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BANCO DE NEGÓCIOS, 
PRIMEIRO BENEFÍCIO 
DE UMA SÉRIE 
PLANEJADA  
PELA ABRAFESC
Novas perspectivas para a plena 
retomada do setor em 2021, a 
reboque de soluções como esta 
desenvolvida pelo SINFAC-SP, em 
parceria com a BMP Money Plus, 
inicialmente abrangendo conta 
digital (movimento e Escrow), 
capital de giro com ou sem 
garantia, recebíveis de cartões e 
duplicatas.
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Balanço positivo, em oito meses de vida 
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A primeira registradora de recebíveis e crédito 
autorizada pelo Banco Central do Brasil.  

Segurança e controle
para seus recebíveis

100% digital
O registro na CERC possibilita ao credor a
avaliação destes ativos e a realização de 

operações com informações mais consistentes.

Construindo o futuro do mercado de crédito do Brasil com:

 SEGURANÇA  TRANSPARÊNCIA         SOLIDEZ
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EDITORIAL

DIRETORIA (2018-2022)

EXPEDIENTE

MAIS FORTES AINDA

O início da aplicação de uma vacina contra o co-
ronavírus, em 8 de dezembro, no Reino Unido, 
e a grande possibilidade de que esta realidade 

se repita no Brasil a partir de janeiro próximo, nos enche 
de esperança para a chegada de dias melhores.

Embora esta pandemia tenha impactado fortemen-
te o Fomento Comercial, com a retração dos negócios e 
a queda da liquidez, nosso setor mostrou-se maduro e 
consolidado o suficiente para buscar alternativas que lhe 
fossem possíveis diante das circunstâncias, isto é, endu-

recer as análises de crédito e flexibilizar a possibilidade de prorrogações de vencimen-
tos de títulos, por exemplo. 

A estratégia deu certo, visto que praticamente não houve demissões no nosso mer-
cado e, já a partir do meio do ano, os índices medidos pelo “Termômetro da Crise” – 
outra inovação motivada pela realidade vivida ao longo de 2020 – registraram gradual 
aumento da liquidez nas operações, inclusive em comparação ao período que antece-
deu a crise sanitário-econômica.

A partir deste cenário, vislumbramos uma série de possibilidades, como a rea-
lização de lives e webinários, que alcançaram todo o Brasil e contribuíram para o  
SINFAC-SP difundir conhecimento e sua identidade institucional, gerando até mes-
mo associações fora do estado de São Paulo, em consolidação a modelo vencedor 
adotado pelo Sindicato já há algum tempo. 

Para tanto, esta edição da nossa Revista fecha o ano com reportagens de grande 
interesse do Fomento Comercial, a exemplo do seu assunto de capa – lançamento do 
Banco de Negócios Digital da Associação Brasileira de Factoring, Securitização e Em-
presas Simples de Crédito (ABRAFESC).

Criada em parceria com a BMP Money Plus, esta novidade beneficiará os asso-
ciados da ABRAFESC e dos sindicatos fundadores da nova entidade, devendo pôr em 
curso uma autêntica revolução.

A ABRAFESC é também destacada em reportagem especial sobre a incorporação 
de seus primeiros Associados Beneméritos, outro marco na nossa atividade, visto que 
tudo isso foi realizado em menos de dois meses de fundação da nova entidade.

Neste ano, também em decorrência da pandemia, o SINFAC-SP promoveu um 
mega “Parabeniza” on-line, que valeu por todo o ano e agraciou 13 empresas asso-
ciadas que completaram múltiplos de cinco anos de atividades. A láurea, tradicional-
mente entregue mês a mês, e de forma presencial, reconhece a valorosa contribuição 
dessas empresas para o fortalecimento do setor.

Também não poderíamos deixar de comentar as recentes vitórias do SINFAC-SP 
em demandas iniciadas ainda antes da pandemia. A primeira relaciona-se à consulta 
pública para a revisão da Resolução CONTRAN nº 689/2017, para incluir a ESC como 
instituição credora, no caso do registro do gravame no documento dos veículos rece-
bidos em garantia. Outro pleito: acesso aos dados e às informações das notas fiscais 
eletrônicas, que foi prorrogado até 1º de março de 2021 pela Receita Federal.

De fato, este ano não vai deixar saudades. Entretanto, não devemos nos esquecer 
de todas as vidas perdidas e empresas falidas – muitas das quais nossas clientes – e 
das pessoas desempregadas. Mas, certamente, terá valia inestimável a oportunidade 
de aprendermos diariamente a ser mais cooperativos e resilientes diante dos muitos 
desafios deste momento ímpar. 

Por evidente, estamos ainda mais fortes depois disso tudo. E que venha 2021!!!

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP

www.reperkut.com.br
www.acara.com.br
www.sinfacsp.com.br
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LIÇÃO DA APMA: EM MOMENTOS 
CRÍTICOS, REVISAR ESTRATÉGIAS  

PODE SER MELHOR SAÍDA 
Fundada em 2015 e focada no atendimento de clientes de pequeno porte do comércio 
varejista e da indústria, empresa se adaptou à nova realidade imposta pela pandemia

Assim que suas operações come-
çaram a acusar o golpe disferido 
logo no início da pandemia de 

Covid-19, em fevereiro deste ano, a pau-
listana APMA Fomento Mercantil foi 
obrigada a mudar radicalmente a estraté-
gia traçada para 2020 – abandonou a ideia 
de crescer com uma boa rentabilidade e 
focou-se na recuperação de crédito e na 
proteção do seu capital.

Embora a liquidez das operações te-
nha sido seriamente afetada, ela foi ree-
quilibrada a partir da adoção de medidas 
restritivas. “Passamos os meses seguintes 
realizando um acompanhamento muito 
próximo da situação de cada um dos nos-
sos clientes. Esta iniciativa ajudou gradu-
almente a trazer o capital de volta para o 
caixa da empresa”, afirma o proprietário 
Carlos Augusto Cambraia.

Formado em marketing, com 25 anos 
de experiência no setor e passagem por Cro-
nus Fomento Mercantil, Projefin Fomento 

Mercantil, Lavoro FIDC e BRR FIDC, o em-
presário decidiu, a partir de maio de 2015, 
iniciar seu voo solo com a APMA, nome 
formado pela fusão das iniciais dos filhos 
Antonio Pedro e Maria Antonia.

Estabelecida no bairro de Moema, 
zona sul da Capital, a factoring nasceu 
com o intuito de atender especificamente 
empresas de pequeno porte do comércio 
varejista e da indústria dos mais diver-
sos segmentos de mercado, geralmente 
deixadas à margem do acesso ao crédito, 
pelas tradicionais instituições do sistema 
financeiro. A tática deu muito certo. 

SINFAC-SP: Como tem sido a evo-
lução da empresa nestes primeiros 
cinco anos de atividade? Qual filoso-
fia de trabalho vem sendo adotada?

Cambraia: A APMA registrou um 
crescimento contínuo desde a sua funda-
ção, já tendo atingido os objetivos traça-
dos lá no início das atividades. Nosso pa-

radigma busca entender completamente a 
necessidade de cada cliente, para melhor 
atendê-lo, sempre com total transparência 
e agilidade. A estrutura da empresa é bem 
enxuta e permanece a mesma até hoje.

SINFAC-SP: Qual é o perfil pre-
dominante dos clientes e por que o 
senhor tem apostado nos segmentos 
atendidos?

Cambraia: Trabalhamos com empre-
sas de pequeno porte dos mais diversos 
segmentos do comércio e da indústria, vis-
to que sempre foram – e ainda continuam 
sendo – muito mal atendidas pelos bancos 
e demais empresas de crédito do mercado.

SINFAC-SP: Pouco mais de um ano 
e meio após a entrada em vigor da 
Empresa Simples de Crédito, como a 
APMA analisa este mercado e a possi-
bilidade de entrar nele?

Cambraia: Considero a ESC um seg-
mento muito promissor, pois abriu pos-
sibilidades de operações de crédito que 
não temos no Fomento Comercial. Mas, 
por ser uma lei recente, ainda precisará 
passar por reformulações. Estamos acom-
panhando a evolução desse modelo de 
negócio e, quem sabe em um futuro pró-
ximo, poderemos iniciar uma operação.

SINFAC-SP: Que estratégias o se-
nhor tem projetado para a APMA e 
que impactos espera para as suas ope-
rações? 

Cambraia: Estamos atentos a todas 
as mudanças que vêm ocorrendo, princi-
palmente no mercado de crédito, e a par-

Cambraia: Em 2021, gestor projeta incrementar ações para voltar a crescer de forma sustentável
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tir dos aspectos de cada uma, vamos ana-
lisar os prós e contras; considerar todas as 
possibilidades de negócios que possam 
surgir.

SINFAC-SP: Como o senhor avalia 
o comportamento do mercado de Fo-
mento Comercial diante da atual con-
juntura econômica e sanitária do país? 

Cambraia: O ano de 2020 para nós, e 
acredito também para a maioria das em-
presas do nosso setor, teria sido muito po-
sitivo, mas a pandemia mudou completa-
mente os objetivos até então traçados. No 
caso da APMA, o planejamento deixou de 
ter o crescimento acompanhado de ren-
tabilidade e focou-se na recuperação de 
crédito e proteção do nosso capital.

SINFAC-SP: Como a pandemia 
impactou nos negócios da empresa 
e que ações adotou para continuar 

operando? Como tem sido o relacio-
namento com os clientes neste perío-
do conturbado? 

Cambraia: A pandemia foi impac-
tante para a nossa operação, desencade-
ando vários problemas de crédito em um 
primeiro momento. No início, a liquidez 
foi seriamente afetada, mas aos poucos 
conseguimos reequilibrar o índice, ado-
tando medidas restritivas.

No decorrer dos meses, e por meio 
de um acompanhamento muito próxi-
mo do nosso cliente, foi possível gra-
dualmente trazer o capital de volta para 
o caixa. Este processo nos encorajou a 
buscar a retomada dos negócios, permi-
tindo manter a maior parte da clientela. 
Atualmente, nossa liquidez está dentro 
da normalidade.

SINFAC-SP: Quais fatores externos 
à atividade podem ser considerados, 

atualmente, mais preocupantes para 
a atuação das empresas de Fomento 
Comercial? 

Cambraia: Sob este aspecto, conside-
ro toda a transformação digital que está 
ocorrendo no setor financeiro, como o 
open banking. Em 2021, por exemplo, va-
mos incrementar nossas ações para recu-
perar as perdas de 2020 e crescer de forma 
sustentável. 

SINFAC-SP: Com todo este contexto, 
como é a relação da sua empresa e dos 
seus colaboradores com o Sindicato?

Cambraia: Somos associados des-
de o início das atividades da empresa, 
em 2015, e ao longo desses cinco anos 
sempre pudemos contar com a ajuda do  
SINFAC-SP, seja participando de palestras 
e eventos, seja esclarecendo todo tipo de 
dúvida por meio de consultas específicas 
nas áreas jurídica e contábil.

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/banco-arbi
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PRIMEIROS ASSOCIADOS BENEMÉRITOS
Credere Consultoria e Fomento Mercantil, Iguassu Fomento Mercantil, Daniele Banco Fomento 

Comercial e Participações, One7 e também o empresário Marcio Lima Gonçalves dão início a este 
honroso quadro de profissionais com longo histórico de ações positivas em benefício do setor

Fundada em outubro deste ano 
por SINFAC-SP, SINFAC-ES,  
SINFAC-AM, SINFAC-CS/SC e 

SINDISFAC-MG, a Associação Brasileira 
de Factoring, Securitização e Empresas 
Simples de Crédito (ABRAFESC) acaba 
de incorporar os primeiros Associados 
Beneméritos. 

Para fazer parte deste rol, a empresa 
ou a pessoa física deve ser proeminente 
figura do Fomento Comercial nacional, 
reconhecida pelo incansável trabalho na 
busca por elevar a qualidade da atividade; 
pela inabalável fé no relevante papel que o 
setor desempenha no desenvolvimento do 
ambiente de negócios; e reputação ilibada.

Com tais predicados, inauguram esta 
galeria: Credere Consultoria e Fomento 
Mercantil, dirigida pelo atual presidente 
da entidade e do SINFAC-SP, Hamilton 
de Brito Junior; Iguassu Fomento Mer-
cantil, fundada pelo 1º vice-presidente 
do SINFAC-SP, Marcus Jair Garutti; Da-
niele Banco Fomento Comercial e Parti-
cipações, do ex-presidente do SINFAC-SP 
(2007-2010) Pio Daniele; e One7, funda-
da pelos empresários João Paulo Fiuza e 
Everaldo Moreira – este último, diretor de 
novos negócios do SINFAC-SP. Já o dire-

tor comercial da ABRAFESC e diretor de 
relações com o mercado do SINFAC-SP, 
Marcio Lima Gonçalves (executivo de 
parcerias e alianças na One7), é o primei-
ro Associado Benemérito “pessoa física”. 

A categoria de “Associado Beneméri-
to” consta no estatuto social da Associa-
ção com a seguinte redação: “V. Associado 
Benemérito: é a pessoa física ou jurídica 
que, em virtude de relevantes serviços 
prestados à ABRAFESC ou aos interesses 
por estes representados, tiver sido admi-
tida no Quadro Social como merecedor 
de láurea, mediante recebimento de título 
pessoal e intransferível e/ou aqueles que 
contribuem com donativos e doações”.

“Conforme o texto estatutário, esta 
categoria foi criada para prestar uma 
homenagem a pessoa física ou jurídica 
que tenha dedicado relevantes serviços 
à ABRAFESC, incluindo-se donativos e 
doações. Na prática, os Associados Be-
neméritos contribuirão exclusivamente 
para as despesas necessárias para o início 
dos trabalhos comerciais, tais como de-
senvolvimento de site, marketing digital, 
contratação de pessoal, assessoria de im-
prensa etc.”, explica Hamilton.

O dirigente salienta que o valor su-

Pio Daniele, proprietário do Daniele Banco  
e ex-presidente do SINFAC-SP

Marcus Jair Garutti, 1º vice-presidente do 
SINFAC-SP

Hamilton de Brito Junior, presidente do 
SINFAC-SP e da ABRAFESC

gerido para fazer parte do quadro foi de  
R$ 10 mil, mas ele pode ser maior ou 
menor, e a isenção da mensalidade será 
negociada caso a caso. “O Associado 
Benemérito fará parte da história da  
ABRAFESC, porque acreditou na força do 
associativismo e deu seu apoio irrestrito, 
inclusive financeiro”, analisa.

“O Associado Benemérito terá todos 
os direitos de qualquer associado, mas 
com a prerrogativa de conselheiro con-
sultivo, com quem pretendemos discu-
tir ideias e ações”, acrescenta Hamilton, 
empresário atuante no mercado de ouro, 
antes de fundar a Credere, em 1996, na ci-
dade de Guarulhos.

Já o fundador da Iguassu, o contador, 
advogado e administrador Marcus Jair 
Garutti, reforça que o associativismo é o 
único caminho para o fortalecimento das 
entidades de classe.

“O convite para participar da  
ABRAFESC é uma grande honra e traz 
consigo a responsabilidade de continuar 
postulando o ideal da união de esforços, 
para um bem comum, daqueles que par-
tilham ideais e sonhos, visando um mo-
mento auspicioso, que se apresenta no 
horizonte, com a recém-criada entidade”, 
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afirma ele, do alto de sua experiência de 
25 anos como empresário.

Pioneiro no setor no Brasil, ao lan-
çar-se no factoring ainda em 1982, no 
que seria a primeira empresa a operar 
no mercado nacional graças à multi-
nacional Grupo Deltec, Pio Daniele 
resolveu tornar Associada Benemérita 
a Daniele Banco Fomento Comercial e 
Participações.

“A decisão, em primeiro lugar, partiu 
da minha identificação com o propósito 
da ABRAFESC, que é o desenvolvimento 
do empreendedorismo no Brasil. Em se-
gundo lugar, por eu ser um dos precurso-
res nesse mercado de Fomento Comer-
cial, podendo assim compartilhar todo o 
meu conhecimento e contribuir para fo-
mentar o crescimento de micro e peque-
nos empreendimentos”, revela ele, que 
em 1990 fundou a Daniele Factoring e, 
quatro anos mais tarde, a Daniele Banco.

Constituída em 2018 pelos empre-
sários João Paulo Fiuza e Everaldo Mo-
reira, em Tatuí (SP), e atualmente com 
representação no bairro paulistano da 
Vila Olímpia, a One7 também se tornou 
Associada Benemérita.

Importante player de soluções em rece-
bíveis para pequenas e médias empresas por 
meio de FIDCs e securitização de crédito, a 
empresa entrou, neste ano, no segmento de 
fintechs, após a aquisição da Rapidoo, espe-
cializada em gestão de recebíveis. 

“Fazer parte da Associação é um mar-
co, já que a possibilidade de deixar um le-
gado favorável para os mercados de ante-
cipação de recebíveis e financeiro de uma 
forma mais abrangente é poder, também, 
impactar positivamente a vida das pesso-
as, processo perseguido pela One7”, enfa-
tizam Fiuza e Moreira, ambos operando 
há mais de duas décadas na área.

Atuante no setor desde 1997, e como 
empresário a partir de 2003 na cidade de 
Guarulhos, Marcio Lima Gonçalves se 
tornou Associado Benemérito “pessoa 
física” por dois motivos, conforme relata. 

“Primeiro, para marcar meu nome 
na história da Associação, deixando um 
legado em nosso mercado de antecipa-
ção de recebíveis, e, segundo, para con-
tribuir financeiramente com as despe-
sas da entidade enquanto a prospecção 
de novos associados não atingir a sus-
tentabilidade operacional”. 

Everaldo Moreira e João Paulo Fiuza,  
sócios na One7

Marcio Lima Gonçalves, executivo de 
parcerias e alianças na One7

MENSAGENS

“Hamilton, acompanho o seu trabalho. Você é uma 
pessoa fundamental para o nosso setor. Conte sempre 
conosco, independente do que for, para os desafios que se 
apresentarem. Vou ficar muito feliz em ajudar”. 
Volnei Eyng, CEO da Multiplike Soluções Financeiras,  
Joinville (SC). Filiado ao SINFAC-SP na Categoria “Voluntária”. 

“Ao ensejo da fundação da ABRAFESC, registro minhas 
efusivas congratulações, parabenizando a todos pela 
iniciativa, e augurando todo sucesso em seus objetivos 
de bem, representar e defender os interesses de seus 
associados, propiciando a renovação tecnológica e de 
mercado que este tempo exige”. 
Rodrigo Goulart, vereador em São Paulo.
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TEMPOS MODERNOS NO FOMENTO COMERCIAL
Por Rogério Castelo Branco

“Eu vejo um novo começo de era, de gen-
te fina, elegante e sincera. Com habilidade 
pra dizer mais sim do que não, não, não”...

Nada poderia expressar tão bem o mo-
mento atual (e principalmente as perspec-
tivas) do Fomento Comercial no Brasil. 
Leiam-se factorings, securitizadoras e ESCs 
(com consequências nos FIDCs também).

Com a fundação da ABRAFESC – As-
sociação Brasileira de Factoring, Securi-
tização e Empresas Simples de Crédito, 
uma era de prosperidade se inicia.

Quem me conhece sabe que sempre 
fui crítico ferrenho da antiga associação. 
Nem tanto por conta de sua histórica inér-
cia em todos os sentidos, mas pela “con-
fusão de identidade” existente entre ela e 
seu presidente, movida pela insistência da 
perpetuação no “poder” do segundo.

Jamais deixei de reconhecer os mé-
ritos daquele senhor, seja pela institu-
cionalização do Factoring, seja pela vas-
ta contribuição doutrinária em nossos 
tribunais, ou mesmo pela capacitação 
técnica e orientação de milhares de pro-
fissionais que hoje enriquecem nossas 
empresas. Meu livro de cabeceira se cha-
ma “Factoring no Brasil”. É bom que isso 
fique bem claro.

Eu seria muito injusto se não soubesse 
reconhecer as contribuições e conquistas 
que o setor colecionou desde sua institu-

Rogério Castelo Branco é sócio-diretor 
da Academia Brasileira de Gestão de 
Recebíveis (Abragere)

cionalização, por iniciativa deste presi-
dente e suas históricas diretorias, aos quais 
rendo minhas sinceras homenagens.

Por outro lado, a quem devemos im-
putar o fato de AINDA sermos confundi-
dos com “agiotas legalizados”? Somente 
aos maus empresários? A quem devemos 
culpar por nossa altíssima carga tributá-
ria? Somente os governos? A quem deve-
mos culpar por mais de 5 mil empresas 
registradas no setor não se associarem à 
mais antiga e, teoricamente, mais repre-
sentativa associação do setor? Somente 
os “subversivos”?

A quem devemos culpar por ainda 
termos de recolher IOF? Somente a Re-
ceita Federal? A quem devemos culpar 
por confundirem operação de fomento 
com operação financeira? Somente os 
magistrados?

A quem devemos culpar pelo enor-
me preconceito que AINDA sofremos ao 
abordar nossos prospects? Somente a de-
sinformação dos empresários-clientes?

A quem devemos culpar pela nossa 
praticamente inexistente representativi-
dade nos poderes públicos, mesmo sendo 
tão representativos no PIB nacional e na 
geração de empregos e riquezas? Somen-
te o descaso dos congressistas? É inútil 
atribuir determinadas responsabilidades 
a quem entende que seu dever tem sido 
cumprido com maestria.

O que dizer a quem tem a real percep-
ção de que perpetuar-se no poder e “abra-
çar” uma entidade como se sua fosse são 
“atitudes saudáveis” e, antes de qualquer 
coisa, uma “benção divina” para o setor.

TRUQUES DO EGO
O grande problema do EGO, por ou-

tro lado, é que a mesma força que o ine-
bria o cega.

Cega para as verdadeiras dores de um 
setor enorme, que engloba centenas de 

cadeias produtivas. 
Cega para as obrigações políticas e 

institucionais cada vez mais exigentes.
Cega para a necessidade do cresci-

mento “físico” e institucional.
Cega para a necessidade de inovação 

ilimitada.
Cega para a autocrítica.
Cega para as pessoas que já estão de 

“saco cheio” dessa cegueira.
Cega para as pessoas que não estão ce-

gas e querem ver as coisas melhorarem de 
verdade no Fomento Comercial.

Dentre essas pessoas (aquelas que 
querem o melhor para o setor) está o se-
nhor Hamilton.

Quando o conheci, por ocasião da 
saída do seu antecessor do SINFAC-SP, 
confesso que não fiquei animado, pois 
entendia que se tratava somente de “mais 
um da velha guarda” que, em tese, estaria 
mais preocupado com o “próprio umbigo” 
do que com o setor.

Com o passar do tempo, constatando 
resultados inquestionáveis para o Fomento, 
meu ceticismo foi sendo quebrado, assim 
como minha opinião sobre o presidente.

“Caramba!!! Não é que o cara trabalha 
de verdade”?

Mas isso foi só até a metade dos seus 
mandatos, enquanto eu conhecia sua ca-
pacidade para o trabalho e determinação 
em melhorar o ambiente de negócios na 
compra de recebíveis. O que de fato me 
surpreendeu, e mais, conquistou minha 
admiração, foi descobrir o quão simples e 
humilde é o Sr. Hamilton.

Nenhum outro dirigente do setor teve 
a visão, mas principalmente, a humilda-
de em reconhecer que “uma andorinha só 
não faz verão”. Só um líder humilde con-
seguiria atrair para si talentos brilhantes 
como o Leandro Zen, o Marcio Gonçal-
ves, o Roberto Ribeiro, a Suzana Garbe-
loti, o Ramon Bulhões e tantos outros, 
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ESPAÇO ABRAFESC

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

Quer melhorar os processos de sua
ESC, FACTORING, FIDC OU SECURITIZADORA?

• EMPRESAS DO INTERIOR PAULISTA, ESTAMOS AQUI PERTINHO! •

Parceira SINFAC-SP desde 2011

Associados Sinfac - sp:

50% de desconto 
no sifacweb

para esc

conciliando tais talentos com a grande 
experiência de profissionais não menos 
brilhantes, mas advindos das mais varia-
das diretorias da “velha geração”.

Diretorias essas que, reconheçamos, 
“seguraram nas costas” um setor inteiro 
por anos, com o que era possível fazer 
dentro das condições impostas por deter-
minações hierárquicas “antigas”.

O maior reflexo disso, além de todas 
as conquistas recentes do SINFAC-SP para 
o Fomento, foi justamente contemplar o 
crescimento da sua representatividade le-
gítima para além das fronteiras do estado 
de São Paulo, não por qualquer imposição 
arbitrária, mas pelo reconhecimento dos 
seus resultados no dia a dia dos empresá-
rios associados. Pois é, SÓ ISSO interessa, 
e não o EGO de ninguém.

Manter todos os serviços aos seus 

associados, sem prejuízo da qualidade, 
mesmo em tempos de corte brutal da 
contribuição sindical, também reflete a 
gestão competente que assistimos nos úl-
timos anos. Reconhecimento estendido a 
muitos dos SINFACs estaduais.

A ABRAFESC nada mais é do que a 
simples formalização de um movimento 
criado pela combinação entre a inovação e 
a experiência, a disciplina e o idealismo, a 
abnegação e a vontade de trabalhar, a deter-
minação e a simplicidade, o tradicional e o 
contemporâneo, o inconformismo e a em-
patia, mas principalmente da CORAGEM 
de empresários do setor que VIVEM DOS 
SEUS NEGÓCIOS e querem um “ambiente 
institucional” favorável a todos, pois disso 
dependem seu patrimônio, suas carreiras, 
sua saúde e suas vidas, sem espaço ou tem-
po para “massagem” de EGOS inflados.

De minha parte, cabe apenas torcer 
muito e contribuir no que puder para que 
a jovem (mas não pequena) Associação na-
cional cresça ainda mais, brilhe e se multi-
plique através de seus diretores e associados, 
representando e dando suporte para toda e 
qualquer fomentadora (por menor que seja) 
da atividade produtiva, nos quatro cantos 
do Brasil, capitaneada por um senhor de 
jeito simples, prático, objetivo, trabalhador 
abnegado, corajoso, mas principalmente 
humilde, nosso presidente Hamilton.

À antiga associação, desejo, de co-
ração, sorte nos desafios que vêm por aí 
e minha singela contribuição com uma 
frase de Benjamin Disraeli, um político 
conservador britânico que diz: “Fale com 
as pessoas a respeito delas mesmas e elas 
ouvirão por muitas horas”.

Força FOMENTO COMERCIAL!!!

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/msys
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CENTRAL DE RISCO

ASSERTIVIDADE EM ALTA 
Operante desde o final de abril e com 160 empresas participantes até o início  
de dezembro, ferramenta comprova mais segurança nas análises de crédito

Apresentada ao mercado no final 
de abril, a Central de Risco – pro-
jeto encampado pelo SINFAC-SP 

em parceria com o Vadu – cresceu gradu-
almente nos meses seguintes, angariando 
cada vez mais adeptos. Os números são 
bastante positivos.

A ferramenta iniciou o último mês 
de 2020 com 160 empresas do setor com-
partilhando informações sobre mais de 
10 mil cadastros de cedentes com expo-
sição de risco e 340 mil sacados, totali-
zando uma carteira total de aproximada-
mente R$ 3,4 bilhões. A maior parte dos 
participantes está no Sul e Sudeste, mas 
as demais regiões se encontram em ple-
na evolução.

Estes números revelam a confiança na 
robustez da tecnologia, que tem auxiliado 
os empresários a tomar a melhor decisão 
de crédito, sempre se baseando em dados 
precisos. Desde seu lançamento, progres-
sivamente tem se desenvolvido, passando a 
operar com qualidade igualmente superior.

Um dos profissionais que levaram a 
cabo a execução da Central de Risco, o 
diretor de novos negócios do SINFAC-SP, 

Marcio Lima Gonçalves, espera dobrar o 
número de empresas dentro do projeto já 
no início de 2021, visto que recentemente 
o Vadu entregou a documentação para a 
integração com os softwares via API. 

“Assim que os softwares do nosso 
segmento concluírem essa integração e 
disponibilizarem a consulta do CreditBox 
por dentro do sistema, daremos um sal-
to significativo na base de participantes. 
Mas, para isso, as softwarehouses preci-
sam dar prioridade a esse desenvolvimen-
to e fornecer a consulta para seus clientes, 
sem a cobrança de módulos adicionais”, 
pondera Gonçalves.

O CCO do Vadu, Alexandre Malhei-
ros, enfatiza que foi intensificada a co-
municação com as empresas do setor 
em todo o Brasil, processo que elevou o 
volume de adesões, principalmente entre 
outubro e novembro.

“Com o objetivo de expandir a Central 
de Risco para além de São Paulo, estamos 
trabalhando fortemente em outros es-
tados, já apresentando um crescimento 
interessante em Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa 

Catarina e Amazonas”, afirma.
O executivo comemora o fato de o 

projeto transmitir tanta segurança aos 
empresários, muitos deles vencendo a 
barreira do “medo e desconfiança”, situa-
ção que anteriormente impediu o desen-
volvimento de projetos similares. 

“Nosso trabalho, em conjunto com 
o SINFAC-SP, tem oferecido uma segu-
rança nunca antes vista neste mercado. 
Estamos em plena expansão, e receben-
do cada vez mais ótimos feedbacks dos 
empresários sobre o uso da ferramenta”, 
salienta Malheiros.

“O produto é muito bom, tem um 
preço muito acessível. Na esteira de 
produção de um grande volume de 
operações, é fundamental a integração 
com os softwares gestores. Da mesma 
forma, alguns sistemas já estão in-
tegrados, e quando a maioria estiver 
neste patamar, a Central de Risco será 
um completo sucesso”, entende o pre-
sidente do SINFAC-SP, Hamilton de 
Brito Junior, usuário do sistema em sua 
empresa, a Credere Consultoria e Fo-
mento Mercantil, de Guarulhos.

ADESÃO IMEDIATA
Uma das primeiras empresas a ade-

rir à Central de Risco – ainda no início 
de junho –, a Pleno Invest, de Campi-
nas, tem se beneficiado bastante das 
informações geradas pelas consultas ao 
CreditBox SINDC.

“São bem completas e têm um custo 
bem inferior quando comparadas às dos 
outros birôs de crédito existentes. Em al-
guns casos, estamos substituindo as con-
sultas tradicionais e, quando precisamos 
de informações mais completas, proces-
samos as duas”, frisou a sócia-diretora da 
empresa e diretora do SINFAC-SP, Doria-
na Pieri Bento.

Alexandre Malheiros, CCO do Vadu Doriana Pieri Bento, sócia-diretora  
da Pleno Invest
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A empresária avalia como boas as 
informações cadastrais e de restritivos, 
embora pondere que as informações de 
risco, tanto na visão sacado como na 
visão cedente, devam melhorar ainda 
mais à medida que houver maior adesão 
ao produto. 

A estreita parceria que a Sigma Credit 
sempre cultivou com o Vadu foi a mola 
propulsora que levou a empresa, locali-
zada no bairro paulistano de Moema, a 
fazer parte da Central de Risco imediata-
mente após o lançamento da ferramenta.

“Alteramos procedimentos na área de 
análise de crédito e cadastro ao incluir as 
consultas à Central de Risco em todas as 
renovações de crédito e também para os 
novos clientes”, explica o diretor de crédi-
to Valdinei Silva.

O executivo descreve que sua mesa de 
operações utiliza o motor de crédito para a 

análise dos borderôs no dia a dia, processo 
que otimizou bastante o trabalho da equi-
pe. “Qualquer ponto de atenção já aparece 
destacado para, quando necessário, haver 
a interferência do analista”, salienta.

Apontada como excelente por seus 
participantes, a qualidade das informa-
ções geradas pela Central de Risco ocorre 
principalmente porque elas são retiradas 
diretamente das fontes responsáveis pela 
informação, como Receita Federal, car-
tórios de protesto e tribunais. É possível 
inclusive ter acesso a informações adicio-
nais aos birôs de crédito, em se tratando 
de empresas com liminar.

Embora a Sigma Credit ainda não te-
nha dados estatísticos suficientes para 
mensurar, concretamente, a assertividade 
das análises, a noção geral é que melhorou 
bastante. “Reduzimos significativamente as 
ocorrências de default. E olha que estamos 

analisando um período muito complicado, 
com pandemia e retração no mercado, em 
que mantivemos uma liquidez diária na 
carteira superior a 94%”, argumenta Silva.

Valdinei Silva, diretor de crédito  
da Sigma Credit

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/linear-group-constituicao-de-securitizadoras-de-recebiveis-empresariais
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TEMPO PERDIDO, OU  
MOMENTO DE ESPERANÇA?

Representantes de destacadas entidades brasileiras – SINFAC-SP, SEBRAE Nacional, 
CONAMPE, SESCON-SP, ANBC e FecomercioSP fazem seus balanços e projeções 

 Embora o Fomento Comercial esteja, 
desde o início da pandemia, muito 
pressionado por causa da redução 

das taxas, as empresas que compõem o 
setor – e, evidentemente, os demais seg-
mentos da economia nacional – terão de 
encontrar uma forma de continuar ope-
rando em 2021. 

“Os gestores terão de rever estratégias, 
pensar ‘fora da caixa’, criando novos pro-
dutos, como empréstimos com garantias 
reais, participação em projetos especiais 
e até consignados para os empregados de 
seus clientes cedentes”, exemplifica o pre-
sidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito 
Junior (Credere Consultoria e Fomento 
Mercantil).

 Será igualmente muito importante, 
segundo ele, o estabelecimento de no-
vas parcerias que permitam ganhos de 

escala”, tese que o dirigente baseia no 
fato de que, no começo da pandemia de 
Covid-19, o Sindicato ouviu parte dos as-
sociados sobre a expectativa de perda de 
patrimônio com a crise sanitária que se 
instalava naquele instante. 

De acordo com o dirigente, a resposta 
situou-se em uma média de 25%. “Mas, 
graças a Deus, e ao gerenciamento profis-
sional do nosso setor, nada disso aconte-
ceu”, comemora.

Hamilton enfatiza também que os 
índices de liquidez do Fomento Comer-
cial gradualmente voltaram ao normal, 
“mas existe uma expectativa por parte 
dos bancos, do BACEN e dos birôs de 
crédito, de grande aumento da inadim-
plência em 2021, principalmente em 
função do término do auxílio emergen-
cial já anunciado pelo governo”.

Igualmente otimista está o presiden-
te do SEBRAE Nacional, Carlos Melles, 
para quem a crise impôs a todos os em-
preendedores o desafio de serem capazes 
de inovar, buscar novas formas e chegar 
aos clientes.

“Pesquisa nossa mostrou que quatro 
em cada dez empresas implementaram 
algum tipo de inovação depois do iní-
cio da pandemia. Os segmentos que ti-
veram a maior proporção de empresas 
inovadoras foram os serviços de alimen-
tação (53%), academias e atividades fí-
sicas (51%) e indústria de alimentação 
(49%)”, afirma.

Melles salienta que, no tocante ao 
acesso dos pequenos negócios ao crédi-
to, 2020 foi importante para a constru-
ção de soluções emergenciais em face 
à pandemia. “Mas, em 2021, SEBRAE, 
Ministério da Economia, Congresso 
Nacional – com destaque para a Frente 
Parlamentar Mista das Micro e Peque-
nas Empresas – e setor financeiro vão 
lançar as bases para uma política per-
manente de crédito para as MPEs, e o 
instrumento para isso é o Pronampe”, 
explica ele, referindo-se ao Programa 
Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte.

Presidente da Associação Nacional 
dos Bureaus de Crédito (ANBC), Elias 
Sfeir destaca que desde o começo da pan-
demia, e em alinhamento com as princi-
pais autoridades do setor no mundo, sua 
entidade entendeu ser o crédito, neste 
difícil período, o grande impulsionador 
da economia, visto que possibilita a fa-
mílias e empresas continuarem consu-
mindo e investindo. 

“Por esse motivo, o setor de birôs de 
crédito baseou sua atuação em três pila-
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res – a manutenção da integridade dos 
dados, a renegociação entre as partes e 
a avaliação equilibrada e ponderada das 
informações, levando em conta o pano-
rama atual. 

Sfeir lembrou que em 9 de julho o Ca-
dastro Positivo completou um ano de vi-
gência. Nesse período, o banco de dados 
do sistema passou a receber informações 
das instituições financeiras, e totalizou os 
dados de cerca de 100 milhões de pessoas 
físicas e jurídicas.

“A ANBC considerou fundamental 
que os credores continuassem a forne-
cer aos birôs de crédito as informações 
de inadimplemento e adimplemento, 
e que os birôs prosseguissem usando 
estas informações para avaliação de 
crédito, tendo em vista que a continui-
dade do sistema é essencial para con-
sumidores, concedentes de crédito e 
economia pós-pandemia”, argumenta o 
dirigente, para quem “o cartão de cré-
dito agiliza as operações, proporcio-
nando mitigação de risco dos recebi-
mentos, beneficiando a quem não usa 
o crédito direto.”

Igualmente convencido do peso das 
dificuldades impostas às empresas pela 
pandemia, o presidente da Confedera-
ção Nacional das Micro e Pequenas Em-
presas e Empreendedores Individuais 

(CONAMPE), Ercílio Santinoni, aposta 
em ações governamentais para acelerar a 
retomada da economia em 2021, como o 
Sistema Nacional de Garantias e a Lei da 
Recuperação Judicial das Micro e Peque-
nas Empresas – a chamada “Lei do Reem-
preendedorismo”. 

“O ano de 2021 será de contínuas 
mudanças, favorecendo a quem se pro-
fissionalizar e tiver agilidade para se 
reorganizar e oferecer soluções. Não te-
remos um ‘novo normal’, mas um ‘novo 
mundo’, um novo tempo. As empresas 
precisarão se reinventar, buscar novos 
planos de negócios, inovações e solu-
ções”, pondera.

Responsável por cuidar da contabili-
dade das empresas e de todo ente jurídico 
que necessite deste tipo de serviço, os es-
critórios contábeis também sentiram os 
reflexos da pandemia de Covid-19.

O presidente do Sindicato das Empre-
sas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informa-
ções e Pesquisas no Estado de São Paulo 
(SESCON-SP), Reynaldo Lima Jr., afir-
mou que a pandemia exigiu uma mudan-
ça radical de paradigmas na atuação das 
micro, pequenas, médias e até das gran-
des empresas.

“Tudo foi colocado à prova, como 
criatividade, novos hábitos e formatos de 

trabalho, além de ampliar o controle e a 
busca da redução de custos para a sobre-
vivência dos negócios. Em contrapartida, 
essa crise de proporções incomparáveis 
trouxe ao nosso segmento muitas pos-
sibilidades de crescimento”, emendou, 
apostando que 2021 será um ano de re-
tomada e grandes oportunidades, tanto 
para o setor contábil, quanto para o em-
preendedorismo em geral.

INCÓGNITA
Ainda que esteja otimista com as 

perspectivas projetadas pelos setores em-
presariais para 2021, o assessor econômi-
co da FecomercioSP, Altamiro Carvalho, 
considera o ano novo uma verdadeira 
incógnita, principalmente quando o con-
textualiza com o conturbado ano de 2020. 
Tal visão mira especialmente no comércio 
varejista, que perdeu bilhões de reais em 
vendas em locais onde precisou fechar as 
portas durante estados de lockdown.

“Existem fortes incertezas para um 
prognóstico mais preciso, pois isso vai 
depender da combinação de muitos fa-
tores, como a aprovação das reformas, 
a trajetória da inf lação e dos juros, o 
nível de desemprego e o pior elemento 
– a eficácia no controle da pandemia, 
seja por vacina ou tratamento”, analisa 
o economista.

Carlos Melles, presidente 
do SEBRAE Nacional

Elias Sfeir, presidente  
da ANBC

Ercílio Santinoni, 
presidente do  
CONAMPE

Reynaldo Lima Jr., 
presidente do  
SESCON-SP

Altamiro Carvalho, 
assessor econômico  
da FecomercioSP
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ESC TEM O DIREITO DE REGISTRAR 
GRAVAME EM DOCUMENTO DE VEÍCULO

Esta avaliação promissora foi feita pelo diretor-presidente do DETRAN.SP, 
Ernesto Mascellani Neto, que recebeu positivamente pleito apresentado pelo SINFAC-SP

Amplamente prejudicadas pelo 
travamento do registro do gra-
vame no documento dos veícu-

los recebidos em garantia, as Empresas 
Simples de Crédito paulistas fecham 2020 
com uma boa notícia – a promessa do  
DETRAN.SP de que poderão se valer de uma 
autorização para entrar com pedido de jus-
tificativa, no órgão, solicitando a realização 
deste processo administrativo na documen-
tação do automóvel oferecido pelo cliente.

Existe ainda a possibilidade de, de-
pendendo da análise da consultoria ju-
rídica da autarquia, que a autorização já 
seja dada de forma coletiva para as ESCs, 
pois a Portaria nº 640/1999 menciona a 
obrigatoriedade de apresentar o registro 
do BACEN quando for o caso – e parece 
que este não é o caso das ESCs.

A afirmação foi feita pelo diretor-
-presidente do órgão, Ernesto Mascellani 
Neto, que recebeu comitiva do SINFAC-SP  
em reunião realizada em 10 de dezembro, 
na sede do Departamento.

Tratou-se, por assim dizer, do desfe-
cho de um encontro realizado em Brasília 
no mês de março, às vésperas da pande-
mia, com o diretor daquela entidade, 
Frederico Carneiro, que também já havia 
demonstrado simpatia pela causa. 

“Enquanto não sai esta autorização co-

letiva, estamos produzindo um documen-
to padrão para que as ESCs associadas ao 
nosso Sindicato possam se valer para dar 
entrada no DETRAN.SP e derrubar de vez 
esta barreira, que tanto tem prejudicado 
as operações da atividade”, comemorou o 
presidente Hamilton de Brito Junior, logo 
após o bem-sucedido encontro, realizado 
na região central da Capital.

Também formada pelo 1º VP Marcus 
Jair Garutti, pela gerente administrati-
vo financeiro Cristina Engels Rodrigues 
e pelo presidente do Sindicato das Auto 
Moto Escolas e Centros de Formação 
de Condutores no Estado de São Paulo, 
Magnelson Carlos de Souza – “que tem 
dado amplo apoio às nossas reivindica-
ções neste campo”, comentou Hamilton –,  
a comitiva foi recebida ainda por Juan 
Carlos Dans Sanchez (diretor de Veícu-
los), Márcia Torres Almeida (diretora  
técnica) e Otávio Falcão (gerente setorial).

O diretor-presidente do Departa-
mento concluiu afirmando que a visita foi 
muito relevante, porque esclareceu a de-
manda do setor. Disse ainda que ele e sua 
equipe farão o possível em prol da solici-
tação do SINFAC-SP, em nome das ESCs. 

Como primeira hipótese para tal, o 
dirigente apontou a aplicação da Portaria  
nº 640/1999, tal qual está redigida, e na im-

possibilidade da sua aplicação, poderá haver 
a atualização da referida portaria, que dis-
põe sobre normas regulamentares relativas 
à alienação fiduciária em garantia e de reser-
va de domínio de veículos automotores. 

A segunda, de acordo com ele, seria a 
protocolização, pelas ESCs interessadas, 
de pedido de autorização para o registro 
do gravame, processo que o órgão estadu-
al submeterá à sua consultoria jurídica.

“Vamos avaliar técnica, legal e juridi-
camente quaisquer alterações naquilo que 
facilite esse credenciamento por parte das 
ESCs, que agora entram no nosso radar”, 
ponderou o gestor público, informando 
que o diretor Juan Carlos Dans Sanchez se 
encarregará de levar a demanda adiante.

“Os objetivos da reunião foram ple-
namente alcançados. Entregamos o nos-
so pleito (acesse em https://bityli.com/
JCSNU), que foi muito bem entendido e, 
aparentemente, muito bem aceito, com 
boas chances de ser atendido com brevi-
dade. Afinal, as ESCs não são reguladas 
pelo Banco Central e, portanto, devem ter 
o direito de realizar o registro de gravame”, 
complementou Hamilton.

CONSULTA PÚBLICA
Uma terceira via para a justa inser-

ção das ESCs neste processo tomou força 
entre os dias 23 de novembro e 7 de de-
zembro, quando se manteve aberta con-
sulta pública para a revisão da Resolução  
CONTRAN nº 689/2017, que estabelece o 
Registro Nacional de Gravames (Renagrav). 

“Qualquer que seja a forma, dentro do 
reivindicado, a alteração da resolução vai 
melhorar o ambiente de negócios para as 
ESCs, visto que promoverá significativas 
mudanças de regras nos DETRANs de todo o 
Brasil”, analisou o presidente do SINFAC-SP.

O presidente Hamilton, explicando o caso em detalhes ao presidente do órgão paulista

https://bityli.com/JCSNU
https://bityli.com/JCSNU
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ANÁLISE

O ATUAL MERCADO DE CRÉDITO  
PARA OS PEQUENOS NEGÓCIOS

Os pequenos negócios totalizam 
17,3 milhões de empresas, cer-
ca de 90% dos estabelecimentos 

formais, responsáveis por aproximadamen-
te 55% dos postos de trabalho e 30% do PIB. 

No entanto, apenas 20% do crédito 
para as empresas são destinados a esse 
segmento. 

Apesar da significativa queda na taxa 
de juros média de janeiro (32,8% a.a.) para 
julho (22,4%), o cenário de acesso ao crédi-
to não mudou para esse segmento, mesmo 
com o grande volume de recursos disponí-
vel por meio das ações do governo federal. 

Diante desse cenário adverso, os peque-
nos negócios acabam por desistir da busca 
por crédito, deixando de considerar outras 
alternativas que, muitas vezes, estão mais 

abertas a negociar com essas empresas.
Se para alguns isso é um problema, 

para as Empresas Simples de Crédito re-
presenta uma grande oportunidade. Por 
poderem atuar somente com o crédito 
para os pequenos negócios (MEI, ME e 
EPP), as ESCs podem suprir essa dificul-
dade de maneira bastante efetiva. Sua 
atuação na oferta de crédito, de maneira 
mais segmentada e próxima dos toma-
dores, permite que sua performance com 
esse público possa suprir parte das difi-
culdades enfrentadas.

Há que se considerar, logicamente, 
que o cenário de risco mudou neste ano e 
as análises devem ser mais criteriosas bus-
cando atender à demanda e preservar re-
sultados positivos na concessão de crédito.

Para contribuir com esses aspectos, o 
SEBRAE lançou recentemente o projeto Cré-
dito Orientado, que visa subsidiar os toma-
dores de crédito tanto antes quanto depois 
da obtenção dos recursos pleiteados. Esse 
projeto possui diversas soluções presenciais 
e digitais como vídeos, lives, treinamentos e 
consultorias, a maioria sem custo. 

As orientações completas estão no 
site do SEBRAE (www.sebrae.com.br).

Adalberto de Sousa 

Luiz, economista, 

é coordenador 

de inovações 

financeiras e meios 

de pagamento no 

SEBRAE Nacional

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/stand-by
www.sebrae.com.br
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CAPA

ABRAFESC LANÇA BANCO DE NEGÓCIOS
Criada por meio de parceria com a BMP Money Plus, novidade abre caminho para  

que empresas associadas à ABRAFESC e aos sindicatos fundadores da Associação 
parametrizem limites de crédito para os seus clientes, além de obter outros benefícios

Somente dois meses após sua fun-

dação, a Associação Brasileira de 

Factoring, Securitização e Em-

presas Simples de Crédito (ABRAFESC), 

fundada conjuntamente por SINFAC-SP,  

SINDISFAC-MG, SINFAC-AM, SINFAC-ES  

e SINFAC-CS/SC, acaba de concretizar 

uma iniciativa pioneira no setor – o lança-

mento do seu Banco de Negócios Digital.

Apresentado ao mercado em live trans-

mitida em 11 de dezembro, o Banco de 

Negócios Digital da ABRAFESC foi criado 

em parceria com a BMP Money Plus, orga-

nização autorizada a funcionar pelo Banco 

Central, com o objetivo de desenvolver e 

aplicar soluções financeiras para empresas 

e empreendedores. 

O Banco de Negócios é voltado exclu-

sivamente ao atendimento de factorings, 

Empresas Simples de Crédito, securitiza-

doras e FIDCs, com produtos e serviços, rol 

que inclui as operações de crédito estrutu-

rado. Em miúdos, associados à ABRAFESC 

e aos sindicatos fundadores da Associação 

poderão parametrizar 

limites de crédito para 

os seus clientes. 

As primeiras fer-

ramentas disponíveis 

serão o capital de giro 

sem garantia e as op-

ções com garantia 

imobiliária, automó-

veis, recebíveis de car-

tões e duplicatas. 

Numa segunda fase, 

haverá um modelo de operação com par-

celas-balão e crédito rotativo semelhante 

a uma conta garantida, além do financia-

mento de veículos e máquinas. 

Futuramente, após estudos de viabi-

lidade, poderão ser lançados produtos 

para pessoa física, como crédito consig-

nado privado.

“Na prática, todos os produtos ofe-

recidos pelo mercado financeiro são 

possíveis de bancarização, por meio 

de financeiras autorizadas a funcionar 

Carlos Benitez, CEO da BMP Money Plus

pelo Banco Central. Nosso objetivo é 

democratizar esse tipo de crédito para 

dar acesso à nossa base de forma inte-

gral, grandes e pequenas empresas de 

Fomento Comercial, a um preço justo 

e competitivo”, explica o presidente do 

SINFAC-SP e da ABRAFESC, Hamilton 

de Brito Junior.

O dirigente comemora o fato de a 

parceria ter sido firmada com uma em-

presa líder nesse segmento do mercado 

financeiro, conhecido como white label, 

Carlos Benitez, CEO da BMP (segundo quadrinho da 
primeira coluna), detalhou ao mercado o funcionamento 
do Banco de Negócios
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no qual se estrutura um modelo de negó-

cio para empresas fornecerem platafor-

mas para que terceiros possam revender 

produtos e realizar determinadas opera-

ções financeiras.

“Nunca fez parte do nosso core  

business realizar empréstimos, mas agora 

poderemos entrar nesta área com segu-

rança jurídica, pois a operação será feita 

pela financeira, a qual emitirá um CCB 

Eletrônico e fará a cessão desse direito 

creditório para o FIDC ou a empresa de 

Fomento Comercial, sendo possível in-

clusive acoplar garantias”, enfatiza Hamil-

ton, lembrando que também será possível 

criar linhas de crédito consignado para os 

empregados dos clientes, que normal-

mente não têm acesso a essa modalidade.

Outra novidade que beneficiará 

grandemente o setor, especialmente nos 

casos envolvendo sacados que insistem 

em não pagar a factoring, é a possibili-

dade de serem contratadas contas vin-

culadas (Escrow) em nome do cedente, 

com o melhor preço do mercado. 

“Também será possível emitir boletos 

de cobrança, com um custo de banco di-

gital, bastante inferior ao preço normal 

do banco tradicional. Tudo isso em um 

mesmo ambiente seguro de banco digital, 

com acesso na palma da mão, mediante 

aplicativo a ser baixado para Android e 

iOS”, complementou.

PARCERIA
Para o CEO da BMP, Carlos Benitez, 

a parceria visa diversificar o portfólio 

de produtos oferecidos pelo associado 

da ABRAFESC e dos sindicatos aos seus 

clientes, a partir de um controle direcio-

nado para o bom uso da plataforma. 

“A nossa empresa tem um DNA de 

‘banco de montadora’, em que o objetivo é 

fomentar constantemente o seu parceiro 

com produtos e estratégias de negócios, 

facilitando o relacionamento comercial 

com o cliente final e sem perder oportu-

nidades de negócios. Com foco em efici-

ência, tecnologia e velocidade, esperamos 

turbinar o mercado de Fomento Comer-

cial”, salienta.

De acordo com o executivo, toda a 

estratégia de sua empresa é voltada para 

atender o parceiro e o cliente dele, pro-

cesso que abre caminho para a criação 

de produtos standard, que servem para 

todos, assim como aqueles desenvolvidos 

exclusivamente para um associado, con-

forme o seu mercado de atuação.

“Trabalhamos como um hub de ne-

gócios com todos os sindicatos que com-

põem a ABRAFESC, voltado aos seus 

associados e, com isso, certamente tra-

remos melhorias contínuas para o mer-

cado, fortalecendo a oferta de crédito e a 

satisfação do cliente final”, pondera. Be-

nitez projeta atingir pelo menos 20% de 

todos os associados das entidades ainda 

em 2021, chegando a 30% em 2022.

“Na prática, todos os produtos 
oferecidos pelo mercado financeiro 
são possíveis de bancarização, por 

meio de financeiras autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central. 

Nosso objetivo é democratizar esse 
tipo de crédito para dar acesso 
à nossa base de forma integral, 

grandes e pequenas empresas de 
Fomento Comercial, a um preço 

justo e competitivo”
Hamilton de Brito Junior, presidente 

do SINFAC-SP e da ABRAFESC
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SINFAC-SP PARABENIZA

HOMENAGENS QUE EMPODERAM O SETOR
Realizado de uma só vez e em formato on-line, evento laureia 13 empresas,  
desde as mais novas, fundadas em 2015, até as cinco vezes mais longevas 

Notabilizado por promover a 
aproximação das associadas 
com a entidade, principalmente 

por incentivar a maior participação nas 
atividades sindicais, o “SINFAC-SP Para-
beniza” laureou, em 18 de novembro, 13 
empresas do setor – uma das quais de fora 
do estado de São Paulo.

Desde 2016 realizada presencialmen-
te na sede da entidade, antecedendo à 
reunião mensal da Diretoria, a entrega 
dos troféus para todos os que celebraram 
5, 10, 15, 20 e 25 anos de atividades em 
2020 ocorreu pela primeira vez em forma-
to on-line, sendo transmitido ao vivo no 
canal do Sindicato no YouTube, em fun-
ção da Covid-19.

“A ideia sempre foi trazer o associado 
para dentro da entidade, a fim de que ele 
pudesse conhecê-la melhor e participar 
mais de suas atividades. Damos muito valor 
ao reconhecimento de todos vocês”, afir-
mou o presidente Hamilton de Brito Junior 
(Credere Consultoria e Fomento Mercan-
til), ao explicar a dinâmica do evento. 

A entrega dos troféus foi feita crono-
logicamente das empresas mais jovens 
para as mais antigas, com os respectivos 
representantes agradecendo a homena-
gem com breves palavras. 

O evento organizado pelo SINFAC-SP  
contou com o apoio da Associação Bra-
sileira de Factoring, Securitização e Em-
presas Simples de Crédito (ABRAFESC), 
assim como dos Sindicatos mineiro, 
amazonense, capixaba e catarinense 
(Criciúma). 

5 ANOS
ABRAGERE – ACADEMIA 
BRASILEIRA DE GESTÃO DE 
RECEBÍVEIS (SÃO PAULO, 
20/06/2015) 

“Nesse tempo, 
conseguimos 
trazer para a 
sala de aula 
o que chamo 
de ‘chão 
de fábrica’. 

Começamos com cursos de factoring 
para iniciantes, o que acabou 
puxando outros treinamentos. Hoje, 
nos orgulhamos de ser o segundo 
maior acervo de treinamentos com 
especialização no setor, só perdendo 
para o próprio SINFAC-SP”. 
Rogério Castelo Branco, sócio-diretor

APMA FOMENTO MERCANTIL 
(SÃO PAULO, 12/05/2015)

“É um 
sindicato 
muito 
diferente da 
maioria dos 
sindicatos do 
Brasil, pois 

traz muitos benefícios e conhecimentos, 
principalmente para aqueles que estão 
no início da profissão, que nem sempre 
têm um suporte jurídico e contábil 
adequado ao nosso segmento”. 
Carlos Augusto (Guto) Cambraia 
Souza, sócio-diretor
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nos ampara. 
Aproveitamos 
muito os 
cursos, 
principalmente 
sobre captação 
de clientes 

na área de crédito. Gostaria também de 
parabenizar os nossos funcionários, que 
são grande parte do sucesso”. 
Roberto Gomes Cerqueira, diretor 
comercial

SIGMA CREDIT 
SECURITIZADORA (SÃO PAULO, 
28/09/2015)

“Quero 
agradecer ao 
SINFAC-SP  
pelos 
treinamentos, 
pois é 
necessário 

continuar ampliando os nossos 
conhecimentos para continuarmos o 
nosso trabalho na área de Securitização 
de Recebíveis. Quero também agradecer 
aos colaboradores da Sigma, que fizeram 
com que chegássemos a este quinto ano”. 
Alexandre Justino Pereira, sócio-diretor

TERA SECURITIZADORA (SÃO 
PAULO, 20/01/2015) 

A Tera começou 
a sua história 
quando a 
família Levi 
resolveu deixar 
o ramo têxtil e 
passou a atuar 

como securitizadora. Hoje não puderam 
estar presentes o Nathan e a Sheila Levi, que 
são sócios, mas eles agradeceram o convite”. 
Carlos Gomes Guimarães, área 
financeira 

10 ANOS
O 2º vice-presidente do SINFAC-SP,  

Marcos Libanore Caldeira (Aquitânia Fo-
mento Mercantil), deu as boas-vindas aos 

representantes das empresas associadas 
que completaram 10 anos de atividades. 
“Parabéns a todos, porque este mercado 
não é fácil, mas ele é capaz de ajudar mi-
lhares de empresas. Costumo dizer que 
não temos ideia do quanto nosso trabalho 
é importante. Continuem firmes nessa 
jornada”, ressaltou.

DESCONTANET 
SECURITIZADORA (SÃO ROQUE, 
04/08/2010)

“Obrigado ao 
SINFAC-SP, 
que é peça 
fundamental 
no nosso 
dia a dia, 
principalmente 

em relação aos cursos e eventos, dos 
quais nossa equipe participa ativamente”. 
Daniel Acquarone, diretor

15 ANOS
A diretora social e de eventos do  

SINFAC-SP, Maria Isabel Salviati Camar-
go (Midas Fomento Mercantil), foi a res-
ponsável por enviar mensagem de apoio 
às associadas que completaram 15 anos 
de atividades, enfatizando que neste se-
tor “as empresas precisam estar unidas”.

PLENO FOMENTO MERCANTIL 
(CAMPINAS, 
04/07/2005) 
“Neste 
segmento, 
tem sido 
fundamental 
o apoio do 

SINFAC-SP na formação e no suporte 
jurídico para a nossa caminhada. Quero 
ressaltar o papel do Sindicato e, em 
especial, a figura do nosso presidente 
Hamilton, na representação junto ao 
Poder Legislativo, sempre muito atuante 
na elaboração de leis, a partir do que é 
do nosso interesse”. 
Doriana Pieri Bento, sócia-diretora e 
diretora do SINFAC-SP

A2A FOMENTO MERCANTIL 
(CAMPINAS, 29/10/2015)

“A A2A nasceu 
da vontade de 
empreender. A 
parceria com 
o SINFAC-SP 
é de suma 
importância, 

porque nos mantêm atualizados 
sobre todos os assuntos pertinentes às 
nossas empresas, por meio de cursos e 
treinamentos”. 
Márcia Aparecida Santa Rosa 
Moreira, sócia-diretora

“Tivemos bons momentos, outros não tão 
bons, mas sempre contamos com o apoio do 
Sindicato, com treinamentos e consultorias”.  
Charles Rehder Carvalho Moreira, 
gerente de TI

HIPER CRED FOMENTO 
MERCANTIL (OSASCO, 13/11/2015)

“É um prazer 
participar deste 
‘Parabeniza’. 
Antes de abrir 
a empresa, 
juntamos todo 
o conhecimento 

adquirido nas multinacionais pelas quais 
passei e agregamos à empresa”. 
Eric Felipe Coneglian, sócio e diretor 
financeiro

“Encontramos 
uma certa 
dificuldade 
estrutural 
para realizar 
a análise 
de crédito. 

Esperamos ter muitos anos ainda pela 
frente e, para isso, vamos continuar 
trabalhando arduamente nesse campo”.  
Caio Cézar, diretor

PRIME CRED FOMENTO 
MERCANTIL (SÃO PAULO, 22/10/2015)
“O SINFAC-SP dá legitimidade ao 
processo de captação de clientes, 
porque oferece uma ampla visão que 

SINFAC-SP PARABENIZA
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DOTAN TECNOLOGIA DE ATIVOS 
E FOMENTO MERCANTIL (SÃO 
PAULO, 04/10/2005)

“Quero 
agradecer ao 
SINFAC-SP  
pela 
homenagem. 
A entidade 
brilhan temente 

tem nos representado, buscando tudo de 
melhor. Desde o início da nossa empresa, 
os nossos colaboradores mostraram 
grande dedicação nas suas atividades”. 
Nivaldo Saran, sócio-diretor

20 ANOS
ALLIANCE CONSULTORIA DE 
CRÉDITO E COBRANÇA (BENTO 
GONÇALVES/RS, 1º/02/2000)

“Quero 
agradecer a 
oportunidade 
de estar aqui 
com vocês 
e também 
a valorosa 

iniciativa do SINFAC-SP em agraciar 
empreendedores que conseguem 
permanecer no mercado por bastante 
tempo. Agradecemos ainda os parceiros 
que nos ajudaram a chegar até aqui. Esta 
homenagem é uma grande valorização 

do grande trabalho que fizemos desde o 
início da nossa atividade”. 
Evandro Piletti, sócio-proprietário 

25 ANOS 
O 1º vice-presidente do SINFAC-SP  

e Associado Benemérito da ABRAFESC,  
Marcus Jair Garutti, dirigiu breves pala-
vras aos homenageados, especialmente 
às associadas que completaram duas dé-
cadas e meia de atividades. “Quero para-
benizar todos os homenageados. É uma 
grande honra e uma grande responsabi-
lidade continuar costurando esse diálogo 
para o bem comum daqueles que parti-
lham de sonhos e ideais”, salientou.

INVEST FOMENTO MERCANTIL 
(SÃO PAULO, 11/07/1995)

“Agradeço ao 
convite do 
SINFAC-SP e 
me sinto muito 
orgulhosa de 
representar 
a Invest 

Fomento, pelos atuais sócios, Manuel e 
Daniela, e o sócio-fundador Sebastião 
Fernandes, que atuou com muita 
perspicácia. Esse troféu é também 
dedicado aos funcionários, que sempre 
trabalharam com afinco”. 
Elisabeth Campagni Gaidas, contadora

CREDERE CONSULTORIA 
E FOMENTO MERCANTIL 
(GUARULHOS, 05/01/1996) 

Estou 
completando 
25 anos de 
fomento 
comercial. 
Antes, trabalhei 
durante igual 

período em uma multinacional alemã 
do mercado de ouro. Sempre me defini 
como uma factoring de varejo, com um 
número muito representativo de clientes. 
Como estamos no SINFAC-SP, ouvimos 
tudo o que está acontecendo no mercado, 
trazemos para a empresa e passamos a 
ter uma atuação de forma a melhorar o 
ambiente de negócios”. 
Hamilton de Brito Junior, sócio-diretor

Ao finalizar o evento, o presidente do 
SINFAC-SP lembrou da forte participação 
das ESCs em um grupo de discussões no 
WhatsApp, que tem sido pródigo em pro-
porcionar o debate entre os empresários 
deste segmento, que acabam dividindo 
experiências.

“O nosso mercado vai mudar muito, 
com todas essas novas tecnologias, e quere-
mos estar na vanguarda disso, porque será 
importante para a sobrevivência das nossas 
próprias empresas”, complementou.

O SINFAC-SP estará em férias 

coletivas de 22/12 a 05/01, retornando 

às atividades normalmente a partir  

das 9 horas do dia 06/01.
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VISÃO JURÍDICA
Alexandre Fuchs das Neves

MATRIZ DE RISCO E AÇÕES REVISIONAIS: 
COMO O JUDICIÁRIO TEM JULGADO O TEMA

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

As ações revisionais, que já foram uma enorme 
dor de cabeça para o sistema financeiro, ainda são 
situações a serem pesadas pelos empresários, para 
a formação da matriz de risco.

Mas, antes de ingressarmos no tema, é de extrema 
importância conceituar, ou melhor, diferenciar o con-
ceito de juros e de deságio, que num primeiro momen-
to, e de forma superficial, podem parecer semelhantes, 
mas quase nada têm em comum, senão vejamos:
a. Juros: é a remuneração do capital, computado 

em percentual sobre o valor emprestado para 
determinada pessoa, incidente pelo tempo do 
contrato, ou seja, o período ajustado para a 
devolução da quantia. Importante referir que 
a relação é entre mutuante e mutuário, sendo 
este último o responsável pela devolução da 
quantia emprestada

b. Deságio: é a diferença entre o valor de face do tí-
tulo adquirido, na data do seu vencimento, e o va-
lor efetivamente pago pelo mesmo título na data 
presente. Note-se que, neste desenho, o pagador 
da obrigação é o sacado, que se realizar o adim-
plemento, nada mais é devido ao cessionário.

Evidente que, seguindo a regra de sucesso do 
instituto do fator de compras, o deságio é composto 
por vários elementos, sendo um deles a taxa refe-
rencial de juros (Selic), agregado de tantos outros 
como o custo da operação, custo de oportunidade, 
impostos, risco de crédito, prazo médio etc.

As atividades de Fomento Comercial e Securiti-
zação e os fundos de investimento praticam o desá-
gio nas suas operações ordinárias, porquanto existe 
uma taxa de deságio a incidir sobre o valor de face.

Algumas vezes o cedente, normalmente quando 
está devendo recompras, tenta o remédio desespera-
do da ação revisional, e com tese carente de base legal, 
busca tabelar o deságio ao patamar de 1% ao mês, sob 
a pálida alegação de que o nosso setor não tem autori-
zação do BACEN para funcionar, e em não sendo ins-
tituição financeira, não poderia extrapolar este limite.

Mas a base legal é imposta pelo Judiciário, que 
em recentes julgados tem repelido esta tese, e bem-
conceituado os encargos cobrados pela atividade, 
cabendo apontar: 

Revisional. Contrato de cessão de crédito e seus 
aditivos. Contrato de factoring. Sentença de par-

cial procedência. Juros remuneratórios reduzidos 
para 1% ao mês e afastados os encargos morató-
rios. Apelo do Fundo de Investimentos. Preliminar 
de inépcia recursal suscitada em contrarrazões. 
Não acolhimento. As razões recursais combatem 
eficientemente o “decisum” nos aspectos desfa-
voráveis ao recorrente. Mérito. Títulos de crédito 
negociados sem lastro mercantil. Duplicatas frias. 
Legalidade da cláusula que impõe a recompra dos 
títulos, nos termos do art. 295 do Código Civil. 
Faturizadora que cobra deságio e não juros re-
muneratórios. Precedentes. Ausência de abusivi-
dade. Conquanto não expressos em percentuais, 
os valores de deságio cobrados eram claros nas 
transações efetuadas. Inadimplência na recompra 
dos títulos. Mora da cedente. Encargos moratórios 
devidos. Sentença reformada. Recurso provido. 
(TJSP; Apelação Cível 3000491-18.2013.8.26.0028; 
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julga-
dor: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Apa-
recida - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; 
Data de Registro: 28/02/2020)

Com objetividade o relator separa o que sejam ju-
ros e deságio, posto que, “sem dúvida, a revisão con-
tratual se afigura descabida, especialmente no que 
toca à limitação de juros, porque o percentual cobrado 
pela empresa de ‘factoring’ não revela natureza de ju-
ros, mas, sim, de deságio, o qual, consequentemente, 
não se submete às diretrizes da Lei de Usura. ”

Este é apenas um dos diversos julgados publica-
dos, somente em 2020, e que estão ao dispor dos asso-
ciados no site do SINFAC-SP, mediante login e senha.

E a Empresa Simples de Crédito? A ESC pratica 
juros, até porque, claramente expresso na Lei Com-
plementar nº 167/2019 e, na mesma regra, existe 
a liberação da contratação da taxa a ser estipulada 
entre as partes.

Aliás, esta liberdade da ESC em contratar taxa, 
repita-se, encontra guarida na Lei Complementar, 
estando o setor numa situação mais confortável 
que o Sistema Financeiro Nacional, que lutou por 
quase duas décadas até conseguir formar uma ju-
risprudência a contento.

Então, conseguimos uma razoável base para a 
formação da matriz de risco, no que se refere às fa-
mosas ações revisionais.
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VISÃO CONTÁBIL
Marco Antonio Granado

TRIBUTAÇÃO INCIDENTE NA  
EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO 

Marco Antonio 
Granado é contador 
e bacharel em 
direito,  
pós-graduado em 
direito tributário 
e mestre em 
contabilidade e 
controladoria. 
Desde 2012 
é consultor 
contábil, tributário, 
trabalhista e 
previdenciário do 
SINFAC-SP

Figura jurídica que desde abril do ano passado faz 
parte do cenário econômico nacional, a Empresa Sim-
ples de Crédito tem desempenhado um relevantíssimo 
papel na expansão da oferta de crédito para as micro e 
pequenas empresas, suprindo históricas lacunas dei-
xadas pelas instituições financeiras tradicionais.

Encontramos, na Lei Complementar nº 167/2019, 
importantes normas sobre a ESC, acerca de suas fontes 
de receitas, opções de tributação, bem como, regras de 
atuação. Esta modalidade de negócio somente poderá 
realizar operações de empréstimo, financiamento e 
desconto de títulos de crédito, consequentemente, ob-
tendo apenas receitas advindas de correção monetária 
remuneratória (operacional), juros remuneratórios 
(operacional), juros moratórios (financeira) e multa 
moratória (operacional).

A ESC não pode obter outros tipos de receitas, 
tais como tarifas, reembolso de despesas e taxas. Caso 
exista algum valor a ser reembolsado pelo cliente, 
para evitar problemas, este crédito deve ser recebido 
somente em igual valor, devendo ser detalhadamente 
mencionada em um documento/contrato formalizado 
entre as partes. 

Suas opções de tributação federal são lucro presu-
mido (regime de caixa ou competência) e lucro real, 
estando impedida de optar pelo Simples Nacional.

TRIBUTOS E ALÍQUOTAS
1. LUCRO PRESUMIDO

PIS cumulativo
• Alíquota ... 0,65% sobre a receita operacional bruta(1)

Cofins cumulativo
• Alíquota ... 3% sobre a receita operacional bruta(1)

(Lei nº 9.715/1998, art. 8º, inciso I; Lei nº 9.718/1998, art. 8º)

IRPJ 
• Presunção do lucro ... 38,4% sobre a receita 

operacional bruta(1)

• Alíquota IR ... 15% sobre o resultado da presunção 
do lucro

• Alíquota IR Adicional ... 10% sobre o resultado 
apurado na presunção do lucro, sobre o valor que 
exceder R$ 20 mil por mês 

(Lei nº 9.249/1995, art. 15, alterado pela Lei Comple-
mentar nº 167/2019) 

CSLL 
• Presunção do lucro ... 38,4% sobre a receita 

operacional bruta(1)

• Alíquota ... 9% sobre o resultado da presunção do lucro
(Lei nº 9.249/1995, art. 15, alterado pela Lei Comple-
mentar 167/2019) 

2. LUCRO REAL

PIS não cumulativo
• Alíquota ... 1,65% sobre a receita operacional bruta(1)

Cofins não cumulativo
• Alíquota ... 7,6% sobre a receita operacional bruta(1)

(Lei nº 10.637/2002, art. 2º; Lei nº 10.833/2003, art. 2º)

IRPJ 
• Alíquota IR ... 15% sobre o resultado do “lucro real” 

apurado
• Alíquota IR Adicional ... 10% sobre o valor do 

“lucro real” apurado que exceder R$ 20 mil mês 
(Lei nº 9.249/1995, art. 3º)

CSLL 
• Alíquota ... 9% sobre o resultado do lucro contábil 

apurado
(Lei nº 9.249/1995, art. 20; Lei nº 9.430/1996, art. 28;  
Lei nº 7.689/1988, art. 3º, III)

3. IOF
Nas operações de empréstimo, financiamento e des-
conto de títulos com pessoas jurídicas, a alíquota do 
IOF cobrada é de 0,38% acrescida da taxa diária de 
0,0041% sobre o valor da operação, exceto nas opera-
ções com pessoas jurídicas optantes pelo Simples Na-
cional, em operações não superiores a R$ 30 mil, a alí-
quota é de 0,38% mais a taxa de 0,00137% ao dia.
Importante:
• Caso a operação realizada ultrapasse o limite de 365 

dias, haverá incidência do IOF Complementar 
sobre o saldo que ainda não estiver liquidado, de 
acordo com tabela da Receita Federal.

• O fato gerador do IOF é a data da entrega ou sua 
colocação à disposição do contratante.

• A base de cálculo do IOF é o valor entregue ao 
contratante ou colocado à sua disposição. 

• O limite máximo da alíquota do IOF que pode ser 
cobrada em operações de crédito é de 3% ao ano.

(Decreto n° 6.306/2007 e IN RFB n° 907/2009)

4. ISSQN
• Não há incidência deste tributo municipal para a ESC.

(1) (Receita operacional bruta = receita total 
menos devoluções da receita operacional).
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A NOVA ERA DE UM EVENTO HISTÓRICO
Com inédito formato de live e enfoque 100% técnico, debateram-se intensamente os temas 
aquisição de recebíveis de cartão, crédito estruturado, Central de Risco, Pix e open banking

A 13ª edição do “Simpósio dos Em-
presários de Fomento Comercial 
do Estado de São Paulo” reuniu, 

em 16 de outubro, um time de primeira 
grandeza do setor, que participou de pai-
néis sobre assuntos hoje cruciais para o 
êxito do Fomento Comercial. 

Em sua apresentação de abertura, o 
presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Bri-
to Junior (Credere Consultoria e Fomento 
Mercantil), relembrou os nomes ilustres 
que participaram de edições passadas, jus-
tificando que a ênfase desta vez foi técnica, 
com seus integrantes atuando como perso-
nagens centrais dos debates, apresentados 
pela jornalista Maria Clara Leite.

Hamilton aproveitou a oportunidade 
para falar das origens e metas da nova 
entidade patronal presidida por ele – a 
Associação Brasileira de Factoring, Secu-
ritização e Empresas Simples de Crédito 
(ABRAFESC), recentemente fundada pe-
los sindicatos de São Paulo, Minas Gerais, 
Amazonas, Espírito Santo e Santa Catari-
na (Centro-Sul). O dirigente apresentou 

a nova categoria (Associado Benemérito), 
que já conta com personalidades do setor 
como o 1º vice do SINFAC-SP, Marcus Jair 
Garutti (Iguassu Fomento Mercantil), e 
Pio Daniele, presidente do Sindicato pau-
lista na gestão 2007-2010. (Ver matéria 
nas páginas 6 e 7)

RECEBÍVEIS DE CARTÕES
Prorrogado para fevereiro de 2021, o 

acesso ilimitado do setor à aquisição de 
recebíveis de cartão de crédito foi o tema 
central do primeiro painel do Simpósio, 
com o presidente da CERC Central de 
Recebíveis, Fernando Marsillac Fontes. 
Quando o evento foi realizado, o dia 3 
de novembro ainda era a data estipulada 
pelo BACEN para o início da novidade.

“Diferentemente de outros países, 
aqui o lojista recebe em 30 dias pagamen-
tos não parcelados, e isto requer capital 
de giro para o comércio garantir suas des-
pesas diárias”, argumentou, enfatizando 
que é a adquirência que transfere os re-
cursos para essa clientela.

Advogado e consultor jurídico do  
SINDISFAC-MG, Clélio Gomes acredita 
que a duplicata escritural se some à agenda 
de recebíveis de cartão de crédito, para re-
sumir o mercado de Fomento Comercial.

O especialista apontou a desban-
carização, a partir de 2013, como uma 
qualidade desses novos tempos, a exem-
plo da aquisição de recebíveis. “Hoje, 
até emolumentos cartoriais podem ser 
recebidos com cartão de crédito. As 
ESCs também podem receber por este 
meio. Teremos tempos de liberdade e 
abertura”, sentenciou.

CRÉDITO ESTRUTURADO 
Apontado pelo CEO da BMP Money 

Plus, Carlos Benitez, como uma forma de 
integrar e agilizar processos, o crédito es-
truturado foi o tema do painel seguinte. 
“Quando lançamos uma ficha cadastral 
via Internet, anos atrás, foi uma revolu-
ção. Mas a essência de um documento as-
sim não mudou, apenas seus formatos e a 
apresentação”, assinalou. 

Hamilton de Brito Junior, 
presidente do SINFAC-SP

Marcus Jair Garutti, 1º VP 
do SINFAC-SP

Pio Daniele, presidente  
do Daniele Banco

Marcio Lima Gonçalves, 
diretor de relações com o 
mercado do SINFAC-SP

Michel Varon, diretor  
do Vadu

Charlote Odebrecht, 
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Valorem

Fernando Marsillac Fontes, 
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de Recebíveis

Clélio Gomes, consultor 
jurídico do SINDISFAC-MG

Carlos Benitez, CEO da 
BMP Money Plus

Alexandre Fuchs das 
Neves, consultor jurídico 
do SINFAC-SP
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O consultor jurídico do SINFAC-SP, 
Alexandre Fuchs das Neves, concorda que 
a bancarização não pode ser feita de qual-
quer jeito, considerando-se que todas as 
contas são reguladas pelo BACEN. “A per-
gunta não é o que a minha empresa vai 
fazer daqui a cinco anos, mas, sim, o que 
haverá para ser feito por ela até lá. Saiam 
da caixa, degustem novos produtos e pos-
sibilidades”, completou.

CENTRAL DE RISCO
Ferramenta segura que eleva a transpa-

rência no setor, a nova Central de Risco foi 
criada para atender a uma antiga demanda 
do setor. Mesmo assim, ainda há receio, 
entre os empresários, sobre a abertura de 
informações, conforme explanou o diretor 
de relações com o mercado do SINFAC-SP 
e diretor comercial da ABRAFESC, Marcio 
Lima Gonçalves (One7).

“São pensamentos ultrapassados, 
pois estamos numa época em que tudo se 
compartilha a todo momento. Não deve-
mos esperar o grupo crescer para contri-
buir com ele, façamos sim é com que ele 
cresça, contando com a nossa firme parti-
cipação desde já”, conclamou.

Essas palavras foram endossadas por 
Michel Varon, diretor do Vadu, reforçando 
que “o futuro é a informação”. Segundo ele, 
o problema não está no compartilhamen-
to, mas na forma de proteger a informação 
para deixar o cliente feliz e evitar perdas.

“A ferramenta proporciona segurança 
extrema no compartilhamento de dados. 
A aquisição de informações é feita de 
forma automática e dotada de filosofia 
cooperativa. Isto é, quem manda infor-
mações também as recebe”, resumiu o 

executivo, anunciando em primeira mão 
que o Vadu não vai mais cobrar a franquia 
mínima, apenas a consulta.

Já a vice-presidente do Grupo Valo-
rem e membro do Conselho da ParMais 
Investimentos, Charlote Odebrecht, 
lembrou de ter desistido de uma antiga 
ferramenta do gênero, destinada exclusi-
vamente a FIDCs, mas que viu diferen-
ças marcantes em relação à Central de 
Risco do Vadu, a ponto de ter colaborado 
durante sua formatação. “Se dividirmos 
informações, todos continuaremos en-
frentando golpes, mas não será necessá-
rio que 100 empresas ou mais também 
caiam. Nosso inimigo comum é o golpis-
ta, não a concorrência”, justificou.

João Paulo Fiuza, sócio da One7, con-
corda com essa visão, e também manifes-
tou interesse em participar intensamente 
deste processo, em benefício do setor. 
“Ainda exploramos muito pouco o poten-
cial do nosso país, no caso da antecipação 
de recebíveis. Devemos estar unidos nes-
te momento, em que é imprescindível a 
todos sair da caixa”, acrescentou.

Na sequência, o diretor de recursos 
de terceiros do Banco Socopa, Daniel 
Doll Lemos, afirmou, na qualidade de 
custodiante, ser inconcebível algum 
player deixar de contribuir com o de-
senvolvimento de uma Central de Risco. 
“A tecnologia vai melhorar, sem dúvida, 
mas a experiência de vocês, empresários, 
na hora de decidir a quem dar crédito, é 
insubstituível”, ponderou.

PIX E OPEN BANKING 
Moderado pelo diretor do SINFAC-SP 

e empresário da área de fintechs Leandro 

Zen (Size Securitizadora), o último painel 
do Simpósio tratou do Pix – que começou 
a funcionar em 16 de novembro – e da 
também tecnologia open banking. 

O novo ambiente trazido pelo Pix foi 
destacado na apresentação do economista 
Breno Lobo, chefe de subunidade no Depar-
tamento de Competição e de Estrutura do 
Mercado Financeiro do Banco Central. “Atu-
almente, 76% das transações no país ainda 
são realizadas em dinheiro vivo”, enfatizou. 

“O Pix não é um aplicativo, mas sim 
um meio de pagamento usando uma 
chave, e isto requer que se esteja logado 
em um aplicativo. Operações suspei-
tas são suspensas, como hoje já ocorre  
com o home banking”, concluiu o gestor, 
que coordenou o projeto de implantação  
do sistema.

Diretor da Associação Brasileira de 
Fintechs (ABFintechs), Diego Perez rei-
terou a necessidade de constante inova-
ção no mercado, lembrando que o open 
banking faz com que todas as operações 
ganhem rastro digital espalhado pela rede, 
porém, eles pertencem exclusivamente ao 
usuário. “O BACEN foi inteligente ao dei-
xar o mercado sem regulamentação em 
demasia, pois o inovador sempre caminha 
mais rápido que o regulador”, argumen-
tou, ressaltando que o open banking vai 
ser implantado em etapas.

Ao finalizar o evento, o presidente 
Hamilton disse que o 13º Simpósio foi um 
divisor de águas entre o passado e o futu-
ro do Fomento. “Vivemos um momento 
revolucionário, prova disso é a chegada 
do Pix, por meio do qual ‘o futuro já che-
gou’, como eu mesmo já mencionei em 
artigo recente”, concluiu.

João Paulo Fiuza, sócio 
da One7

Daniel Doll Lemos, diretor 
de recursos de terceiros 
do Banco Socopa
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da ABFintechs
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SINFAC-SP SE ALIA À FECOMERCIOSP  
POR MUDANÇA NA LEI DA ESC
Futuras alterações na  
Lei Complementar  
nº 167/2019, que criou a 
Empresa Simples de Crédito, 
ganharam uma aliada de 
peso para iniciativas a 
serem realizadas em 2021 – 
a FecomercioSP, entidade à 
qual o SINFAC-SP é filiado e mantém fortes laços institucionais. A aliança foi 
firmada durante reunião on-line realizada em 10 de dezembro, oportunidade 
em que o presidente Hamilton de Brito Junior convidou representantes 
da Federação para alinhar propostas para serem enviadas à Comissão do 
Congresso Nacional que estuda possíveis modificações para aprimorar a 
legislação da ESC, inclusive com a criação de uma CNAE própria para este 
tipo de atividade, ação que será retomada em 2021.
Com a participação das principais lideranças da ESCs em todo Brasil, o 
encontro também colocou em debate a Taxa de Licença e Funcionamento 
(TLIF) das prefeituras, que cobram das empresas do Fomento Comercial 
(inclusive pequenas ESCs) o mesmo valor como se fossem uma agência 
bancária de um grande banco.
“A FecomercioSP sempre tem sido solicita aos apelos do nosso setor, inclusive 
em relação à questão do registro de gravames no DETRAN.SP [leia matéria na 
página 14], demanda na qual também estamos sendo fortemente apoiados 
pelo presidente Magnelson Carlos de Souza”, afirmou o dirigente, referindo-
se ao mandatário do Sindicato das Auto Moto Escolas e Centros de Formação 
de Condutores no Estado de São Paulo, que também participou do encontro.
Representaram a FecomercioSP os membros da Diretoria de Relações 
Institucionais e Governamentais Maria Izabel Collor de Mello e Luan Cunha, 
além dos advogados e assessores jurídicos Ana Paula Locoselli e Paulo Igor.

PRORROGRADO ATÉ MARÇO DE 2021 ACESSO  
A DADOS DA NF-E
O mercado de crédito, que acaba englobando 
o Fomento Comercial, ganhou mais tempo 
para continuar tendo acesso aos dados e às 
informações das notas fiscais eletrônicas. O 
prazo, que terminaria em 1º de dezembro 
(Portaria RFB nº 4.255/2020), foi prorrogado 
até 1º de março de 2021, de acordo com a 
Portaria RFB nº 4.794, baixada em 17 de 
novembro. A alteração de data se deu em 
função de atendimento a pleito do SINFAC-SP,  
que argumentou prejuízo às operações do setor no estado de São Paulo. 

2021

MARÇO

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/order-by
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RESOLUÇÃO SOBRE RENAGRAV 
PASSA POR CONSULTA PÚBLICA

Demanda apresentada 
pelo SINFAC-SP  
em 13 de março 
a representantes 
do Departamento 
Nacional de Trânsito  
(DENATRAN), em 
Brasília, o problema 
enfrentado pelas 
Empresas Simples de 
Crédito, em torno do 

travamento do registro do gravame no documento dos 
veículos recebidos em garantia, ganhou novo capítulo 
em novembro.
No dia 23 daquele mês, o Ministério da Infraestrutura 
deu início, na Internet, a consulta pública sobre 
o assunto, deixando-a aberta até 7 de dezembro, 
para que recebesse contribuições para a revisão da 
Resolução nº 689/2017, que estabelece o Registro 
Nacional de Gravames (Renagrav). O Sindicato 
solicitou a inclusão, em seu art. 2º, inciso 2º, letra b, 
da ESC como instituição credora, visto que há conflito 
com a Lei Complementar nº 167/2019.
“A alteração da resolução visa melhorar o ambiente 
de negócios para as ESCs, a partir das mudanças de 
diretrizes nos DETRANs estaduais de todo Brasil”, 
argumenta o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de 
Brito Junior.
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O texto alterou a Portaria RFB nº 2.189, de 6 de junho de 2017, 
que autoriza o Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Serpro) a disponibilizar acesso, para terceiros, de dados e 
informações específicos.
“O monitoramento da NF-e traz muitas vantagens para a 
qualidade do crédito que se compra no Fomento Comercial. 
A partir deste processo, vários aspectos são atestados, ou 
seja, se a nota fiscal é válida; se não houve cancelamento; 
se a mercadoria foi transportada e houve passagem pelas 
barreiras e, por fim, se ocorreu a entrega”, afirma o presidente 
do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior, lembrando que 
atualmente este serviço é feito pela plataforma Plac, da Bahia, 
que tem convênio com a maioria dos estados, exceto São Paulo, 
Minas Gerais, Paraná e Goiás.

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/rgbsys-sistema-para-fomento-securitizadora-de-credito-e-fidc
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PLANO DE NEGÓCIOS DETALHADO
O Fomento Comercial tem atraído cada vez mais profissionais interessados em ingressar 
neste mercado, apesar da forte concorrência existente e da complexidade envolvida em 
todas as etapas de uma operação. A análise é do professor Rogério Castelo Branco, que em 
3 de dezembro ministrou o webinário “Plano de Negócios para Empresas de Factoring”.
“A procura tem aumentado basicamente por dois motivos. O primeiro: ex-industriais, 
que se viram inviabilizados pelo impacto direto das importações chinesas, estão 
migrando para o setor em busca de melhor rentabilidade. E o segundo: a grande queda na taxa Selic, que desestimulou os 
investimentos em renda fixa, empurrou pessoas endinheiradas para a atividade em busca de ganhos mais atraentes”, analisou.
Segundo o docente, o treinamento teve como objetivo dar orientação sobre o planejamento detalhado necessário tanto para 
quem já está na área quanto para os interessados em nela ingressar. 
Pesa muito nisso, de acordo com ele, contemplar todas as características e particularidades do setor, ponderando sempre todos 
os prós e contras, bem como as perspectivas e os desafios. 
O conteúdo abrangeu desde as pesquisas de mercado essenciais até o perfil do mercado concorrente e os indicadores de 
desempenho. “O futuro empreendedor deve aprender a mensurar e minimizar os riscos inerentes à atividade, a fim de se 
consolidar e perpetuar seu novo negócio”, complementou Castelo Branco.

EVENTOS

CONHECIMENTO AO ALCANCE DE TODOS
Sucesso de público e crítica, transmissão de webinários e lives já faz parte do planejamento 

anual do SINFAC-SP, mesmo após o fim da pandemia. Veja os destaques do trimestre

ANÁLISE DE CRÉDITO DESCENTRALIZADA
A obtenção 
de resultados 
positivos nas 
operações 
realizadas 
pelas 
empresas 
do Fomento 

Comercial se dá, na maioria dos casos, a partir de uma gestão de 
crédito profissionalizada, em consonância com a área comercial. 
Tal caminho foi apontado pelo professor Rogério Castelo Branco, 
profissional com 25 anos de experiência no mercado, durante 
o Webinário “Análise de Crédito para as Empresas do Setor”, 
realizado em 19 de novembro. 
Segundo o especialista, é fundamental descentralizar o poder 
decisório do crédito, fazendo com que os proprietários sejam 
apenas “mais uma cabeça” nos comitês, cujo princípio é a 
decisão colegiada. “Realizamos análises práticas dos principais 
birôs de crédito, salientando características próprias de cada 
um, bem como a relação custo/benefício de cada produto”, 
enfatizou, ao reforçar a importância da aplicação de processos 
e procedimentos adequados à realidade das micro, pequenas e 
médias empresas.

ADAPTAÇÃO DO CONTRATO-MÃE  
À LGPD
As empresas do Fomento Comercial estão 
gradualmente se adaptando às diretrizes da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), 
em vigor desde 18 de setembro deste ano. Com 
isso, têm mudado radicalmente suas relações com o 
mercado, fornecedores e clientes. 
“A LGPD deve ser observada não só quando são 
recepcionados os dados pessoais, mas tudo o que envolver 
o tratamento, a guarda, a preservação e o expurgo dessas 
informações”, explicou o consultor jurídico do SINFAC-SP,  
Alexandre Fuchs das Neves, ao conduzir em 18 de 
novembro o Webinário “Alterações no Contrato-mãe: 
Ajustes Necessários com a LGPD e Novos Produtos”.
Em função de todas essas mudanças, o Sindicato está 
atualizando seu modelo de contrato-mãe, observando 
cláusulas gerais baseadas na LGPD e em legislações 
correlatas. “As atualizações estarão presentes na versão 
do documento a ser disponibilizada em 2021, a qual 
inclusive versará sobre novos produtos e ferramentas, a 
exemplo da duplicata escritural”, salientou.
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EVENTOS

CHEGADA DO PIX E OPEN BANKING
Em operação 
desde 16 de 
novembro, o Pix 
é uma ferramenta 
de pagamentos 
e transferências 
de valores criada 
pelo BACEN para 
revolucionar o 

sistema financeiro brasileiro. Mesmo com todas as propagandas realizadas 
antes e depois de sua entrada em vigor, a tecnologia e seus benefícios ainda 
são desconhecidos por parte considerável das pessoas. A avaliação foi feita 
pelo economista Leandro Zen, diretor do SINFAC-SP e sócio-diretor da Size, 
durante live transmitida em 12 de novembro pelo Sindicato.
O evento contou com farta exposição de ideias de Marcelo Martins, sócio 
da empresa de pagamentos Pay Ventures e coordenador do grupo do Pix 
na Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs). “O Pix trará ainda mais 
mudanças em 2021, principalmente porque o BACEN hoje tem mais autonomia. 
Ainda em 2020 será implantado o Pix Agendado, com garantia de pagamento 
[em 14 de dezembro, o BACEN prorrogou o início desta funcionalidade para 15 de 
março de 2021], e também para o mesmo ano, os pagamentos por aproximação 
e o saque no varejo”, explicou. Além disso, foi abordado o open banking, cuja 
intersecção com o Pix está prevista para 30 de agosto de 2021.
Para o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior (Credere 
Consultoria e Fomento Mercantil), o estabelecimento do Pix vai aumentar 
a bancarização. “O mercado vai ficar mais concorrido. Os bancos vão ter de 
oferecer serviços mais completos”, salientou.

ATENÇÃO AOS TRIBUTOS DA ESC
Operar com margens exíguas é o grande desafio 
das Empresas Simples de Crédito, como ficou 
claro no Webinário “Tributos da ESC”, ministrado 
em 11 de novembro pelo consultor contábil e 
previdenciário do SINFAC-SP, Marco Antonio 
Granado. Segundo ele, esta barreira obriga as 
ESCs a adotar processos que minimizem qualquer 
possibilidade de erro na gestão.
“Quando se cometem equívocos, os prejuízos 
são inevitáveis”, enfatizou o profissional, que 
abordou os aspectos da tributação incidente nessa 
modalidade de negócio. “Com margem restrita, 
uma negociação acaba se tornando extremamente 
complexa, principalmente porque há um alto 
custo envolvido em cada operação. Infelizmente, 
a Receita Federal, quando da lei que constituiu 
a ESC, determinou alíquota de 38,4% no lucro 
presumido, tanto para o Imposto de Renda quanto 
para a CSLL”, lamentou. 
Além de detalhar a lei, o especialista explicou as 
minúcias do lucro real e do lucro presumido para 
a ESC. O consultor alertou ser importante ao 
empresário e ao contador ter uma visão específica 
dessas informações tributárias, “para que eles 
possam enxergar amplamente o caminho a tomar, 
evitando, a todo custo, incidirem no crime de 
sonegação fiscal, ainda que sem intenção”.

IMPACTOS DA LGPD NO MERCADO
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em vigor desde 18 de 
setembro, impôs a empresas, organizações sem fins lucrativos e 
administrações públicas uma série de diretrizes sobre o tratamento 
de dados de pessoas naturais e elevou ainda mais a “régua” em 
torno da sustentabilidade reputacional destes entes.
A lei foi tema do Webinário “Fomento Mercantil: o que muda 
com a LGPD? ”, realizado em 27 de outubro por meio de parceria 
entre o SINFAC-SP e a FecomercioSP e tendo como palestrantes 
o consultor jurídico do Sindicato, Alexandre Fuchs das Neves, e 

a consultora jurídica da Federação, Florence Dencker Terada.
“A LGPD é a ‘cereja do bolo’ de uma série de outros normativos que já existiam, como a Lei Complementar nº 105, segundo 
a qual as empresas de Fomento Comercial são equiparadas às instituições financeiras para questões de sigilo”, salientou 
Fuchs. À época deste evento, o Sindicato já havia começado a atualizar seu modelo de contrato-matriz, acrescentando 
algumas cláusulas a respeito do alcance da LGPD.
De acordo com Florence, o escopo de aplicação da lei é amplo, englobando responsabilidades do governo e do mercado. 
“Reports de incidentes de segurança terão de ser informados o quanto antes para a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados, e não pode ser uma notificação vazia. Deve ser informada uma série de aspectos, como a natureza dos dados, a 
quem eles pertencem e seus riscos, além de quais ações estão sendo realizadas para mitigar o problema”, complementou.
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EVENTOS

ESTRUTURAÇÃO E OPERAÇÃO DA ESC

Para levar conhecimento sobre os mais diversos aspectos da 
Empresa Simples de Crédito, o SINFAC-SP promoveu entre 6 
e 8 de outubro um webinário focado em explicar os principais 
aspectos jurídicos, contábeis e tributários deste tipo de 
empreendimento. “As dificuldades impostas pela legislação 
já estão sendo trabalhadas pelo Sindicato, em projeto de 
alteração da LC nº 167/2019, com base nas sugestões dadas 
pelos empresários do setor, dentro do que é possível alterar”, 
salientou o consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves. 
A abordagem sobre a tributação incidente na atividade ficou 
a cargo do contador e advogado Marco Antonio Granado, 
consultor contábil, tributário, trabalhista e previdenciário da 
entidade. “Realizamos uma simulação onde sugerimos valores 
para uma operação e, a partir de informações tributárias, 
calculamos o PIS, a Cofins, a CSLL, o Imposto de Renda e o 
Adicional, e detalhamos o impacto de cada um deles”, afirmou.
Fundamentais para as operações das ESCs, crédito e vendas 

foram os dois temas abordados pelo empresário Rogério Castelo 
Branco, que ressaltou a imensa importância da convergência 
entre as duas áreas. “A análise de crédito e o processo de vendas 
pressupõem fatores essenciais, tanto na ESC como em qualquer 
empresa que trabalhe com o financiamento produtivo de micro 
e pequenas empresas”, completou.
Já a executiva Daniela Guimarães, da CERC Central de 
Recebíveis, explicou o que é a empresa, seu papel no 
mercado e os nichos onde atua, além de todo o contexto 
regulatório que se precisa cumprir. “Realizamos uma série 
de processos, como avaliação, monitoramento e atualização, 
pontos que a gente oferece como algo a mais além do que é 
obrigatório”, argumentou.
Com base nos atendimentos realizados diariamente pelo 
SINFAC-SP sobre este tema, a gerente administrativo 
financeiro do Sindicato, Cristina Engels Rodrigues, esclareceu 
como é feito todo o processo operacional no ambiente da 
plataforma da CERC, assim como a maneira correta para a 
realização de cada rotina.
Alexandre Malheiros, CCO do Vadu, empresa de big data para o 
mercado de crédito, explicou como o CreditBox-SINDC facilita 
as análises de crédito, promovendo o monitoramento do pós-
crédito e a prospecção de novos clientes. 
Já o sócio-diretor da RBM Software, Ricardo Barros Mendes, 
reforçou a apresentação da solução desenvolvida pela sua 
empresa, desta vez tendo como novidade a integração 
com o Vadu. “A nossa consolidação no mercado também é 
demonstrada pela maior quantidade de ESCs abertas que 
utilizam o nosso sistema. Com isso, continuamos a fortalecer 
ainda mais a parceria com o SINFAC-SP”, enfatizou.

O SINFAC-SP deseja 

a todos os associados, 

parceiros e amigos  

um Feliz Natal e um  

novo ano de realizações, 

com muita saúde e paz!



https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/vadu


Conexão que facilita a sua vida

TecPay
Soluções em pagamentos para Entidades de Crédito

•  Antecipe recebíveis de cartões de crédito mediante solução TEF, 
POS e e-Commerce.

•  Conta de Pagamento Digital: realize transferências bancárias, 
pague suas contas e receba um cartão pré-pago.

• Emissão de boleto de cobrança.

•  Registro de domicílio para antecipação de recebíveis de outras 
credenciadoras.

• Pagamentos instantâneos para cadeia de fornecimento.
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