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Atingido pela pretensa majoração da sistemática do
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Hora da retomada

HAMILTON DE BRITO JUNIOR
Presidente
MARCUS JAIR GARUTTI

E

mbora o país ainda esteja passan-

1º Vice-Presidente

do por uma forte recessão econô-

MARCOS LIBANORE CALDEIRA

mica, este ciclo negativo começa a

perder força. A indústria iniciou uma visível reação, o nível de emprego está aumentando e a taxa de juros vem caindo desde
outubro de 2016. Por consequência, o ambiente de negócios tem se tornado mais
sólido e confiável.
Confirmada

pelo

cientista

político

Gaudêncio Torquato, em entrevista a este
Informativo, a situação certamente vai ficar ainda melhor quando as reformas trabalhista, tributária e previdenciária se tornarem realidade.
A trabalhista, por sinal, já saiu do limbo político e entrará em vigor no
dia 11 de novembro, trazendo desde já uma nova esperança aos empreendedores, conforme fica evidente na entrevista desta edição, concedida
pelo juiz federal do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Paraná)
Marlos Melek, membro do grupo de trabalho que alterou 209 dos 922 ar-
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tigos da CLT.
Termômetro desse cenário complicado, o fomento comercial tem conseguido, mais uma vez, subverter a lógica das crises, confirmando seu
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fundamental papel de alavancar as empresas, muito graças à maior divulgação de seus benefícios para a sociedade.
Ao longo dos anos, nosso setor criou as condições para também se
tornar um forte interlocutor em favor das demandas empresariais. Por
intermédio do SINFAC-SP, vem despontando como uma personagem de
peso em momentos críticos, caso do episódio ocorrido em Brasília, no
último mês de agosto.
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Juntamente com dezenas de lideranças do setor de serviços e deputados
federais, nos reunimos com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para entregar um manifesto alertando sobre o risco de
que eventuais mudanças no sistema tributário venham a provocar, na prática, o aumento das alíquotas do PIS e da Cofins. Mudar a sistemática atual,
sem dúvida, impactaria as atividades de serviços, que são intensivas em mão
de obra e possuem poucos créditos envolvendo esses dois tributos.
Mostramos também nesta edição a mobilização do nosso setor em torno da Consulta Pública nº 55 do Banco Central, propondo a criação da
Sociedade de Crédito Direto (SCD) e da Sociedade de Empréstimo entre
Pessoas (SEP), tema de uma primeira reunião de empresários, já realizada na sede do nosso Sindicato, e que continuará sendo debatido, pois teremos até o dia 17 de novembro para encaminhar sugestões ao BACEN,
considerando as oportunidades e ameaças trazidas por esses novos entes.
Para quem já sobreviveu a dezenas de crises, trocas de governos, de
ministros da Fazenda e de moedas, enfrentar uma recessão como a atual
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grande Euclides da Cunha, na obra-prima Os Sertões, o empresário brasi-
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leiro é, antes de tudo, um forte.
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e outros desafios que ora se apresentam é uma experiência renovadora,
pródiga em fortalecer o espírito empreendedor. Afinal, parafraseando o

TIRAGEM: 3.300 exemplares

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP

ENTREVISTA

Um parceiro chamado cliente
A maneira de se relacionar com o mercado vem garantindo, há duas
décadas, o sucesso desta empresa

O

ano era 1997, e o casal Fagundes
Steil buscava a melhor maneira de
formalizar um negócio para aproveitar a procura crescente que já existia no
mercado pelo desconto de títulos.
Foi assim que Carlos Alberto e Margareth Inês descobriram o factoring, atividade
cujos conhecimentos aprofundaram com a
participação do marido no curso de operador da ANFAC e a leitura de livros sobre
o assunto.
Definida a natureza do empreendimento, restava abrir a empresa, providência favorecida pelo fato de Margareth
ser advogada, o que futuramente também
facilitaria bastante o desenvolvimento de
tarefas como a elaboração de contratos.
Na qualidade de primeiro-tenente da
Polícia Militar, corporação da qual se afastou para atuar na empresa, Carlos Alberto
também trouxe conhecimentos jurídicos da
época em que cursou a academia.
Esse perfil dos seus sócios leva até hoje
a clientela da Dealer Factoring Fomento
Mercantil a também fazer consultas jurídicas, algo constante e que acaba agregando
ainda mais valor aos serviços prestados no
dia a dia por essa vigorosa empresa.
SINFAC-SP: Qual tem sido a filosofia
de trabalho da empresa, desde o seu início?
Dealer: O cliente em primeiro lugar,
sempre. A gente nunca trabalhou para deixá-lo escravo da factoring, pelo contrário,
buscamos que ele se liberte e passe a não
ter mais a necessidade de descontar títulos.
Por isso os ex-clientes e os atuais são
nossos amigos e frequentemente nos indicam novas possibilidades de negócio. Da
mesma forma, por termos acesso a vários
segmentos, frequentemente apresentamos
as empresas umas às outras, dependendo
daquilo que forneçam ou procurem.
Em função dessa filosofia, ao invés de
sermos excessivamente agressivos na área
comercial, damos prioridade à qualidade e
não à quantidade em nossa carteira, prezan-

Sintonia entre o casal Margareth Inês e Carlos Alberto é um dos motivos do sucesso da empresa

do muito as indicações recebidas de nossos
parceiros.
SINFAC-SP: O cenário econômico
atual tem se refletido de que forma no dia
a dia da empresa?
Dealer: Diante da crise econômica,
muitos clientes que descontavam títulos
toda semana agora nos procuram a cada 15
dias, porque o mercado está muito difícil,
e boa parte das empresas está enxugando o
quadro de funcionários.
Mas acabamos não sentindo tanto os
reflexos disso por trabalhar, basicamente,
com micro e pequenas empresas, que são
justamente as principais cumpridoras de
suas obrigações.
Ao mesmo tempo, no atendimento aos
nossos clientes, vimos intensificando as
orientações sobre gestão e prospecção de
negócios que sempre agregamos à nossa
prestação de serviço.
SINFAC-SP: Existe algum nicho especial em que vocês ainda pretendam
atuar?
Dealer: Sim, nós queremos entrar no
mercado de recebíveis de cartão de crédito,
até já participamos de palestra sobre este tema

no Sindicato. Internamente, estamos aprimorando nosso sistema de TI com essa finalidade, pois os títulos em papel realmente estão
em queda, enquanto as operações com os cartões aumentam exponencialmente. Também
consideramos favorável já haver alguns clientes nossos com demanda nessa área e que nós
poderemos atender futuramente.
SINFAC-SP: Qual questão relacionada ao setor mais preocupa e como a Dealer vem agindo para atenuá-la?
Dealer: As operações fraudulentas e
a insegurança jurídica são os fatores mais
preocupantes no nosso segmento. Por isso,
a análise de crédito hoje é muito importante
e também toda a tramitação da compra do
título, que precisa ser feita com muita responsabilidade, seguindo o máximo formalismo para evitar problemas.
O feeling também é fundamental, pois
muitas vezes uma simples reunião com o
cliente já nos permite perceber se a operação
vai ser saudável ou não. Nesses contatos, chega a ser frequente nos apresentarem projetos
e nós mostrarmos sua inviabilidade, ou então
alguns pontos passíveis de revisão para aumentar suas chances de êxito. Afinal de contas, o sucesso dele também é o nosso, sempre.
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SINFAC-SP PARABENIZA

Empresas apostam em
operações diversificadas para
ampliar portfólio de clientes
Laureadas em junho, julho e agosto, nove empresas associadas da
Capital, de Bauru, Guarulhos, São José dos Campos e Piracicaba
revelam suas estratégias para prosperar no mercado
Primordiale Fomento Mercantil – Criada
há dez anos na Capital paulista, a empresa
cresceu trabalhando principalmente com indústrias, recordaram os sócios Alessandro
e Suzete Magda Del Col, que receberam o
troféu do diretor de relações com o mercado
José Carlos Francisco “Mingo” (JCF Factoring Fomento Comercial). Segundo eles,
para operar neste competitivo mercado de
fomento comercial, é necessário manter a
perseverança e realizar uma administração
condizente com as boas práticas de gestão.
“Nós pretendemos continuar a parceria com
empresas de todos os portes, sendo reconhecidos pela honestidade e seriedade nos
negócios, pois são valores dos quais não
abrimos mão”, acentuou Alessandro.

Centerfac Fomento Mercantil – Fundada
em Bauru em 2007, a empresa caracteriza-se
por operar num raio de 100 quilômetros de
sua sede, atuando, sobretudo, com indústrias. “Não quero crescer mais, quero administrar o que eu tenho”, afirmou o sócio
Nelson Sorroche Ramires. No seu entender,
o mercado não é para amadores e está muito complicado lidar com a inadimplência.
“Por isso eu prefiro administrar até aonde
eu enxergo, com os pés no chão. Chegamos
a ter 50 escritórios, com um monte de gerentes por aí. Hoje eu quero administrar o
meu próprio negócio, pessoalmente”, admitiu. Ele e o sócio Gilmar Pires receberam
a láurea do 1º vice-presidente, Marcus Jair
Garutti (Iguassu Fomento Mercantil).

Leandro Lucas Zen (Size), ladeado por Luiz
Fernando Dias Lycarião da Trindade
e Hamilton de Brito Junior

José Carlos Francisco “Mingo” com Suzete
Magda e Alessandro Del Col (Primordiale)

Nelson Sorroche Ramires e Gilmar Pires
(Centerfac) com Marcus Jair Garutti

Mauricio Rodrigues de Oliveira (Labor),
ladeado por Hamilton de Brito Junior e Maria
Isabel Salviati Camargo

Hamilton de Brito Junior com os sócios
Fernanda Zakir e Alessandro Azzoni
(Opzione)

Marcio Lima Gonçalves com os sócios Lucas
Ricardo Merino, Fernanda Prado dos Santos e
Vitor Merino (New Tag)

20 DE JULHO
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Size Fomento Mercantil – Estabelecida em
Piracicaba há cinco anos, a companhia tem
como foco principal as empresas de micro e
pequeno porte, com faturamento máximo de
R$ 500 mil mensais. Segundo o sócio Leandro Lucas Zen, a meta é atuar de maneira bem
pulverizada para evitar riscos de concentração. “A Size respondeu bem à dinâmica do
setor sofisticando alguns serviços para poder
se reinventar, passando a trabalhar com acompanhamento de contas a receber e a pagar e
com meios de pagamento”, explicou o empresário, que recebeu o troféu do diretor secretário Luiz Fernando Dias Lycarião da Trindade
(Lycarion Factoring Fomento Mercantil).

SINFAC-SP PARABENIZA
18 DE JULHO

15 DE AGOSTO

Labor Consultoria e Fomento – Ao celebrar seu quinto aniversário, a empresa
nascida na Capital paulista transferiu recentemente suas operações para São José
dos Campos, aproveitando toda a expertise no atendimento de empresas de médio
porte para expandir os negócios naquela
próspera região. Segundo o empresário
Mauricio Rodrigues de Oliveira, que reside há três anos na cidade, a intenção é
partir em breve para o segmento de FIDC
e de recebíveis de cartão de crédito, áreas
que registram contínuo crescimento em
todo o Brasil. “Vamos continuar atendendo normalmente os clientes da cidade
de São Paulo”, avisou. O empreendedor
recebeu o troféu da diretora social e de
eventos Maria Isabel Salviati Camargo
(Midas Fomento Mercantil).

New Tag Fomento Comercial – Há cinco
anos no mercado, a empresa estabelecida
em Guarulhos, cidade conhecida pelo forte comércio varejista, atua baseando-se na
equação “atendimento às necessidade do
cliente” igual a “mitigação de riscos”. “Este
trabalho é realizado com muito critério,
mas sem fazer uma avaliação fundamentada
apenas nos maiores capitais sociais e faturamentos”, comentou a empresária Fernanda Prado dos Santos. Ela e os sócios Lucas
Ricardo Merino e Vitor Merino receberam
a láurea do diretor Marcio Lima Gonçalves
(Euro Money Fomento Mercantil). “Somos
uma empresa que zela muito pelo atendimento, e isso tem sido o segredo do nosso
sucesso, juntamente com a prática de não
focar apenas num segmento”, acrescentou a
empreendedora.

Aro Fomento Mercantil – Há uma década operando no diversificado mercado
paulistano, a empresa sempre teve como
meta pulverizar sua clientela, trabalhando sem grande concentração e atendendo
firmas de médio porte, com faturamento
entre R$ 500 mil e R$ 4 milhões, “uma
faixa que permite diversificar nossa carteira de tomadores”, enfatizou o gerente
de crédito Paulo Antonio Amaral Taveira.
De acordo com ele, a Aro – estabelecida
no bairro do Brooklin, zona sul da Capital – adota como diretriz principal a conduta sincera e transparente, postura que a
empresa também exige dos seus clientes.
O executivo e o seu colega de trabalho
Benedito Correia, da área comercial, foram agraciados em nome da empresa pelo
diretor secretário Luiz Fernando Dias
Lycarião da Trindade (Lycarion Factoring
Fomento Mercantil).

Opzione Fomento Mercantil – Não é fácil
operar no mercado de fomento comercial,
face à dificuldade de se receber os créditos
de volta, caso não se tome um cuidado muito grande na hora da concessão. A afirmação do empresário Alessandro Azzoni faz
todo o sentido, principalmente numa economia combalida e insegura juridicamente
como a brasileira. “E cada vez o devedor
tem mais direitos”, disse ele, em alusão à
lei que obriga a notificação por AR para se
negativar um devedor inadimplente. “Poderíamos pensar num sistema de proteção,
uma lista negra compartilhada entre as factorings, por exemplo”, acrescentou ao receber, juntamente com a sócia Alessandra
Zakir, o troféu de 15 anos do presidente do
SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento Mercantil).

Prestata Fomento Mercantil – Dona de
um portfólio de clientes composto basicamente por pequenas e médias empresas de
diversos segmentos da economia, a empresa fundada somente há cinco anos já
está consolidada e caminhando sozinha,
num espaço de tempo relativamente curto. A constatação foi feita pelo empresário
Sérgio Custódio. Segundo ele, a Prestata
caracteriza-se por prezar muito pela clareza das informações, “porque estamos num
mercado vítima de preconceito, algo que
combatemos ao mostrar claramente o que
fazemos, quanto cobramos e como atuamos”, afirmou. Custódio, o sócio Cornélio
Estanislau Holtz e a colaboradora Thais
Arantes Souto receberam o troféu do conselheiro fiscal Everaldo Moreira (Valecred
Soluções Financeiras).

Vision Gestão Empresarial e Fomento
Mercantil – Há 15 anos no mercado, a empresa paulistana tem como principal característica a realização de uma seleção criteriosa dos sacados. “Trabalhar com micro e
pequenas indústrias, geralmente de origem
familiar, permite ter uma atuação muito
mais próxima do empresariado”, frisou o
empreendedor Douglas Tavares, que recebeu o troféu do presidente do SINFAC-SP,
Hamilton de Brito Junior. Sediada no bairro
do Tatuapé, zona leste da Capital, a Vision
consegue diminuir os riscos operacionais
realizando um serviço próximo do cliente,
auxiliando-o no dia a dia, nos processos decisórios. “Isso possibilita um controle muito
maior sobre a operação, o sacado e a aplicação do dinheiro realmente no processo
produtivo”, ressaltou.

Everaldo Moreira com os sócios Sérgio
Custódio e Cornélio Estanislau Holtz e a
colaboradora Thais Arantes Souto (Prestata)

Paulo Antonio Amaral Taveira e Benedito
Correia (Aro) com Luiz Fernando Dias
Lycarião da Trindade (ao centro)

Douglas Tavares (Vision Gestão Empresarial),
ladeado por Marcio Lima Gonçalves e
Hamilton de Brito Junior
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VII ENCONTRO REGIONAL

Analítico, evento em Campinas se
torna referência para o mercado
SINFAC-SP reacendeu o debate sobre temas que vêm preocupando
o setor, como a demora na aprovação do Cadastro Positivo, a
obrigatoriedade da notificação por AR e a crise econômica do país

C
6

onsolidado no calendário paulista
do fomento comercial e da securitização, o “VII Encontro Regional
dos Empresários de Fomento Comercial
Factoring do Estado de São Paulo”, realizado no dia 23 de junho, em Campinas, reuniu
cerca de 150 empresários, profissionais do
setor e lideranças sindicais e políticas.
Na cerimônia de abertura, o presidente
dos Correios, Guilherme Campos, foi homenageado pelo presidente do SINFAC-SP,
Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento Mercantil), na qualidade de
quem sempre apoiou o segmento em suas
demandas mais complexas.
Segundo o ex-deputado, a atual gestão
do Sindicato vem mudando a cara da entidade, “com uma participação muito forte
no âmbito federal – na Câmara e no Senado – e no âmbito estadual – na Assembleia
Legislativa”.
“O fomento comercial é um grande
usuário dos nossos serviços e teremos
novidades no segundo semestre a respeito das possibilidades da interface do
mundo empresarial dentro de um novo
conceito híbrido, misturando o aspecto

digital com a parte física da entrega”,
afirmou Campos.
Ao retomar a palavra, o presidente Hamilton afirmou que o momento atual, no
seu entender, está melhor do que o do ano
passado. “Nós estamos hoje até mais competitivos que os bancos e precisamos vender isso ao mercado. Só que eles têm como
sistemática trabalhar 100% no risco do cedente, e nós temos ainda uma boa parte do
risco no sacado. Mas talvez seja a hora de
encontrar um meio termo para sermos ainda
mais competitivos”, ponderou.
O dirigente também considerou positivo o fato de a clientela do setor não ser mais
formada somente pelos desbancarizados,
mas também pelos clientes que têm crédito
nos bancos e trabalham com o fomento comercial por opção. “Isso está acontecendo
porque nós apresentamos um serviço melhor e mais barato”, argumentou.
De acordo com Hamilton, preocupa o
setor a demora na aprovação do Cadastro
Positivo. “Acredito que o governo saia com
uma medida provisória para que todos os
bons pagadores já constem na lista, e quem
quiser que peça a exclusão”, salientou.

Evento recebeu em torno de 150 empresários do setor

A obrigatoriedade da notificação por
Aviso de Recebimento (AR) para se fazer
uma negativação é outro problema que precisa ser resolvido, sentenciou Hamilton,
lembrando que “há uma luz no fim do túnel, pois uma nova lei que está tramitando
na Câmara dos Deputados poderá eliminar
essa obrigatoriedade”, ressalvou.
Figura presente nos eventos promovidos pelo SINFAC-SP, a deputada estadual
Célia Leão (PSDB), cuja base eleitoral é
Campinas e região, disse que o SINFAC-SP
tem feito a diferença em São Paulo e no
Brasil, “porque o que acontece no nosso
estado ecoa pelo resto do país”.
A respeito do desejável fim da exigência da AR para a notificação de inadimplentes, ela aludiu à repercussão que o tema vem
assumindo em âmbito estadual. “Temos um
projeto do governador Geraldo Alckmin relacionado a este assunto que deverá ser votado no segundo semestre pela Assembleia
Legislativa”, previu, referindo-se ao Projeto
do Executivo nº 874/2016.
A mesa solene de abertura também contou com o presidente da Central Brasileira
do Setor de Serviços (CEBRASSE), João

VII ENCONTRO REGIONAL
Diniz, o 1º vice-presidente do SINFAC-SP,
Marcus Jair Garutti (Iguassu Fomento Mercantil), e a conselheira fiscal Doriana Pieri
Bento (Pleno Fomento Mercantil).

CRÉDITO
“Considerando-se a estimativa de R$
150 bilhões movimentados anualmente pelas factorings e securitizadoras e de mais
R$ 90 bilhões pelos FIDCs – totalizando
R$ 240 bilhões para o fomento comercial –,
e o fato de o mercado no Brasil chegar a
R$ 600 bilhões, conclui-se que o fomento
comercial responde atualmente por 40% do
total de duplicatas negociadas no mercado
de crédito”.
A revelação foi feita pelo economista Flavio Calife, responsável pela área de
indicadores econômicos, análises setoriais
e econômicas da Boa Vista SCPC. O especialista teceu análises realistas sobre o
crédito, que, embora tenha se ressentido
da piora sofrida pelo cenário econômico,
já dá sinais de uma melhora importante em
direção da retomada.
Calife destacou, no cenário macroeconômico, a possibilidade de redução de
preços, processo já esperado tanto para
este ano como para 2018, abaixo da meta
prevista, depois de muitos anos de inflação
mais elevada.
Até mesmo os juros, prognosticou, vão
cair para 8,5%, quase a metade de três, quatro anos atrás, “e devem prosseguir com
tendência de queda, começando a afetar
agora as taxas praticadas para o consumidor
e as empresas”, afinal a demanda por crédito, mesmo ainda estando negativa, come-

çou a aumentar e as concessões do Banco
Central já mostram um crescimento, pelo
menos para a pessoa física.
Especificamente sobre o fomento comercial, Calife ponderou que o setor deve
continuar incentivando a qualidade do crédito. “É necessário sempre usar instrumentos de análise, não só de consulta e score,
mas também modelos que possam melhorar
a concessão para que se evite a inadimplência. Ou seja, aumentar as vendas, porém reduzindo os riscos”, arrematou.

DEBATE
Concluindo os trabalhos, após a apresentação de Gustavo Traballe, da empresa Turnit, que mostrou como funciona o
produto Monitora Risco, foi realizado um
debate com a moderação do consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs
das Neves.
Durante duas horas, os diretores do
Sindicato e empresários convidados
discutiram e responderam questões encaminhadas previamente ao portal do
Sindicato e também feitas pelo participativo auditório, tendo como foco central
o crédito e as estratégias das empresas
do setor para vencer as dificuldades em
tempos de crise.
“Este grande debate mostrou-se uma
oportunidade muito interessante de colocar
em discussão alguns dos temas de maior interesse para as nossas empresas”, avaliou o
presidente Hamilton de Brito Junior, satisfeito com o nível das perguntas recebidas e
a participação, tanto via internet quanto no
próprio auditório.

Hamilton de Brito Junior em seu discurso
de abertura
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Guilherme Campos, presidente dos Correios

Flavio Calife, especialista da Boa Vista SCPC

Mesa de debates focou o atual cenário do mercado de crédito

Deputada estadual Célia Leão

TRABALHO

Reforma passada a limpo
Conversamos com um dos responsáveis pelas mudanças que alteraram
209 dos 922 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

E
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mbora tenha alguns pontos a serem
implementados ainda este ano, a reforma trabalhista recém-aprovada
pelo Congresso Nacional, com entrada em
vigor no próximo dia 11 de novembro, é
considerada por especialistas na área uma
das mais modernas legislações do gênero
existentes no mundo.
Dentre os que pensam assim está Marlos Melek, juiz federal do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Paraná). Ele
passou oito meses participando do grupo
que gerou as mudanças e tem percorrido o
país proferindo palestras sobre a nova realidade das relações capital-trabalho.
“Eu acredito que essa MP vá estabelecer melhores critérios para a aplicação da
lei, esclarecendo pontos como as questões
do autônomo e da reparação em dano moral”, prevê o juiz, salientando que novos
aprimoramentos ainda poderão ser introduzidos ao longo dos anos.
No seu entender, foi a sociedade brasileira a grande patrocinadora de tudo isso.
“Nós trouxemos a CLT para o espírito do
nosso tempo, sem a perda de nenhum direito do trabalhador. Foi um grande desafio e
quando a lei estiver valendo, o Brasil começará a sair do atraso”, acrescenta.

AVANÇOS
Promulgada em 1943, a CLT há muito
tempo já dava sinais de não mais atender
à realidade do mercado, tanto para empregados quanto empregadores. Até por isso,
tudo que a reforma mudou foi sob a égide
da modernidade.
O negociado em relação ao legislado,
por exemplo, vai permitir que as categorias
tenham uma negociação própria, em cada
município, de acordo com o aquecimento da
economia, bem como a vocação da região e
as especificidades das diferentes profissões.
“O que é bom para um médico em São
Paulo talvez não seja tão necessário para
um meio oficial de pedreiro às margens do
rio Tocantins, ou para uma vendedora de sa-

patos no bairro paulistano de Vila Matilde”,
exemplifica Melek, destacando que a nova
lei, ao contrário da velha, estimula a convergência e a negociação.
“No Brasil você discute mais o contrato
de trabalho quando sai do que quando entra na empresa. Com a lei velha era tudo ou
nada, ou você mandava a pessoa embora e
pagava tudo, ou o funcionário entregava a
demissão e não recebia nada. Com a nova
lei existe a possibilidade do distrato, em que
há um acordo para o trabalhador não sair de
mãos abanando”, ilustra o juiz.
Também pode ser considerado uma flexibilização, na opinião do especialista, o
fracionamento de férias, sempre a critério
do trabalhador. “Nós estendemos um direito
do servidor público para a iniciativa privada, com as férias podendo ser parceladas em
até três vezes, desde que um dos períodos
não seja inferior a 14 dias”, explica.
Há ainda a regulamentação do teletrabalho, para quem trabalha em casa, assim
como do trabalho intermitente, que é muito
importante e existe há 80 anos nos Estados
Unidos, além do trabalho por tempo parcial,
que nada mais é que o meio expediente.

MENOS CONFLITOS
Quando se fala em leis trabalhistas no
Brasil, logo vem à mente o fato de sermos
um dos países com o maior número de processos judiciais neste campo, um posto que
tende a ser perdido, na expectativa de Melek.
Além das comissões de conciliação
prévia, que estão para ser avaliadas pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal, também existe agora a novidade da jurisdição
voluntária. Esse novo instituto ocorre quando o trabalhador e a empresa pegam seus
respectivos advogados e, ao invés de irem
brigar na Justiça, apresentam um termo de
conciliação para ser homologado pelo juiz
num prazo de 15 dias.
“Ou seja, é muito rápido. Vai acabar
com aquela coisa de se ficar esperando uma
sentença por quatro, cinco anos, marcar uma

audiência para daqui a seis meses, um ano”.
Se o trabalhador quiser, claro, ele pode
propor uma ação judicial, tem dois anos de
prazo para isso. Mas, se preferir conciliar,
também pode fazê-lo, “o que era impossível
pela lei anterior”, esclarece, lembrando ainda a possibilidade de escolha da arbitragem
para quem ganha mais de três tetos da Previdência Social por mês.
Outra simplificação introduzida foi a
unificação do prazo para o pagamento das
verbas rescisórias, que passa a ser de dez
dias para todas as modalidades de contrato
de trabalho.

MAIS EMPREGOS
E são justamente essas novas formas
de registrar o trabalhador que dão a Melek
a certeza de mudança no atual cenário do
desemprego e o surgimento de um melhor
ambiente de negócios no país. Devem surgir
novas oportunidades, por exemplo, com o
trabalho em tempo intermitente, o trabalho
em tempo parcial e o teletrabalho, na mesma
proporção em que os empregadores tiverem
mais segurança jurídica para contratar.
Foi emblemático dessa tendência, segundo ele, o presidente da General Motors
do Brasil ter confirmado investimentos de
Juiz federal
Marlos Melek

TRABALHO
R$ 1,5 bilhão na planta do Rio Grande do
Sul, simplesmente porque houve a aprovação da reforma trabalhista.
“Veja ainda o exemplo do meu dentista.
Ele tem uma técnica de cirurgia bucal fixa,
com carteira assinada, e disse que nos dias
de cirurgias e implantes dentários precisa de
mais uma pessoa. Então eu falei do trabalho
intermitente, ideia comprada imediatamente pelo profissional. Imagine se metade dos
dentistas do nosso país fizer o mesmo? Nós
estaremos falando, certamente, em milhões
de empregos novos e de qualidade”.
Igualmente deve motivar as contratações
a maior segurança jurídica trazida por fatos
novos, como a impossibilidade de o Bacenjud
fazer a penhora diretamente em conta-corrente, sem um procedimento prévio.
Além disso, para o sócio que sai da empresa agora há toda uma regulamentação
para a cobrança de dívidas trabalhistas, algo
que antes carecia totalmente de critério.
Por todas essas mudanças e as demais,

mexendo em 209 dos 922 artigos da CLT,
Melek considera que a reforma trabalhista
avançou muito. “Ela é um choque de gestão
e de cultura no Brasil, uma lei que quebra

paradigmas”, resume o juiz, para quem o
assunto não está esgotado, por ser passível
de uma evolução constante, com novas simplificações e melhorias ao longo do tempo.

TERCEIRIZAÇÃO
Antes mesmo das mudanças na CLT, a terceirização – um dos temas mais polêmicos da relação capital-trabalho – foi tratada por lei específica, aprovada em abril deste
ano pelo Congresso Nacional, após uma década de tramitação.
O juiz federal Marlos Melek lembra que terceirizar é uma prática existente em todo
o planeta, e não haveria de ser o mercado brasileiro a única exceção ao não legalizá-la.
“Para aqueles que são contra é importante lembrar que quando se pega um
smartphone na mão esse aparelho é completamente terceirizado em outros países”.
Ao negar a terceirização no Brasil e comprar os importados, o que se está fazendo
é gerar emprego e renda lá fora, argumenta o especialista, referindo-se a esta cadeia
produtiva como sendo complexa e de alto valor agregado.
Segundo ele, a aposta da terceirização, inclusive da atividade principal das empresas, é que elas venham a montar aqui os seus produtos.
“O que não é permitido, nem na lei nova nem na velha, é o fenômeno da pejotização, que significa meramente transformar uma pessoa física em jurídica, ou seja,
pedir para ela abrir uma empresa para pagar seu salário com nota fiscal”, conclui.
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Contra o aumento do PIS/Cofins
Responsável pela geração de 70% do PIB, setor de serviços entregou
manifesto ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia

“A
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proposta da Receita Federal vem com uma retórica de simplificação e unificação, mas vai ser um grande aumento da
carga tributária para o setor de serviços, e também para todos os setores, pois a intenção é incluir uma elevação da alíquota
para compensar a decisão do STF, que excluiu da base de cálculo do
PIS e da Cofins o ICMS incluso no preço das mercadorias”.
O argumento é do presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito
Junior (Credere Consultoria e Fomento Mercantil), que no dia 23 de
agosto acompanhou outras 45 lideranças do setor de serviços, entre
dirigentes de associações, federações, sindicatos e confederações e
deputados federais, que expuseram a preocupante situação ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Em Brasília, a caravana empresarial entregou ao parlamentar
um manifesto contra a reforma do PIS e da Cofins, que inviabilizará
milhares de empresas, inclusive uma parcela considerável das que
operam no fomento comercial, atividade que já enfrenta uma distorção histórica, em relação aos bancos, cuja alíquota é de 4,65% e com
direito ainda a alguns créditos.
Agendada pelo deputado federal Laércio Oliveira (SD-SE),
a reunião contou com a participação dos deputados federais Walter Ihoshi (PSD-SP), Izalci Lucas (PSDB-DF) e Luiz Carlos Hauly
(PSDB-PR), este último, relator da reforma tributária.
O manifesto das entidades alerta para o “risco” de que eventuais

Rodrigo Maia (à cabeceira) ouviu atentamente as solicitações dos empresários

mudanças no sistema tributário provoquem, na prática, o aumento dessas contribuições, o que impactaria as atividades de serviços, que são
intensivas em mão de obra e possuem poucos créditos de PIS e Cofins.
Atualmente, a maioria das empresas de serviços paga o PIS e a
Cofins pelo sistema cumulativo, uma forma de tributação simplificada
(lucro presumido), com alíquota de 3,65% (0,65% de PIS e 3% de Cofins). Por outro lado, as empresas que optam ou são obrigadas ao modelo não cumulativo, sendo enquadradas no lucro real, como as empresas de factoring, pagam 9,25% (1,65% de PIS e 7,6% de Cofins),
mas registram como crédito o imposto pago por seus fornecedores.
Segundo o dirigente, “a proposta da Receita Federal é um contrassenso, pois a reforma tributária que se inicia no Congresso, com
o deputado Hauly como relator, prevê a extinção do PIS e da Cofins,
e ambos, inclusive, deixariam de existir e entrariam na incidência do
Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) na reforma tributária, também
denominado de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)”.
E complementa Hamilton: “o princípio é que a carga tributária se
mantenha inalterada, com a mesma distribuição da arrecadação para
União, estados e municípios, e também para cada setor, promovendo
uma simplificação tributária em sintonia com a nova era digital”.

COMPROMISSO
Após ouvir as demandas do empresariado, Rodrigo Maia co-

CARGA TRIBUTÁRIA
mentou que já manteve conversas sobre este tema com o ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, que se mostraram sensíveis às solicitações do
empresariado.
“Eles sabem que a simplificação do PIS e da Cofins tem que contemplar o setor de serviços. O Jorge Rachid disse que tinha uma solução e vai apresentá-la em breve. Acredito que ambos não encaminharão uma proposta que acarrete aumento de tributos”, enfatizou.

REFORMA TRIBUTÁRIA
Antes do encontro com o presidente da Câmara dos Deputados,
os representantes do setor de serviços debateram e reuniram contribuições para o texto da reforma tributária encaminhadas ao relator,
deputado Luiz Carlos Hauly, em evento promovido na sede da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES),
que contou também com a participação dos deputados Laércio Oliveira, Izalci Lucas e Walter Ihoshi (PSD/SP).
Com a palavra, o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito
Junior, disse aos parlamentares que esta distorção histórica pesa sobre o setor de fomento comercial, que vive, neste cenário, o pior dos
mundos tributários, “pois mesmo não sendo da área financeira, acaba
arcando inclusive com IOF e carga tributária de PIS/Cofins maiores
que os dos bancos”, criticou.

Hamilton de Brito Junior questionou os parlamentares durante reunião
na ABMES, antes do encontro com Rodrigo Maia

Lideranças empresariais e políticas após o debate na ABMES
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“Eu confio muito mais no país do
amanhã”
Jornalista, professor universitário, cientista político e autor de vários
livros, Gaudêncio Torquato faz nesta entrevista um raio-x da nossa
realidade sócio-política e econômica
SINFAC-SP: Qual processo histórico
estaria por trás do modelo político predominante em nosso país?
Torquato: Em 1534, Dom João III
criou 15 capitanias hereditárias e as distribuiu aos seus amigos donatários, que passaram a considerar privada a coisa pública,
dando origem ao patrimonialismo.
Na verdade, é uma grande árvore que
herdamos lá no passado e tem galhos podres como o mandonismo, o grupismo, o
nepotismo, o familismo, o caciquismo e o
coronelismo.
Esse ciclo agora passa a ser execrado
pela sociedade, pois não é possível que continuemos a eleger os nossos representantes
com base nesse viés patrimonialista.
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Para Gaudêncio Torquato, não é possível um
leque partidário tão amplo, diante de poucas
posições políticas

C

om sua larga experiência nas principais questões nacionais, o estudioso aborda o fenômeno da corrupção e os novos mecanismos existentes
para coibi-la, bem como algumas mudanças
desejáveis para o sistema político, com vistas às próximas eleições.
Segundo ele, nós estamos vivendo, neste ciclo da civilização pós-industrial, um
momento que alguns sociólogos chamam
de “a emergência da tecnoburocracia”, marcado pelo fortalecimento dos técnicos da
burocracia estatal, que se unem aos políticos e aos círculos de negócios. Esse tripé
está presente na corrupção brasileira e em
outras nações. “Unida, essa tríade cria um
poder invisível que age nos subterrâneos da
administração pública, conforme define o
acadêmico e político francês Roger-Gérard
Schwartzenberg”, observa Torquato.
Com relação à economia, ele explica
na entrevista a seguir os motivos do seu
otimismo para considerar que, finalmente,
estamos saindo do buraco.

SINFAC-SP: Quais são os principais
entraves, hoje, no campo político?
Torquato: Nossos problemas na área
política podem ser descritos a partir de uma
pretória de 35 partidos, 25 dos quais representados no Congresso Nacional e mais uma leva
de pedidos para a criação de novas legendas.
Não é possível um leque partidário tão
amplo, diante de poucas posições políticas:
extrema direita, extrema esquerda, centro-direita, centro-esquerda, centro e um ou outro
bloco de pensamento mais radical. Ou seja,
daria para convivermos muito bem com até
oito agremiações.
SINFAC-SP: Que outras mudanças
seriam desejáveis no sistema político
brasileiro?
Torquato: Uma delas envolve o vetusto e desgastante estatuto das coligações
proporcionais, pelo qual você vota em um
candidato e acaba elegendo outro, graças à
parceria formada entre os partidos que se
unem em coligações. As densidades eleitorais são somadas e, a partir daí, há um número de eleitos por estado. Isto exibe uma
certa adulteração nos resultados, com as
pessoas elegendo alguém que desconheçam
ou até mesmo possam detestar.

Um outro estatuto que nós precisamos
urgentemente mudar é a cláusula de barreira, pela qual existe um percentual mínimo
de votos para permitir que um partido tenha
representantes no Congresso Nacional. Há
hoje uma proposta de se colocar como condição básica, para começar, 1,5% dos votos
em nove estados da federação.
Para que essas importantes mudanças
vinguem já em 2018, ambos os projetos precisam ser aprovados até o dia 5 de outubro.
SINFAC-SP: E no aspecto econômico,
qual análise o senhor faz do momento atual?
Torquato: Finalmente, o país começa a
sair do buraco. Nós temos sinais que mostram uma leve recuperação da economia,
com o nível de emprego subindo um pouco.
Ao mesmo tempo, temos a inflação devendo ficar na casa dos 3,5% no final do
ano, com a Taxa Selic em 7,5%, e isso vai
significar confiança, incentivando os investidores a participar do Projeto Brasil.
Além do mais, a economia tende a se
descolar da política, podendo isso ser um
fator para a atração de investimentos.
Por outro lado, há uma crença muito grande nas reformas que estão sendo feitas, embora haja dificuldades a serem enfrentadas pelo
governo na área da Previdência Social.
SINFAC-SP: Então, pode-se dizer
que o pior da crise já passou?
Torquato: Juntamente com os índices
econômicos positivos, já vemos a vitalidade
de alguns setores, uma safra agrícola recorde, melhoria no índice de confiança da indústria e o setor de serviços também reagindo.
Todas essas condições favorecem a
crença e nos animam a defender a hipótese
de que o país está realmente saindo do buraco para abrir um ciclo mais promissor.
SINFAC-SP: Como o senhor vê a reação da sociedade ao que não anda bem
no país?
Torquato: Na área social, o que se vê

OPINIÃO
é uma sociedade muito mais ativa e crítica,
apesar de parecer que ela esteja dando as
costas para a política. Na verdade, ela está
se distanciando do assunto, em função da
indignação contra a corrupção, em decorrência das promessas não cumpridas pela
representação política no Brasil.
Existe uma decepção muito grande com
essa velha política, a sociedade se rebela
contra ela e demonstra, de uns anos para cá,
um estado de rebeldia que implica a formação de novos núcleos de poder.
SINFAC-SP: De que forma se exprimem esses novos núcleos?
Torquato: Eu vejo uma organicidade
social muito forte no Brasil. Existe uma miríade de entidades, associações, sindicatos,
federações, clubes, movimentos, núcleos,
enfim, diversos grupos se agitando e procurando arregimentar a sociedade.
Isso ocorre porque, já que a política não
está correspondendo às expectativas da sociedade, os núcleos, setores e as categorias

profissionais se reúnem em torno dos seus
centros de referência e passam a ter uma
vida associativa mais forte.
Esses novos núcleos de poder constituem um fenômeno interessante na sociedade brasileira, fazendo pressão sobre a área
política e tentando pôr sobre a mesa as demandas dos grupos que representam.
O que nós temos visto no Brasil é uma
certa organicidade social até na área partidária, por meio de bancadas como a das
religiões, dos ruralistas, advogados e assim
por diante.
Enfim, temos uma nova sociedade, muito mais disposta a pressionar a área política.
Esse desenho todo me anima a dizer que eu
confio muito no país de amanhã.
SINFAC-SP: O senhor acredita, então,
que o Brasil vai sair melhor desta crise?
Torquato: O país vai sair da crise mais
asséptico, mais limpo, harmônico e participativo do ponto de vista da agitação social.
Essa crise não vai acabar, evidentemente,

com a corrupção, mas vai diminuir bastante o PNBC – Produto Nacional Bruto da
Corrupção. Nós vamos ter mais controles,
transparência muito mais intensa.
Vamos ver, por exemplo, nos próximos
tempos, o fortalecimento de valores como
a meritocracia. Eu vejo a possibilidade de
a administração pública passar a privilegiar
as pessoas imbuídas de mérito e competência, deixando a indicação política em segundo plano. Os partidos procurarão fazer
indicações, mas escolhendo quadros técnicos de melhor qualidade.
Ao mesmo tempo, teremos mais transparência e controle por parte dos órgãos da
administração pública.
Eu vejo, por exemplo, o Ministério
Público muito disposto a continuar a tarefa de limpar os entulhos que hoje prejudicam a iniciativa do país, com a identificação das nossas mazelas e das fontes
de corrupção.
Enfim, as máfias que existem ou existiam tendem a ser combatidas de frente.
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Resolução de antigo gargalo tem
novo aliado
Arquivo XML da NF-e pode ser a solução para problema crônico do setor

A
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possibilidade de ter na própria
tecnologia do fisco elementos que impeçam fraudes, como a negociação de
um mesmo título com mais de uma factoring
ou instituição financeira, está cada vez mais
próxima, graças ao bom andamento de pleitos
neste sentido encabeçados pelo SINFAC-SP.
Prova disso é que o Encontro Nacional
dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) aprovou, em
sua última reunião trimestral, o modelo de
duplicata eletrônica que torna obrigatório o
preenchimento dos campos valor da fatura e
data do vencimento.
Outro ponto marcante da iniciativa é a
impossibilidade do cancelamento de NF-e
que contenha o evento “Registro de Cessão” para as operações de vendas a prazo.
Está prevista também a criação do Ambiente Centralizado de Duplicatas Eletrônicas (D-e), que poderá ser consultado via
webservices, por meio de certificação digital, para a checagem da idoneidade dos títulos de crédito apresentados pelos cedentes.
Para garantir o sigilo fiscal, o D-e não trará as informações das notas fiscais eletrônicas,
mas apenas os dados das faturas compreendendo os eventos de cancelamento, ciência da
emissão (aceite) e confirmação de recebimento por parte dos destinatários, possibilitando

com isso que factorings e instituições financeiras classifiquem o risco de suas operações.
Segundo o coordenador técnico do
ENCAT, Álvaro Bahia, essas mudanças deverão proporcionar melhor transparência,
possibilitando mais segurança ao cedente e
ao sacado.

PASSO A PASSO
“O problema envolvendo a duplicidade
da cessão de um mesmo título de crédito está
com os dias contados”, anima-se o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior
(Credere Consultoria e Fomento Mercantil).
No seu entender, a eliminação desse
gargalo vai contribuir para a construção de
um ambiente de negócios mais seguro e favorável no país.
E por acreditar piamente nisto, o líder setorial não tem medido esforços para colocar o
tema em discussão nos mais diferentes foros.
Foi assim, por exemplo, durante reunião
da Coordenadoria Sindical da Capital da
FECOMERCIOSP, onde, na qualidade de vice-coordenador, defendeu o registro do gravame do título no próprio portal das secretarias
da Fazenda. “Estamos recorrendo à ajuda da
Federação para resolver essa questão, que é de
âmbito nacional”, afirmou na ocasião.
Depois seria a vez de colocar o assunto

Álvaro Bahia, coordenador do ENCAT

em pauta na própria Secretaria de Estado da
Fazenda de São Paulo, tendo como interlocutor o diretor de informação, Marcelo Luiz
Alves Fernandez.
As reivindicações apresentadas foram
a inclusão no arquivo XML da nota fiscal
eletrônica de um campo trazendo informações sobre duplicatas geradas nas vendas a
prazo, e a possibilidade de se fazer no título
negociado a inserção de dados relativos à
factoring que adquiriu o crédito futuro.
Diante disso tudo parece claro que,
mesmo dependendo de novos desdobramentos, houve uma grande evolução na matéria nos últimos meses, podendo realmente
estar bem próxima uma solução tecnológica
beneficiando em muito todo o setor.

REGULAMENTAÇÃO

SCD e SEP em
debate no setor
Factorings e securitizadoras analisam
oportunidades e ameaças trazidas por
novos entes propostos pelo Banco Central

A

Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade
de Empréstimo entre Pessoas (SEP), dois novos entes já colocados em consulta pública pelo
Banco Central (leia quadro abaixo), terão até o próximo dia 17 de
novembro para receber sugestões
de aprimoramento.
No SINFAC-SP esse processo começou no último dia 6 de setembro,
Hamilton explicou aos empresários os detalhes dos
com a presença maciça de empresários
futuros tipos de instituições financeiras
e profissionais do fomento comercial,
e vai ter continuidade com novos encontros do gênero, além da publicação de uma página no
portal da entidade para colher novas propostas. “Demos o pontapé inicial numa jornada que vai
ter várias fases, pois depois da consulta pública a matéria deve se transformar em Medida Provisória e passar pelo Legislativo”, afirmou o presidente do Sindicato, Hamilton de Brito Junior
(Credere Consultoria e Fomento Mercantil).
Segundo ele, a SCD deve atuar de maneira muito semelhante ao factoring, só que de
forma digital e também podendo fazer empréstimos, “características que podem aumentar a
concorrência no nosso mercado”, previu. Já as SEP são vistas por Hamilton como possíveis
aliadas. “Elas podem ajudar muito o setor ao intermediar negócios para as factorings, da mesma forma que as fintechs aproximam credor e devedor”, argumentou.
Para o consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, a reunião foi muito importante para o levantamento de pontos como, por exemplo, se poderá ou não haver a
cobrança de spread e a constituição de garantias. Com relação à provável concorrência
das SCD com as factorings, ele só vê uma alternativa: “elas manterem-se atualizadas
tecnologicamente para atuar como fintechs no futuro”.

COMO FUNCIONAM
A SCD é uma instituição financeira que realizará operações de empréstimo exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com a utilização de recursos financeiros
próprios. Poderá ainda prestar serviços, tais como análise de crédito para terceiros,
atuar como preposto de corretor de seguros em casos específicos e emitir moedas
eletrônicas conforme a legislação vigente.
A SEP, por sua vez, é uma instituição financeira que tem por objetivo realizar operações de empréstimos entre pessoas físicas e jurídicas por meio de plataforma eletrônica. Também poderá prestar serviços como análise de crédito para clientes e terceiros,
efetuar cobranças relativas às operações realizadas, atuar como preposto de corretor
de seguros em casos específicos e emitir moeda eletrônica conforme regulamentação.
A empresa do gênero intermediará os recursos ofertados pelos credores e procurados
pelos devedores, não podendo realizar empréstimos com seus próprios recursos.
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Aposta na diversidade de temas
Entre junho e agosto, SINFAC-SP promoveu 12 cursos e palestras em São
Paulo, Bauru, Jundiaí, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba
DESAFIOS DA LIDERANÇA

dispensa o questionário e a consulta de base
privada”, explicou o consultor jurídico do
SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, ao
ministrar no dia 17 de agosto, no Sindicato, o
curso “Prevenção e Combate à Lavagem de
Dinheiro e Formação do Manual”.

PROTEÇÃO CONTRA FRAUDES
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Último treinamento do segundo quadrimestre do ano, o curso “Liderança, Gerenciamento e Motivação de Equipes com Foco
em Resultados” deixou claro aos empresários que a manutenção dos bons colaboradores é um dos principais desafios de qualquer
organização, “e ele só pode ser vencido com
a formação de verdadeiros líderes”, ensinou
o palestrante Luiz Henrique Casaretti, que
apresentou esta visão no evento promovido
no dia 29 de agosto, no SINFAC-SP. O especialista afirmou que os profissionais mais jovens, por estarem se preparando, estudando,
participando de um mercado competitivo,
acabam rejeitando um ambiente de trabalho
que não seja agradável e promissor.

COAF

Salvo algum imprevisto, antes do fim do primeiro trimestre de 2018, quando se completarem 180 dias das alterações na Resolução
COAF 16/2007 – com sua consequente revogação –, a base das Pessoas Expostas Politicamente (PEP) passará a abarcar também os
vereadores e os prefeitos de todas as cidades.
Atualmente, na esfera municipal, só entram
na lista o presidente e o vice das câmaras e
os prefeitos das capitais. “Essa mudança vem
acompanhada de uma facilidade operacional,
pois a consulta à base das PEP deverá ser
feita, possivelmente, nos sites do COAF e
da Controladoria Geral da União, regra que

FIDCs, foi o foco da palestra “Alternativas
e Oportunidades em FIDC para Empresários
de Factoring”, realizada pelo SINFAC-SP
no dia 3 de agosto, em Ribeirão Preto. A cargo do advogado João Baptista Peixoto Neto,
especialista em fundos de recebíveis e securitização, a apresentação mostrou as vantagens
de se operar com FIDCs. “Por ser um segmento promissor e muito recente, achamos
mais viável explicar aos alunos os principais
aspectos da operação de um fundo e dar uma
visão geral deste mercado”, ressaltou.

ÁREA COMERCIAL
A cidade de Jundiaí sediou no dia 16 de agosto a palestra “Medidas para Evitar Fraudes”,
com o consultor jurídico Alexandre Fuchs
das Neves, que deu dicas aos empresários
daquela região, para que eles adotassem diretrizes que minimizem a possibilidade de se
tornarem vítimas de golpistas. “Reforçamos
a importância da implantação das políticas
de conheça profundamente o seu cliente e
mantenha distância das estruturas empresárias e empresas de ‘prateleira’”, resumiu
o docente. De acordo com ele, “é necessário
fazer a diligência para evidenciar a existência de “laranjas” no quadro societário, assim
como a vida pregressa, ficando permanentemente alerta para a alteração constante de
sócios, emancipação de menores para constituir empresa ou ingressar no quadro societário e os dados públicos que podemos pesquisar no Poder Judiciário”, reiterou.

VANTAGENS DO FIDC

O atual cenário do setor de fomento comercial, que está levando um crescente número de factorings a apostar na formação de

Num cenário como o atual, de crédito restrito, a área comercial tem realçado seu papel
de trazer novos clientes. Este diagnóstico foi
feito pelo professor Rogério Castelo Branco, durante o curso “Análise de Crédito para
as Empresas do Setor”, promovido no dia 1º
de agosto, no SINFAC-SP. “O departamento comercial é quem começa a enxergar coisas na visita que o analista só vê de maneira
fria, por meio de relatórios e consultas aos
birôs de crédito”, exemplificou. Diante disso, o docente defende a tese segundo a qual
a decisão de crédito mais adequada sempre
deve estar embasada na apreciação conjunta
do comercial e do analista.

GESTÃO DE RISCOS

“Os riscos têm ao menos quatro níveis de
gestão, pois não existe gestão de risco ade-
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quada mantendo-se apenas uma grande barreira na hora da operação”. A afirmação foi
feita pelo professor Ernani Desbesel, que
ministrou o curso “Gestão de Riscos nas
Empresas do Setor”, realizado no dia 26 de
julho, no SINFAC-SP. O primeiro nível é o
comercial, “pois a gente precisa achar clientes com os quais realmente queira trabalhar”,
justificou. Depois vem o cadastro de crédito,
etapa investigativa para colocar dentro da
empresa apenas os bons cedentes. Já o terceiro nível de barreira é a análise de crédito
da operação em si, vindo, por fim, a controladoria, “onde se alguma coisa passar deve
ser em proporção pequena, de tal forma que
a gente consiga resolver”, acrescentou.

GARANTIAS

A cidade de Sorocaba sediou no dia 20 de
julho a palestra “Garantias na Operação
de Fomento Comercial”, com o consultor
jurídico Alexandre Fuchs das Neves. “Por
fazermos parte de um setor visado por fraudadores, precisamos investir em conhecimento e tecnologia para sempre estar um
passo à frente, evitando deixar brechas para
os golpistas”, fez questão de enfatizar. Os
empresários e operadores daquela região
puderam entender melhor as engrenagens
que movem a correta formalização das garantias, por meio de matérias como direito
de regresso, espécies de garantia (hipoteca,
alienação fiduciária de imóveis e de veículos), riscos da implementação e fiscalização
das garantias.

DUPLICATAS VIRTUAIS

No momento em que o mercado brasileiro
de duplicatas experimenta um crescimento
acentuado, com as empresas do setor atu-

almente detendo 40% das operações com
esse documento, o SINFAC-SP mais uma
vez saiu na frente e promoveu no dia 19 de
julho, em Bauru, a palestra “Duplicatas Virtuais e Nota Fiscal Eletrônica – CVM 531”,
com o consultor jurídico Alexandre Fuchs
das Neves.

CARTÕES DE CRÉDITO

BLINDAGEM REFORÇADA

Em pleno crescimento no país e com uma
movimentação que já atinge R$ 1 trilhão
anualmente, a área de recebíveis de cartões
de crédito tem entrado no radar do setor. Em
função deste novo cenário, o SINFAC-SP
promoveu no dia 21 de junho, em São
Paulo, a palestra “Arranjos de Pagamentos - Antecipação de Recebíveis de Cartões
de Crédito”, apontando as novas possibilidades que se abrem ao fomento comercial.
Na primeira parte, o consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves indicou que o setor
deve “verificar as ferramentas hoje disponíveis e realizar, de acordo com a política
do conheça o seu cliente, a evolução segura
para esse novo produto”. Na segunda parte, o 2° vice-presidente Marcos Libanore
Caldeira (Aquitânia Fomento Mercantil e
TecPay) afirmou que “o fomento comercial
terá mais sucesso comercialmente a partir
do momento em que atuar de maneira específica e separada o produto cartão”.

Localizada no noroeste paulista, a cidade de
São José do Rio Preto sediou no dia 29 de junho a palestra “Medidas para Evitar Fraudes”,
com o consultor jurídico Alexandre Fuchs das
Neves, que conseguiu dar uma visão mais
aguçada desta problemática que preocupa o
setor. “A ideia é sempre mostrar aos empresários e operadores como os fraudadores atuam
e ajudá-los a entender como avaliar os perigos
deste mercado”, explicou o docente, reforçando que os fraudadores procuram empresas
que não possuem regras claras.

FRAUDADORES CRIATIVOS

OLHAR DIFERENCIADO

A criatividade e a audácia dos fraudadores
têm levado os empresários do setor a atualizar suas linhas preventivas e defensivas
contra as tentativas de golpes que a cada
dia batem à porta de factorings e securitizadoras. Tanto é verdade que num intervalo de apenas 60 dias, pelo menos 20% do
conteúdo da palestra “Medidas para Evitar
Fraudes” foram renovados pelo consultor
jurídico Alexandre Fuchs das Neves. Ministrado no dia 28 de junho, em São Paulo,
o treinamento mostrou que, “não basta uma
pessoa apenas ser treinada, todos precisam
estar com os olhos bem atentos, conversando sobre o tema para que a empresa tenha
uma reputação lá fora de ferrenha combatente das fraudes”, argumentou.

Promovido no dia 6 de junho, em São Paulo, o curso “Contabilidade de Factoring”
mostrou que existem vários aspectos que,
se não forem observados por empresários e
contadores, prejudicam não só a boa gestão
como também o fornecimento de informação de qualidade para as muitas obrigações
acessórias hoje prestadas eletronicamente
ao Fisco. “Há muita contabilização de maneira genérica, sem explicitar em contas específicas, não só as despesas como também
os créditos de terceiros e sua movimentação”, exemplificou o contador Marco Antonio Granado, consultor tributário e contábil
do SINFAC-SP.
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Eventos

Com a palavra, o
setor de serviços

4º trimestre
OUTUBRO
Data

Palestra/Curso

Docente

Local

4e5

Curso: “Técnicas
de Vendas para
Produtos de
Factoring”

Rogério
Castelo
Branco

São Paulo

10

Palestra: “Arranjos
de Pagamento
- Antecipação
Marcos
Libanore
de Recebíveis
de Cartões no
Caldeira
Fomento Comercial
e FIDCs”

Campinas

10

Palestra:
“Alternativas e
Oportunidades
em FIDC para
Empresários de
Factoring”

João
Peixoto

Campinas

18

Palestra: “Como
Operar com
Empresas em
Recuperação
Judicial”

Alexandre
Fuchs das
Neves

São Paulo

26

Curso:
“Organização
de Processos e
Pessoas”

Ernani
Desbesel

São Paulo

18

NOVEMBRO
Data

Curso

Docente

Local

8e9

Curso: “Factoring
para Iniciantes”

Rogério
Castelo
Branco

São Paulo

DEZEMBRO
Data

Evento

Local

8

Jantar de
Confraternização

Corrientes 348
Vila Olímpia
São Paulo

Agenda sujeita a alterações
Para mais informações, acesse nosso site:
www.sinfacsp.com.br, e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br
ou ligue: (11) 3105-0615.

Presidente da CEBRASSE analisa
o atual momento vivido pelo
segmento que mais emprega e gera
riquezas em nosso país

C

riada em 2004 como uma Associação (ABRASSE), e três anos
mais tarde denominada Central Brasileira do Setor de Serviços, a CEBRASSE reúne hoje cerca de 80 entidades patronais,
entre federações, sindicatos e associações de quase 30 segmentos de
atividades em todo o país.
Os associados desta parceira do SINFAC-SP representam cerca de
50 mil empresas, com mais de dez milhões de trabalhadores, maior índice de empregabilidade do país, sendo que a atividade como um todo
responde por 70% do Produto Interno Bruto (PIB).
Desde janeiro último, a Central é presidida pelo empresário João
Diniz, que vai comandá-la até 2020, com a vivência de quem transita
por Brasília há quase duas décadas. Esta bagagem tem facilitado bastante o seu trabalho no Congresso Nacional em prol das reivindicações
do setor que hoje representa.
“Na medida em que você tem um pleito organizado, fundamentado
e pressiona de forma legítima as coisas acabam acontecendo”, diz ele.
“E nisso eu parabenizo o SINFAC-SP, na qualidade de nosso associado.
Na figura do seu presidente Hamilton, o Sindicato é extremamente organizado nos seus pleitos, sabe o que pedir e o faz de forma muito bem
fundamentada”, acrescenta.
SINFAC-SP: E quanto ao setor de serviços, pode-se dizer que
ele esteja vivendo um bom momento?
Diniz: Sim, eu acho que o setor de serviços, embora com atraso,
finalmente entrou no século 21 com a recente aprovação da Lei da Terceirização, instrumento amplamente utilizado nas maiores economias e
que o Brasil, por uma mera questão ideológica, estava no atraso, sem
reconhecer o que deu certo no Primeiro Mundo. A reforma trabalhista,
por sua vez, está flexibilizando vários pontos que são do interesse tanto
do patrão quanto do empregado.
A Justiça do Trabalho, numa interpretação ideológica da CLT, inclusive legislando em alguns casos, não estava deixando as coisas irem
adiante, acabando por promover o desemprego, porque as empresas
cada vez contratavam menos em razão de todos esses entraves.
SINFAC-SP: No caso da terceirização, qual foi o maior entrave
removido?
Diniz: Antes existia uma súmula, a 331, que autorizava a terceirização só na atividade-meio, e agora, com a Lei da Terceirização, foi
abrangida também a atividade-fim. O assunto é definitivamente esclarecido no capítulo da reforma trabalhista sobre terceirização, deixando
definido um aspecto até então em aberto.

INTERAÇÃO
Outra questão duvidosa em relação à
terceirização era a solidariedade e a subsidiariedade. A Súmula 331 falava em
subsidiariedade, mas, novamente numa
interpretação da Justiça do Trabalho, era
aplicada indiscriminadamente a solidariedade. Na prática, isto significa que o
empregado pode tanto acionar o prestador
quanto o tomador de serviço, numa possível ação trabalhista.
Na subsidiariedade, modelo aprovado
pela Lei da Terceirização, a prestadora de
serviço é a responsável direta e, na sua falta,
aí sim, o empregado pode acionar subsidiariamente a tomadora de serviço.
SINFAC-SP: Na reforma trabalhista
também haveria outros pontos impactantes para a prestação de serviços?
Diniz: Sim, porque ficou mais simples
contratar. Boa parte das modernidades trazidas pela reforma trabalhista veio para colocar um limite na Justiça do Trabalho que,
por uma questão ideológica, demoniza o empregador. Por exemplo, uma questão que foi
parametrizada é a da indenização por danos
morais, que passou a ter como teto 50 vezes o
salário da vítima.
Para se ter uma ideia da importância desta mudança, recentemente houve um caso
envolvendo um grande banco em que o Ministério Público entrou com ação pleiteando
R$ 800 milhões, porque dois filhos de um
funcionário demitido também foram dispensados. O que justifica indenizar neste montante? Fatos assim certamente afugentam os
investidores estrangeiros desejosos de se estabelecer em nosso país.
SINFAC-SP: Mudanças dessa ordem
devem desafogar a nossa Justiça do Trabalho?
Diniz: Sem dúvida, tudo vai servir de
freio, pois nada justifica que o Brasil tenha,
em média, 3% da população do mundo e detenha 85% das ações trabalhistas. Na nova
lei foi corrigida, por exemplo, a questão das
horas “in itinere”. Muitas empresas foram
condenadas a pagar horas extras relativas ao
tempo que seus funcionários passavam no
transporte corporativo ou então chegavam
mais cedo para se trocar.
Já a litigância de má-fé, agora com multas
previstas também para as testemunhas, deve-

João Diniz reitera que o Brasil tem, em média,
3% da população do mundo e detém 85% das
ações trabalhistas

rá coibir a antiga prática de se pedir numa
ação muito além do que seria justo pleitear.
Além disso, passa a valer a sucumbência, ou
seja, a parte derrotada na Justiça paga os honorários do advogado vencedor da causa.
SINFAC-SP: Como o senhor você vê o
atual encaminhamento das reformas?
Diniz: A reforma política deve ser prioritária, prosseguindo as mudanças estruturais de que o nosso país tanto necessita
também nos setores previdenciário e tributário. Eu, particularmente, sou contrário ao
não financiamento privado de campanhas,
porque isto vai acabar saindo do contribuinte. Antes fazê-lo às claras, do que de
forma sub-reptícia.
Mas aprovo o voto distrital, juntamente com a necessidade de se frear o número
de partidos políticos. Hoje temos perto de
40 agremiações, algo sem similar nos países sérios do mundo, isto é coisa de “república de bananas”. Também estou entre os
que apoiam o parlamentarismo, por considerar um regime para a solução rápida
de crises como as surgidas nos governos
Dilma e Temer.
Sejam quais forem os rumos da reforma, uma coisa é certa. O brasileiro não pode
ter orgulho de rejeitar a política, tampouco
demonizá-la. A democracia é o sistema menos ruim que existe. A população precisa é
escolher melhor seus representantes, cobrá-los e, a cada nova eleição, mudar os que não
tiverem correspondido às suas expectativas.
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A Ouro Preto Capital Consultoria
é uma das maiores especialistas em FIDC:
mais de 100 fundos estruturados.

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

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

CONTATO

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

