostrar o quanto desejamos elevar o padrão do setor,
o ano que vem estará repleto de cursos, palestras, workshops, além do
7º Simpósio dos Empresários de Fomento Mercantil e do IV Encontro
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Transparência, verdadeiro
caminho para o sucesso
Fundada em 2001 em Araraquara, a Aticca Factoring Fomento
Mercantil aposta na modalidade “matéria-prima no cedente”

D

e cliente a proprietário de uma em-

prejudica a saúde fi-

presa de fomento mercantil, o em-

nanceira da empre-

presário Renato Cardili é também

sa. Embora existam

protagonista de uma história peculiar, vivida

riscos pelo maior

a partir da decisão de mudar radicalmente a

envolvimento

sua atividade profissional. Entre 1994 e 1998,

dia a dia dos clien-

à frente de uma oficina de bombas injetoras

tes, há mais tranqui-

na Capital e sem apoio dos bancos, enfrentou

lidade por se saber

dificuldades para levar o empreendimento

que todo o fatura-

adiante. Ao recorrer ao fomento, percebeu o

mento é real, visto

potencial do mercado. “Voltei para o interior

que acompanhamos

e estudei muito sobre factoring. Na época,

diariamente as mo-

trabalhei com revenda de automóveis e, em

vimentações finan-

2001, abri a AlfaCred, que em 2010 recebeu

ceiras. Atualmente,

o nome atual”, conta Renato, que, em socie-

operamos esta mo-

dade com a esposa Cintia, atualmente empre-

dalidade em uma empresa do setor químico e

suspeita. A Resolução 21 pouco alterou nos-

ga 12 colaboradores.

em duas da área de papel e celulose.

sa rotina, se comparado a algumas empresas

Divulgação

no

Renato (em pé à esq.) e equipe: colaboradores foram certificados
no curso sobre Resolução 21, ministrado pelo SINFAC-SP

que tiveram de fazer uma transformação geSINFAC-SP: Como a Aticca opera o
modelo “matéria-prima no cedente”?
Renato: Quase 50% de nossas opera-

SINFAC-SP: Quais diferenciais com-

ral na maneira de trabalhar.

petitivos o senhor destacaria na forma de
sua empresa atuar?

SINFAC-SP: Que benefícios a Aticca

ções são feitas nesta modalidade, na qual

Renato: A transparência é primor-

um funcionário da Aticca coordena a re-

dial. Ao fazer a operação, o cliente sabe

alização de contratos que geram os rece-

que não vai precisar nos cobrar ou ficar

Renato: Nos associamos ao SINFAC-SP

bíveis. Ele contata os fornecedores para

perguntando sobre tudo. Trabalhamos

desde o início de nossas operações, sempre

a compra da matéria-prima e promove a

com o fator praticamente fixo e sem al-

com apoio da equipe da entidade, principal-

gestão dos custos para a empresa-cliente.

terações, a não ser que seja repactuado

mente na área de cursos. Acompanhamos a

Todos os recebíveis nos são direcionados.

com o cedente. É um jogo franco e aber-

atuação do Sindicato em diversas questões,

Esta é a forma correta da operação. Paga-

to. Não há prazo médio, não ocultamos

aprovando o bom trabalho realizado pela

mos a matéria-prima e a antecipamos para

nada. A maioria dos clientes veio por

Diretoria.

a produção, operamos os recebíveis e re-

indicação de quem já conhece e confia

passamos os recursos para o cliente arcar

em nosso sistema, inclusive por reco-

com seus custos operacionais.

mendação de bancos. Por segurança, não
operamos com empresas com menos de

SINFAC-SP: Tamanha proximidade

três anos de funcionamento.

com o cliente mostra a transparência de
sua operação, mas como você mitiga a
possibilidade de complicações?

e seus profissionais têm colhido por meio
da vida associativa?

SINFAC-SP: Como analisa o problema da vedação de títulos?
Renato: As grandes corporações travam
este processo mesmo sem vedar a emissão do
título. Elas pressionam o fornecedor a receber

SINFAC-SP: A Resolução 21 trouxe
impactos para a sua empresa?

diretamente, ou ameaçando trocá-lo por outro.
Para funcionar com eficiência, precisaríamos

Renato: Toda a operação é bem perfor-

Renato: Todos os nossos funcionários

ter uma central única de títulos endossados di-

mada. Na realidade, estamos acelerando este

foram certificados no curso do Sindicato,

gitalmente, formatada para impedir o uso da

processo, pois a ocorrência de títulos frios

estando aptos a avaliar se uma operação é

má-fé contra as factorings. A luta será enorme.
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eLEIÇÃO

Associados aclamam nova
Diretoria para 2014-2016
No próximo triênio, o empresário Hamilton de Brito Junior se propõe
a prosseguir o constante trabalho, dentro e fora da entidade, para
fortalecer ainda mais a atividade

R

econhecido hoje como um dos
sindicatos patronais com bons
trânsito e articulação política em
Brasília, status obtido nos últimos anos, o
SINFAC-SP continuará a seguir este caminho, segundo a vontade dos associados que
aclamaram os integrantes da nova Diretoria,
eleita no dia 6 de novembro, para a gestão
2014-2016.
“O desejo desta Diretoria é concluir os
trabalhos já iniciados e que estão bem encaminhados, como as recentes vitórias relativas
à inclusão de um capítulo sobre o fomento
mercantil no novo Código Comercial e de
um artigo no PLP 237/2012, que foi apensado
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ao PLP 221/2012”. As palavras do empresário Hamilton de Brito Junior, presidente em
exercício desde fevereiro de 2012, resumem
as metas para o próximo triênio. “Nosso compromisso é lutar pelo maior reconhecimento
da atividade e da categoria”, frisou.
A eleição obedeceu às normas do Estatuto Social e Regulamento Eleitoral do
SINFAC-SP. Pelas regras, uma chapa única
registrada dispensa as formalidades de voto
secreto, mesas coletora e apuradora e quórum mínimo.
Em pouco menos de uma hora, o processo eleitoral, dirigido pelo presidente
licenciado Luiz Carlos Casante, teve se-

Reperkut

Eleita por aclamação para o próximo triênio, a nova Diretoria continuará
atuando com todas as forças para defender o setor e a categoria

quência com a leitura do “Edital de Convocação”, feita pelo empresário associado
Eudenir Willian Ranieri, responsável por
secretariar a mesa dos trabalhos.
Realizado este procedimento, Casante
chamou os associados a votar, por aclamação, elegendo a chapa única encabeçada
por Hamilton, para o exercício das atividades diretivas nos próximos três anos. O
direito ao voto foi dado aos empresários
associados em dia com suas obrigações
sindicais.
“Tenho uma equipe maravilhosa – reduzida, é verdade –, mas bastante competente
e funcional. À minha volta, conto com todo

ELEIÇÃO
o suporte de uma Diretoria vibrante, altamente participativa nas decisões que envolvem o presente e o futuro de nossa entidade”, afirmou o presidente.
Exultante, o dirigente diz estar com as
forças renovadas, pronto para encarar os
obstáculos do difícil caminho percorrido
até agora para colocar o fomento mercantil
no devido lugar.
“O desejo de todos é continuar obtendo resultados positivos para o setor. Atuar
à frente do SINFAC-SP equivale a jogar
xadrez, onde o movimento de cada peça influencia no resultado global”, salientou.
Hamilton reafirmou que a entidade
continuará incrementando a presença no
cenário nacional, em especial reforçando
os contatos com parlamentares que ainda
não conhecem muito bem o setor. “Com a
ajuda de parceiros, como o deputado Laércio Oliveira, pretendemos mostrar a outros
membros do Legislativo o funcionamento
do factoring e como ele é importante para
o desenvolvimento dos micro e pequenos
empresários”, defendeu.
Para ele, os próximos três anos serão
fundamentais para o estabelecimento de novas diretrizes para o segmento. “Neste espaço de tempo já será possível sentir os efeitos
das mudanças trazidas pela inserção da atividade no Código Comercial e no Estatuto
da Micro e Pequena Empresa”, reforçou.

COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA
Presidente – Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento Mercantil Ltda.).
1º Vice-Presidente – Marcus Jair Garutti (Iguassu Fomento Mercantil Ltda.)
2° Vice-Presidente – Marcos Libanore Caldeira (Aquitânia Fomento Mercantil Ltda.)
Diretor Tesoureiro – Demétrius Alberto Duailibi (Globalcred Informações e Fomento Mercantil Ltda.)
Diretor Secretário – Luiz Fernando D. Lycarião da Trindade (Lycarion Factoring Fomento Mercantil Ltda.)
Diretora Social e de Eventos – Maria Isabel Salviati Camargo (Midas Fomento Mercantil Ltda.)
Diretor de Relações com o Mercado – José Carlos Francisco (JCF Factoring Fomento Comercial Ltda.)
Conselho Fiscal
Gustavo Alberto Colombi Camargo (Multifactor Fomento Comercial Ltda.)
José Bonfim Cardoso Jaffe (BBL Fomento Mercantil Ltda.)
Valdir Gomes da Silva (Banpar Fomento Comercial e Serviços Ltda.)
Diretores Suplentes
Fernando A. Regadas Junior (Cobravel Factoring Fomento Mercantil Ltda.)
Marcio Lima Gonçalves (Euro Money Fomento Mercantil Ltda.)
Pio Daniele (Daniele Banco Fomento Comercial e Participações)
Robinson Carneiro Cerqueira Leite (Athenabanco Fomento Mercantil Ltda.)
Conselho Fiscal Suplente
Everaldo Moreira (Valecred Soluções Financeiras Ltda.)
Doriana Pieri Bento (Pleno Fomento Mercantil Ltda.)
Representantes na FECOMERCIOSP
Hamilton de Brito Junior e Marcus Jair Garutti
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Pesquisa faz radiografia do factoring
Realizado pelo SINFAC-SP, levantamento ouviu 91 empresas e ajudará

I

niciada em fevereiro de 1982 no país, a ati-

68,12%, têm mais de cinco anos de mercado,

vidade de fomento mercantil traz em seu

mostrando que a maturidade é um dos fato-

Entre os setores com maior presença

DNA peculiaridades emblemáticas para

res que diferenciam o factoring dos demais

do factoring, a indústria figura em primei-

um setor ainda tão recente e que busca não ape-

segmentos. Aspecto interessante mostra que

ro lugar com 36,32%, seguida do comércio

nas uma legislação própria, mas também reco-

o surgimento de novos empreendimentos é

(28,33%), dos serviços (26,39%) e do agro-

nhecimento e segurança jurídica para continuar

um dos motores do fomento, pois 15,39%

negócio (8,95%). O levantamento ratifica

ajudando a desenvolver a economia nacional.

das sociedades atuam há menos de dois anos.

ainda que, somadas, as micro e pequenas

Motivado por essas características, o
SINFAC-SP realizou, entre os dias 20 de setembro e 25 de novembro, a pesquisa on-line

A questão humana também evidencia

“O Perfil da Atividade de Fomento Mercantil

uma visão diferenciada dos gestores. Entre

no Brasil”, contendo 18 questões de múltipla

sócios e colaboradores, 69,23% das empresas

escolha e um espaço para comentários de as-

possuem até seis pessoas em seus quadros.

sociados e não associados. A seguir, confira
algumas considerações sobre os itens pesquisados (gráficos a partir da página 8):

empresas compõem pouco mais de três
quartos da clientela, com 78,45%.

5. Volume médio mensal
Em função desta estabilidade no atendimento do mercado, o volume médio mensal
de operações tem uma divisão bem coe-

3. Clientes regulares
Já o número de clientes ativos, com ope-

rente. Tanto que, entre as 91 pesquisadas,
74,73% movimentam até R$ 2 milhões.

rações regulares, expõe que a formação e a

1. Tempo de atividade
O levantamento revelou, por exemplo,
que acima de dois terços das empresas, ou

manutenção da carteira de cedentes são essenciais para o sucesso. De acordo com a pesquisa, 75,23% das empresas têm até 50 clientes.

6. Fator mensal
Pelo levantamento, as factorings também deixam claro que a diversidade da

Thinkstock
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2. Colaboradores

4. Segmentos atendidos
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em São Paulo e revela perfil do setor
a entidade a desenvolver estratégias para melhor atender os associados
concorrência entre elas é essencial para a
boa saúde deste mercado. Apenas com o
deságio e sem ad valorem, 52,75% aplicam
entre 3% e 4%.

7. Ad valorem
Em relação ao ad valorem propriamente
dito, a média fica entre 0,41% e 1,00%, para

10. Número de operações
(mensal)
Embora o volume de negócios executados não signifique maior ou menor quantique hoje mais da metade das empresas de

um tema sempre polêmico – as demandas

factoring, ou 84,61%, realiza até 200 ope-

judiciais. Seja como autora ou ré, 46,34%

rações mensais.

das empresas relataram ter participado de
ações de cobrança e 22,76% de processos

11. Número de títulos
(mensal)
Reforçando essa máxima do setor,

prazo médio da carteira de clientes varia de

73,62% das sociedades de fomento mercan-

31 a 60 dias, para 81,32% das companhias

til operam com até 1.000 títulos por mês,

entrevistadas.

equivalente a uma média diária – em dias

Um dos calcanhares de Aquiles da eco-

15. Demandas Judiciais
O mapeamento traz ainda dados sobre

Segundo a pesquisa do SINFAC-SP, o

9. Índice de inadimplência

ria-prima (9,47%) e trustee (4,74%).

dade de recursos circulando, fica evidente

69,23% das empresas.

8. Prazo médio da carteira

centes começam a se destacar, como maté-

úteis – de pouco mais de 50 títulos.

envolvendo sustação de protesto. Curiosamente, 16,26% das factorings afirmaram jamais ter se envolvido em qualquer
tipo de ação.

16. áreas alternativas
Conhecido por sua coesão, o setor ainda guarda características clássicas, com

12. Ticket médio

56,38% das empresas negando a pretensão

nomia brasileira, com 5%, segundo o Banco

A pesquisa revela ainda que quase 50%

de acrescentar ou modificar sua área de atu-

Central, a inadimplência geral do mercado

dos participantes da pesquisa, ou 48,34%,

ação. Paralelamente, 14,89% das factorin-

de crédito está bem distante da realidade do

negociam entre R$ 1.001,00 e R$ 3.000,00,

gs estudam a possibilidade de operar com

fomento mercantil, que possui um índice

enquanto 14,29% das empresas operam ti-

FIDC e 3,19%, com securitização SPE.

bem baixo. De acordo com o mapeamento,

ckets médios de até R$ 200,00.

23,08% das empresas do setor registraram
menos de 0,20% de perda sobre o total operado nos últimos dois anos.
“Pródigo em promover a educação continuada entre empresários e colaboradores,

“Esta ampla pesquisa será essencial

13. Índice de recompra

atuação criando novas estratégias e desen-

81,62% informaram que têm recompra de

volvendo planos que contemplem a maior

títulos de até 5,00% do valor operado.

representatividade do setor e o melhor aten-

inclusive com temas que ajudam a dirimir
problemas como a inadimplência ou sub-

para que nossa entidade condicione sua

Das empresas participantes da pesquisa,

dimento aos associados no Estado. A análi-

14. Ativos operados

se de todos os quesitos da pesquisa mostra

sidiam o sistema na detecção de tentativas

Mesmo investindo em negócios cada

que o perfil das empresas de factoring é de

de fraudes, como os diversos eventos sobre

vez mais diversificados, a maioria das

pequenas empresas que atendem pequenas

Resolução 21, o SINFAC-SP confirmou que

empresas continua se expandindo, adqui-

empresas.”, argumenta Hamilton.

94,09% dos entrevistados participam de

rindo ou realizando ativos e operações

A íntegra desta radiografia está disponí-

cursos, palestras, simpósios e encontros re-

tradicionais. O domínio ainda é das dupli-

vel no site do SINFAC-SP: www.sinfac-sp.

gionais”, orgulha-se o presidente Hamilton

catas (46,32%) e dos cheques pré-datados

com.br, no item Downloads / Documentos

de Brito Junior.

(36,84%). Entretanto, atividades mais re-

do SINFAC-SP.
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1. Quantos anos a sua empresa tem
no mercado? (em %)

40,00

2. Quantos funcionários/
colaboradores a sua empresa
possui? (inclusive sócios) (em %)

40,00

37,35

36,26

35,00

35,00

30,00

26,37

32,97

30,00

25,00

25,00

20,00
15,00

12,09

10,99

20,00
16,48

10,00
5,00

4,40

4,40

4,40

9,89

10,00

entre 15 e 20 anos

entre 10 e 15 anos

entre 5 e 10 anos

entre 3 e 5 anos

entre 2 e 3 anos

entre 1 e 2 anos

menos de 1 ano

-

8

15,00

3. Quantos clientes (cedentes) a
sua empresa opera regularmente?
(ativos) (em %)

40,00

5,00

2,20

2,20

de 16 a 20

Mais de 20

até 3

de 4 a 6

de 7 a 10

de 11 a 15

4. Quais os setores mais atendidos
pela sua empresa? (em %)

40,00
36,32

35,16

35,00

35,00

30,00

30,00

25,00

25,00

28,33
26,39

18,68

20,00
15,00

13,19

5,00

15,00

12,09

8,79

10,00

20,00

8,79

8,95

10,00
5,00

3,30

0,00

até 5

de 6 a 10

de 11 a 15

de 16 a 20

de 21 a 50

de 51 a 100

mais de 100

Indústria

Comércio

Serviços

Agronegócio

-

até 0,2%

de 0,21 a
0,40%

de 0,41 a
0,50%

de 0,51 a
0,70%

de 0,71 a
1,00%

de 1,01 a
1,50%

25,00

20,00

13,19

9,89

5,00

-

mais de
1,50%

-

50,00

10,00

-

-

7,69

2,20

7,69
1,10

2,20

Mais de 7,00%

1,10
entre 6,51% e 7,00%

2,20

entre 6,01% e 6,50%

entre 5,01% e 6,00%

2,20

entre 4,51% e 5,00%

entre 4,01% e 4,50%

15,38

mais de 120 dias

28,57
-

entre 3,51% e 4,00%

20,00

de 91 a 120 dias

35,00
entre 3,01% e 3,50%

30,00

de 61 a 90 dias

7. Qual o “ad valorem” médio que
sua empresa pratica? (em %)
5,00

entre 2,51% e 3,00%

10,00

entre 2,01% e 2,50%

--

entre 1,51% e 2,00%

2,20

entre 1,00% e 1,50%

21,99

de 41 a 60 dias

10,99
6,59

menos de 1%

5,00

Acima do R$ 30.000.000,00

25,00

de 31 a 40 dias

29,67
entre R$ 10.000.000,01
e R$ 30.000.000,00

6,59

entre R$ 5.000.000,01
e R$ 10.000.000,00

9,89

de 26 a 30 dias

30,00
entre R$ 3.000.000,01
e R$ 5.000.000,00

10,00

de 16 a 25 dias

10,00
17,58

entre R$ 2.000.000,01
e R$ 3.000.000,00

5. Qual o volume médio mensal de
suas operações? (em %)

até 15 dias

15,00
17,58

entre R$ 1.000.000,01
e R$ 2.000.000,00

25,00

entre R$ 500.000,01
e R$ 1.000.000,00

20,00

entre R$ 300.000,01
e R$ 500.000,00

menos de R$ 300.000,00

Mapeamento
do factoring
do brasil

6. Qual o fator mensal médio que
sua empresa pratiCa (apenas o
deságio sem “ad valorem”)? (em %)

35,00

17,58
29,67

15,00
23,08

15,00

16,48

6,59

-

8. Qual o prazo médio de sua
carteira de clientes? (em %)

60,00

48,35

40,00

30,00

32,97

20,00

8,79

-

9

Mapeamento
do factoring
do brasil

9. Qual o seu índice de inadimplência
atual (% de perda sobre o total
operado nos Últimos 2 anos)?

25,00

10. Qual o nÚmero de operações
(mensal) realizadAS por sua
empresa? (em %)

60,00

23,07

52,74
20,00

18,68

50,00
14,29

15,00

40,00

12,09

10,99

10,00

31,87
30,00

6,59

5,49
5,00

3,30

4,40

20,00
1,10
mais de 5,00%

entre 4,01 e 5,00%

entre 3,01 e 4,00%

entre 2,51 e 3,00%

entre 2,01 e 2,50%

entre 1,51 e 2,00%

entre 1,01 e 1,50%

11. Qual o número de títulos
operados mensalmente por sua
empresa? (em %)

4,40
1,10
até 100 operações

de 101 a 200
operações

de 201 a 500
operações

de 501 a 1000
operações

de 1001 a 5000
operações

12. Qual o ticket médio operado em
sua empresa? (em %)

30,00

46,15

25,26

45,00

25,00

40,00

23,08

20,00

35,00
27,47

15,00

14,29

13,19

25,00

9,89

10,00

20,00

5,49

14,29

15,00

3,30

5,00

3,30

7,69
de R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00

de R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00

de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00

acima de 25000 títulos

de 5001 a 25000 títulos

de 2501 a 5000 títulos

de 1001 a 2500 títulos

de 501 a 1000 títulos

até 500 títulos

de R$ 501,00 a R$ 1.000,00

1,10

-

de R$ 201,00 a R$ 500,00

3,30

5,00

2,20

até R$ 200,00

10,00

acima de R$ 10.000,00

30,00

de R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00

50,00

9,89

10,00

de R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00
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entre 0,51 e 1,00%

menos de 0,20%

entre 0,20 e 0,50%

-

Mapeamento
do factoring
do brasil

13. Qual o índice de recompra em sua
empresa (valor de recomrpa/valor
operado)? (em %)

14. Que tipo de ativos/operações sua
empresa adquire ou realiza (marcar
somente aqueles que a sua empresa
esta operando atualmente)? (em %)

50,00
45,00

42,86
38,46

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00

16,48

15,00

16. Sua empresa já atua ou pretende
ingressar em alguma outra área nos
próximos 2 anos? (em %)

56,39

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

14,89
2,13

3,19

2,13

3,19
Sim, já estamos preparando a
entrada em Securitização SPE

14,89
3,19

Fonte: Sinfac-SP

Não pretendemos acrescentar ou
modiﬁcar nossa área de atuação

Sim, estamos estudando
outras áreas de atuação

Sim, estamos estudando a
possibilidade da entrada em
Securitização SPE

Sim, estamos estudando a
possibilidade da entrada em FIDC

15. Quais os tipos de demandas
judiciais mais frequentes para sua
empresa, tanto como autorA como
ré? (em %)

11

Sim, já estamos preparando
a entrada em FIDC

-

Sim, já atuamos em
Securizatização SPE

de 10,01 a 15,00%

de 5,01 a 10,00%

de 2,01 a 5,00%

até 2%

-

Sim, já atuamos em FIDC

2,20

-

acima de 20,00%

5,00

de 15,01 a 20,00%

10,00

reTROSPECTIVA

Trabalho árduo recompensado
Diretoria 2010-2013 não poupou esforços para promover a evolução da
entidade e da categoria, inclusive melhorando a imagem da profissão
perante os Três Poderes

I

nserção do fomento mercantil no
novo Código Comercial e no PLP
237/2012, obtenção da certificação
ISO 9001:2008 e do Sistema de Excelência em Gestão Sindical (SEGS), criação de
consultoria contábil para os associados, realização de mais cursos e eventos.
A lista acima é apenas uma fração do
grande número de conquistas conseguidas em apenas 22 meses à frente da Diretoria do SINFAC-SP – cargo assumido
pelo empresário e então vice-presidente
Hamilton de Brito Junior, em fevereiro
de 2012.
Neste período, o Sindicato avançou
muito em diversos quesitos, inclusive
aproximando-se ainda mais dos associados na Capital, interior e litoral, e de
diversas entidades como FECOMERCIOSP, Instituto dos Advogados de São
Paulo (IASP), Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis no Estado de São
Paulo (SESCON-SP) e, mais recentemente, a Central Brasileira do Setor de
Serviços (CEBRASSE).
A Diretoria que encerra o triênio foi

ra (membro da Comissão Especial).
Resultado: inclusão do artigo 73-A
em benefício do nosso setor (veja texto
na página 13).

Educação continuada
Outra prioridade desta Diretoria foi a
elevação do nível de capacitação dos profissionais. Além dos cursos promovidos
durante esse período, por exemplo, os que
abordaram a Resolução 21 e o ensino da
gestão integrada de tributos, a entidade
promoveu eventos que ficaram marcados
na história, como o quinto e o sexto Simpósio dos Empresários de Fomento Mercantil
do Estado de São Paulo, realizados na Capital, e duas edições do Encontro Regional
de Campinas.
Paralelamente, incrementaram-se os
debates acerca de temas do cotidiano
dos profissionais, sob a forma de eventos
que vêm discutindo matérias essenciais
e esclarecendo diversas dúvidas dos associados, como os Cafés da Manhã com
Empresários, em todo o Estado de São
Paulo.

Fotos: Divulgação
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responsável por dar prosseguimento às
ações iniciadas anteriormente, que foram
desenvolvidas e executadas durante este
mandato, como parcerias estratégicas com
várias empresas, em especial as que atuam
com produtos ligados à tecnologia da informação e ao factoring.
Um exemplo que continuamente agregará importância à entidade foi o estreitamento dos laços de cooperação com o
COAF, seja por meio da presença de representantes em eventos, como o presidente do
órgão federal, Antonio Augusto Rodrigues,
ou pelo incremento dos cursos sobre a Resolução 21, que o SINFAC-SP vem promovendo com sucesso.
O mesmo processo de aproximação
ocorreu com a Secretaria da Micro e
Pequena Empresa (SMPE), em sucessivas reuniões com o ministro Guilherme
Afif Domingos, e diversos parlamentares, com o especial apoio dos deputados
Cláudio Puty (relator do PLP 237/2012),
Pedro Eugênio (autor do Projeto), Guilherme Campos (presidente da Frente
Parlamentar das MPEs) e Laércio Olivei-

O presidente Hamilton de Brito Junior com o diretor Marcos
Libanore Caldeira, durante a reunião em que foi votado o
PLP 221/2012 (apenso o PLP 237/2012)

O presidente Hamilton e a gerente Cristina Engels recebem
o certificado SEGS do presidente da FECOMERCIOSP, Abram
Szajman (ao centro)

reTROSPECTIVA

36 palavras blindam o factoring
contra a vedação de títulos

“A

inclusão do artigo 73-A no PLP
221/2012 (apenso o PLP 237/2012)
não é apenas uma vitória do Sindicato, mas de todo o nosso setor, pois o trecho
foi incorporado a uma lei complementar à
Constituição Federal, que trará mais segurança jurídica a todas as empresas de fomento mercantil do Brasil”, comemorou o presidente Hamilton de Brito Junior.
O texto veda a recusa de empresas em
honrar o pagamento de créditos transfe-

ridos, por micro e pequenas empresas, às
sociedades de fomento mercantil. De autoria dos deputados Vaz de Lima e Pedro
Eugênio, o PLP teve como relator o deputado Cláudio Puty.
A odisseia do SINFAC-SP para esta
demanda tomou corpo ainda no início de
2013, e entre idas e vindas de Brasília, recebeu o apoio tanto do ministro da Secretaria
da Micro e Pequena Empresa, Guilherme
Afif Domingos, quanto de diversos parla-

mentares, como Laércio Oliveira, interlocutor que auxiliou a entidade ao aproximá-la
de seus colegas de Congresso Nacional.
Com apenas quatro linhas e 36 palavras,
o artigo 73-A tem a seguinte redação: “São
vedadas cláusulas contratuais relativas à limitação da emissão ou circulação de títulos
de crédito ou direitos creditórios originados
de operações de compra e venda de produtos
e serviços por microempresas e empresas de
pequeno porte.”

Ponto de vista

Contribuição Sindical:
vinculação e obrigatoriedade
Ricardo Border (*)

V

árias dúvidas têm sido levantas
sobre o pagamento da Contribuição Sindical. A par da importância dos sindicatos para as categorias econômicas ou profissionais, podemos citar o
forte trabalho do SINFAC-SP em defesa da
atividade. A atuação da entidade tem sido
marcante na representação das empresas
de fomento mercantil, tanto no Congresso
Nacional – para regulamentar uma legislação para o setor – quanto nas várias negociações de convenções coletivas de trabalho
e na constante preocupação de atualizar e
capacitar os profissionais da área.
A contínua realização de cursos, workshops, fóruns, simpósios e congressos,
além de consultorias jurídica e contábil,
trabalhos e publicações especializadas,
cumpre fiel e fortemente sua representatividade. Dito isto, vamos nos ater ao comando legal sobre a matéria. Assim, dispõe o artigo 579, da CLT:
“Art. 579 – A contribuição sindical é de-

vida por todos aqueles que participarem de
uma determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão liberal, em
favor do sindicato representativo da mesma
categoria ou profissão ou, inexistindo este, na
conformidade do disposto no art. 591”. (g.n.)
Portanto, inexiste dúvida de ser a Contribuição Sindical uma obrigação – compulsória e de caráter geral – e deverá ser paga
por todo profissional liberal ou integrante
de uma categoria econômica ou profissional, revertendo a importância recolhida na
seguinte proporção: sindicato representativo da categoria (60%), respectiva federação
(15%), confederação (5%) e governo (conta
emprego e salário do MTE – 20%).
E mais: a interpretação lógica do texto do artigo 579 da CLT, ao estabelecer
que essa obrigação é devida por todos
aqueles que participam de uma categoria econômica ou profissional, ou de
uma profissão liberal, deixa evidente
que, no caso de participação em duas ou

mais categorias econômicas ou profissões liberais, a pessoa estaria obrigada
ao recolhimento a cada um dos sindicatos que a representasse.
O parâmetro para recolhimento da Contribuição Sindical da categoria econômica, de
conformidade com o estabelecido no artigo
580, inciso III, da CLT, já que o único requisito exigido é a sua existência legal, varia de
acordo com seu capital social, que, aplicado
sobre a tabela elaborada pela Confederação
Nacional do Comércio, no caso das empresas
do comércio e de serviços, como a categoria
econômica do fomento mercantil, está disponível no site do SINFAC-SP, e deverá ser
recolhida até o dia 31 de janeiro de 2014.
Portanto, fica a dica ao empresário do
fomento mercantil: conheça, participe e
desfrute da estrutura e dos serviços que o
SINFAC-SP lhe proporciona.
(*) Ricardo Border é advogado do
SINFAC-SP.

13

CURSOS & EVENTOS

2014 com a agenda reforçada
As atividades ligadas à educação continuada serão iniciadas em
10 de fevereiro, com uma programação formatada para levar as mais
recentes novidades aos empresários e seus colaboradores

O

ano de 2014 será repleto de cursos
e eventos realizados na Capital e
no interior. Mesmo ainda sem as
datas programadas, o SINFAC-SP já selecionou os temas, levando em conta a procura e a demanda dos últimos anos.
O destaque fica por conta da continuação
dos cursos sobre a “Resolução 21 do COAF e
Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro”, que fizeram sucesso em 2013. Gratuito
para associados, este treinamento, inclusive,
como bem lembrou o consultor jurídico do
Sindicato, Alexandre Fuchs das Neves, é um
compromisso assumido com o COAF, que
obriga a capacitação e atualização frequentes
dos profissionais.
Em recente artigo (COAF multa factorings que não treinam colaboradores)
publicado no site do SINFAC-SP, o coordenador do curso lembrou que até o final de
outubro o órgão federal já havia aplicado
multas que totalizaram R$ 362 mil.
“O que realmente causa enorme surpresa é o descaso, mesmo em face ao valor das
multas aplicadas, que alguns empresários
ainda têm com relação à necessidade de
treinamento, que é ministrado, repita-se,

Paulo Fernando Costa
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gratuitamente”, argumentou.
As novidades para 2014 serão os
quatro workshops a ser ministrados pelo
Sindicato, eventos que possibilitarão um
treinamento prático abordando temas
como: A Elaboração do Manual de Política Operacional e Formulários (conforme
exigência da Resolução 21) e Bureaus de
Crédito e Técnicas de Vendas e de Negociação. Porém, para participar, é necessário que tenha realizado treinamento
anterior ou curso sobre o mesmo tema, ou
no caso do segundo, que se tenha conhecimento básico sobre os bureaus.
A entidade realizará também cursos que
sempre atraem empresários interessados em
incrementar conhecimentos, como Factoring para Iniciantes e Análise de Crédito
a assuntos mais complexos, entre os quais
Análise e Prevenção do Risco Jurídico,
Matemática Financeira, Técnicas de Vendas, Técnicas de Negociação, Gestão da
Cobrança, Gestão Integrada de Tributos,
Gestão Estratégica para Empresas de Fomento Mercantil.
Em setembro, por exemplo, será realizado o 7º Simpósio dos Empresários de Fo-

Um dos eventos de destaque do SINFAC-SP, o Encontro Regional de Campinas de 2014
certamente repetirá o sucesso obtido em edições anteriores

mento Mercantil do Estado de São Paulo,
reunindo autoridades sindicais, políticas e
empresariais para debater os principais assuntos ligados ao setor.

Palestras
A programação de 2014 também está
repleta de palestras. Pelo menos sete
eventos deste tipo já aguardam a definição
de datas, promovendo a difusão de conhecimentos sobre Contratos e Aditivos;
Factoring, FIDC e Securitização; Garantias na Operação de Fomento Mercantil;
Direito de Regresso e Vedação de Títulos;
Fomento à Produção, Matéria-prima e
Trustee; Cadastro e Prazo de Revalidação; e Jurisprudências Aplicadas ao Fomento Mercantil.

Interior
O SINFAC-SP reforçará também sua
presença no interior do Estado, ao levar
educação continuada aos empresários e seus
colaboradores. “Esta estratégia atingirá, em
especial, as localidades consideradas polos
concentradores de empresas de fomento
mercantil”, explica a coordenadora de cursos e eventos Claudia Maria Caponero.
Com destaque para Campinas, cidade
com o segundo maior número de factorings
ativas no Estado, atrás apenas da Capital,
e que receberá em maio de 2014 a quarta
edição do Encontro Regional, além de sediar outros eventos, como um workshop
sobre A Elaboração do Manual de Política
Operacional e Formulários.
O Sindicato também se fará presente
em outras cidades promovendo não apenas
a integração entre os profissionais, mas a
divulgação dos benefícios que a associação à entidade traz para as empresas. “Não
importa a distância, nosso objetivo é estar
sempre ao lado do empresário, auxiliando-o
e a seus colaboradores, no momento de promover a educação continuada”, argumenta
Claudia.

eSOCIAL

Adaptação deve começar já
pregadores aos diferentes órgãos do governo, com o estabelecimento de transmissão
única. Tamanha complexidade obrigará as
empresas, inclusive as sociedades de fomento mercantil, a se organizar para atender a mais esta demanda do poder público”,
explica o contador.
Granado lembra ainda que a partir de
julho de 2014 será a vez das empresas enquadradas no Lucro Presumido e as integrantes do Simples Nacional passarem pelo
mesmo processo, com conclusão prevista
para dezembro.
Já o professor Roberto Dias Duarte, um
dos mais renomados especialistas em SPED
no Brasil, reconhece que o projeto do eSocial
tem uma grande vantagem sobre os demais.
“A maior parte das normas regulatórias
desse sistema é de ordem trabalhista, e não
tributária, como ocorre nos demais projetos
do SPED. Isso, por si só, já é uma alento,
pois não teremos 31 alterações diárias na
legislação”, explica o membro do GT de
Tecnologia do CRC-MG e coordenador do
MBA Empreendedorismo Contábil no B.I.
International.
Para ele, empresas e contadores terão
que usar sistemas realmente capazes de integrar organizações e departamentos, pois o
eSocial é aparentemente simples em termos
de adequação do software, como alguns
especialistas em tecnologia da informação
têm afirmado, mas sua complexidade cultural e organizacional é a maior de todos os
projetos do SPED.
“Portanto, considerando-se a necessidade de mudança cultural, bem como a de
reorganização nos processos relacionados à
questão trabalhista nas pequenas empresas,
inclusive na comunicação entre empregador
e escritório contábil, fica apenas a dúvida:
2014 será suficiente para a execução de tantas mudanças?”, questiona Duarte.
Mais informações podem ser obtidas no
site: www.esocial.gov.br.

Granado: projeto
racionalizará o
envio das obrigações
acessórias
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Juliana Andrade

A

partir de 2014, ao longo do ano inteiro, todas as empresas, independentemente do porte e do enquadramento tributário, começarão a obedecer
as regras do eSocial, desenvolvido para padronizar o envio de informações dos funcionários, com ou sem vínculo empregatício.
Os dados serão obrigatoriamente colhidos
pelos patrões e enviados ao governo.
Subprojeto do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o eSocial tem
o objetivo de armazenar todas as informações, para que os órgãos públicos participantes possam fazer uso delas, inclusive
para apurar determinados dados tributários
e também relativos ao FGTS.
Para as empresas de fomento mercantil,
forçadas ao enquadramento no Lucro Real,
o cronograma de implantação também será
feito em fases, mas a adaptação deve começar o quanto antes. Elas terão de realizar o
cadastramento até o dia 30 de abril de 2014.
Já o envio dos eventos mensais de folha e
apuração dos tributos poderá ser até 30 de
maio. A substituição da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) deverá ser feita a
partir da competência 07/2014.
Segundo o consultor tributário e contábil do SINFAC-SP, Marco Antonio Granado, as informações geradas no eSocial são
classificadas em três tipos.
A primeira são os eventos trabalhistas
– ação ou situação advinda da relação entre
empregador e trabalhador, como a admissão
do empregado, alteração de salário, exposição do trabalhador a agentes nocivos etc.
A segunda está relacionada à folha de
pagamento, enquanto a terceira remete a
outras informações tributárias, trabalhistas
e previdenciárias previstas na Lei nº 8.212
e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
“O projeto racionalizará e uniformizará
o envio das obrigações acessórias pelos em-

Reperkut

Mais complexo dos subprojetos do SPED, o eSocial unificará o envio de
informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais

Duarte: processos
internos deverão
passar por
reorganização

Rentabilize

Com soluções específicas para o segmento Factoring, a
Serasa Experian está sempre do seu lado, ajudando você a
lucrar muito mais com uma análise completa de cedentes e
sacados e uma gestão mais eficaz da carteira. Antecipe-se
aos desafios e às oportunidades do mercado. Rentabilize-se
com a parceria da Serasa Experian.

Para saber mais, acesse
serasaexperian.com.br
ou ligue para 0800 773 7728



Aumente a carteira de cedentes
com o perfil desejado



Verifique a qualidade dos
recebíveis na hora da compra



Monitore os cedentes e os
principais sacados



Segmente e priorize a carteira
de cobrança



Evite fraudes, validando
informações cadastrais

