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SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL – FACTORING DO ESTADO DE SÃO PAULO

mitos derrubados
no factoring

• É agiotagem?
• Faz parte do mercado financeiro e capta dinheiro
de terceiros?
• Troca cheques do próprio emitente?
• Os juros são mais caros que os do banco?
• O Judiciário ignora as demandas do setor?
• Impõe reciprocidade e garantias adicionais
ao cliente?
• Atende exclusivamente clientes que
estejam em situação financeira difícil?
• Realiza empréstimos?
Ao desmistificar estas “lendas urbanas”
do fomento comercial, SINFAC-SP
abre caminho para o setor, mesmo em
tempos de crise, gerar novos negócios
com micro e pequenas empresas
Páginas 8 e 9

FÁBIO ULHOA COELHO
O QUE PENSA O HOMEM
POR DETRÁS DO NOVO
CÓDIGO COMERCIAL
Páginas 6 e 7

CONJUNTURA
RAUL VELLOSO ANALISA
AS PERSPECTIVAS DA
NOSSA ECONOMIA
Página 13

EDITORIAL

DIRETORIA

O momento
é de esperança

HAMILTON DE BRITO JUNIOR
Presidente

P

raticamente parado. Este foi
o placar do Brasil no primeiro
semestre e certamente seguirá

assim por todo o restante do ano. Respaldado pela Constituição Federal, mas
sem o apoio popular necessário, o presidente interino Michel Temer ainda precisará lidar com a insegurança de uma
base parlamentar inconsistente.
Entretanto, o economista Raul Velloso, ex-secretário do Ministério do Planejamento, entrevistado nesta edição, nos
traz esperanças e pistas, no curto prazo, sobre a construção de um
cenário melhor, caso sejam feitas logo as tão necessárias reformas.
Em meio a este panorama sombrio, nosso setor continua mostrando a mesma robustez de outrora, até com mais oportunidades
devido à crise. Contudo, os empresários estão agindo com cautela,
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evitando “dar o passo maior do que a perna”. Não há espaço para se
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correr riscos desnecessários. Por isso, é tão importante analisar detalhadamente o perfil dos clientes.
Os empresários mais apreensivos, por sua vez, já começaram a
refazer as contas e a redefinir estratégias para minimizar os impactos da crise econômica. Em função desta situação, nosso informativo
traz uma reportagem que dá dicas para baixar custos operacionais.
Paralelamente, as empresas de fomento comercial prosseguem na
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incansável luta pelo maior reconhecimento da atividade. Para reforçar
esta empreitada, trazemos nesta edição uma matéria esclarecedora
em que desmistificamos os principais mitos que assombram o setor.
Enquanto isso, o novo Código Comercial continua tramitando
no Congresso Nacional, e esperamos que os problemas políticos não
afetem o andamento da proposta. O advogado Fábio Ulhoa Coelho,
membro da Comissão de Juristas que analisou o PL nº 1572/2011,
acredita que não haverá atrasos, pois os parlamentares saberão “conciliar a agenda política em seu peculiar momento, para atender aos
interesses do país”. O especialista, que apoiou a inserção do factoring
na futura lei, é o nosso entrevistado especial.
Ademais, o SINFAC-SP, agora com uma nova assessoria jurídica
penal, além de uma farta grade de cursos, continua atuando para diminuir ao máximo os impactos negativos da crise no setor, auxiliando
os associados a encontrar soluções sustentáveis para seguir operando com segurança e mantendo as perspectivas positivas para os anos
que virão. Afinal, crises não duram para sempre.
Boa leitura!
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ENTREVISTA

Factoring de pai para filho
Criadores da CN Factoring, Luiz e Rafael de Ângelo iniciaram no fomento
comercial juntos, e já escrevem história de 15 anos de sucesso no setor
Era um cliente que não tinha restrições e
poderia trabalhar com banco, como de fato
ocorreu posteriormente. Mas durante todo
esse tempo ele ficou trabalhando conosco,
justamente por causa dessa aproximação.

Rafael e Luiz de Ângelo: sinergia entre pai e filho tem sido fundamental para o sucesso da empresa

D

epois de quatro décadas de trabalho no antigo Banco Sudameris,
Luiz de Ângelo resolvia, em 2001,
curtir a tão desejada aposentadoria abrindo
sua própria empresa de fomento comercial.
Para esta nova empreitada, contava com seu
próprio conhecimento sobre o setor e o auxílio
providencial do filho Rafael – um jovem estudante de engenharia elétrica –, cujo talento
inato para o relacionamento com os clientes se
mostraria, posteriormente, fundamental para a
criação e o desenvolvimento da CN Factoring, estabelecida em Guarulhos.
Rafael tomou gosto pela atividade de
fomento comercial, a ponto de abandonar
de vez a profissão na qual se formou e, em
2009, incorporava-se ao quadro societário
da recém-criada Euro Factoring, sediada
na mesma cidade. Luiz, por sua vez, seguiu
firme no comando da CN Factoring até que,
dois anos atrás, decidiu que era o momento de se aposentar de verdade. Foi a vez de
Rafael, por meio da Euro, assumir o legado
deixado pelo pai, e ambas as empresas passaram a pertencer ao mesmo grupo.
O segredo para o sucesso no setor, segundo eles, é a checagem rígida desde a
prospecção dos clientes até o fechamento de
cada operação, característica marcante que
Rafael herdou do pai, hoje permitindo à família “de Ângelo” desfrutar de uma longeva
e bem-sucedida história no fomento paulista.

SINFAC-SP: Depois de 40 anos trabalhando em banco, como o senhor procurou passar toda a sua experiência para
o seu filho no início da CN Factoring?
Luiz: No começo, fazendo sempre reuniões, levando-o comigo a todos os clientes
e mostrando a maneira correta de tratá-los,
além de procurar fazer os cursos do
SINFAC-SP e da ANFAC.
A experiência maior que ele trazia era a
do contato com o cliente, intervém Rafael,
“até mesmo para saber identificar quem poderia nos dar um pouco mais de trabalho. E
meu pai também sempre foi muito correto
na questão documental. Para você trabalhar,
o contrato tinha que estar muito certinho”.
SINFAC-SP: Em que medida o relacionamento mais próximo com os clientes foi importante para o crescimento da
empresa?
Luiz: Se você está sempre no cedente,
fazendo visitas periódicas, sabendo o que
ele está fazendo, fica fácil identificar qual é
a real situação dele hoje. Acho que o grande
segredo é fazer a aproximação entre o gerente da factoring e o cedente.
Rafael: Há um caso interessante em que
meu pai abriu um cliente logo no começo,
que nos acompanhou durante 10 anos. No
começo ele faturava R$ 50 mil, mas depois
passou a faturar R$ 700 mil, R$ 800 mil.

SINFAC-SP: E de que maneira vocês
dois trabalhavam juntos neste início?
Luiz: O maior trabalho estava em cima
de nós dois, na prospecção de novos clientes. Fazíamos as visitas, bem como o fechamento de operações e a análise de créditos.
Olhávamos muito o risco do sacado, mas
depois, com o tempo, passamos a dar mais
atenção também ao cedente. Ao realizar
uma prospecção, sempre verificamos se a
empresa é recém-constituída, como ela está
inserida no mercado, se houve troca recente
do sócio principal, entre outros aspectos.
SINFAC-SP: Como era o cenário
do factoring em 2001, quando vocês
entraram no segmento, e como evoluiu
até hoje?
Luiz: Naquela época era muito mais
difícil. O preconceito era muito maior.
Quando você visitava a empresa e fazia a
consulta ao sacado, ele dizia: “Nós não concordamos que vocês façam a negociação
dos títulos”. Era muito comum isso. Mas
agora está mais difundido.
Rafael: Hoje o factoring está muito
mais conhecido. Contudo, o preconceito
ainda existe e não é só de grandes empresas, mas também da Justiça. Muitas vezes
a factoring perde na Justiça, mesmo tendo
todos os documentos necessários e tomando
todas as precauções.
SINFAC-SP: Qual o segredo da longevidade da CN Factoring?
Rafael: É a maneira enxuta de se trabalhar, aliada a um bom atendimento. Temos
apenas dois sócios e mais dois funcionários.
No meu ponto de vista, hoje, em factoring,
não há mais espaço para um grande contingente de funcionários. A margem de lucro
é muito pequena para você ter uma grande
operação, com excesso de colaboradores.
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SERVIÇO

Consultorias a todo vapor
SINFAC-SP oferece gratuitamente aos associados auxílio jurídico,
inclusive na área penal, e contábil para que esclareçam dúvidas e
operem com mais segurança e em conformidade com a legislação
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Alexandre Fuchs das Neves

Q

ue empresário de factoring nunca teve dúvidas no momento de
elaborar um contrato, cercar-se
de documentos para proteger as suas operações ou tomar medidas judiciais a fim de
fazer valer os seus direitos? Com o objetivo de auxiliar seus associados a resolver essas e outras questões importantes, o
SINFAC-SP oferece desde o ano passado
Consultoria Jurídica Presencial, realizada
na sede da entidade.
“Até os empresários mais experientes
sempre precisam elucidar determinadas
dúvidas, assim como seus pares que estão
há menos tempo no mercado. Afinal, todos
sabemos que uma interpretação equivocada
pode significar a diferença entre uma operação bem e malsucedida”, argumenta o
advogado Alexandre Fuchs das Neves, coordenador da Consultoria.
Há dois anos no mercado de fomento
comercial, a diretora-executiva da holambrense Furio Fomento, Mariana Furio, foi
uma das empresárias que recentemente se
beneficiaram deste serviço. Durante cerca de uma hora, o consultor jurídico do

SINFAC-SP forneceu a ela uma série de
orientações a respeito da constituição da
empresa e que tipos de documentação utilizar para cada situação vivenciada no dia a
dia de uma factoring.
“Eu queria ter certeza de que todos os
meus procedimentos estavam corretos e,
depois dessa reunião, pude colocar várias
ações em prática, como ajustar os contratos
e aditivos para que estivessem corretos no
momento de acertar meu planejamento estratégico”, relata a empresária.
Segundo o advogado, normalmente, as
dúvidas se referem a contratos operacionais
e situações de cobrança. Também costumam chegar até ele solicitações sobre como
agir em situações envolvendo demandas
judiciais, especialmente quando o departamento responsável encontra dificuldades
para lidar com o problema.
O empresário Edison Honin, por exemplo, recorreu à expertise do consultor jurídico
no momento de elaborar o novo contrato-mãe
da Honin Fomento Comercial, sediada em
São Bernardo do Campo. Sua maior preocupação estava na possibilidade de contemplar
garantias reais de alienações nas suas operações. “Isso nos deu segurança para fazer um
contrato-mãe completo e que tem sido fundamental para respaldar nossa atuação”, reitera.
O sócio-diretor da paulistana Femag
Fomento Mercantil, Leonardo Fernandes,
por sua vez, levou consigo seu advogado
Ricardo Luiz, e ambos receberem orientação sobre como proceder diante de ações na
Justiça atribuindo à factoring a responsabilidade acerca da idoneidade das transações
comerciais de duplicatas.
Após a consulta, ele afirma ter implantado medidas para evitar futuras ações, como
exigir a entrega da nota fiscal com o respectivo aceite e buscar informações diretamente
nas empresas, confirmando se houve de fato
o negócio jurídico e a entrega da mercadoria.
“O Dr. Fuchs demonstrou que, diante
do cenário atual, teremos de adotar extre-

ma cautela ao realizar um negócio jurídico,
além de nos protegermos com a guarda da
documentação de cada transação comercial
entabulada”, relata Fernandes.
Com mais de 15 anos de experiência no setor, atendendo os associados do
SINFAC-SP e do sindicato gaúcho, onde
também é consultor jurídico, Fuchs aponta
que muitos problemas encontrados pela factoring podem ser resolvidos mais facilmente por meio deste atendimento presencial.
“Isso ocorre justamente porque conseguimos esclarecer os casos, inclusive via
e-mail, com a agilidade tão necessária no
mundo jurídico de hoje, onde os processos
demoram muito tempo para uma resolução”, explica.

CONTÁBIL
A consultoria presencial não se restringe apenas à área jurídica. O SINFAC-SP
também oferece a seus associados a Consultoria Contábil, Tributária, Fiscal, Previdenciária e Trabalhista, a cargo do contador
Marco Antonio Granado.
O objetivo é auxiliar os operadores a
entender as principais dúvidas na área con-

Marco Antonio Granado

SERVIÇO
tábil, que costuma ser tão complexa como
qualquer outro departamento da empresa.
Os principais questionamentos, segundo o consultor contábil, referem-se ao preenchimento de determinados documentos,
bem como os efeitos do Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped) e do eSocial.
“As obrigações acessórias estão cada
vez mais rígidas, pois o fisco cria sempre
novas ferramentas para elevar a arrecadação e combater a ação dos sonegadores,
algo visto claramente nos dias de hoje por
meio do Sped”, analisa Granado.

PENAL
Após as bem-sucedidas experiências com
as Consultorias Jurídica e Contábil, o
SINFAC-SP ampliou a lista de benefícios
oferecidos às empresas associadas, colocando à disposição um serviço de assessoria jurídica na área de direito penal empresarial.
A cargo do advogado criminalista
Flávio Cardoso de Oliveira, especializado no direito ligado ao fomento comercial, a consultoria visa esclarecer
dúvidas, por meio de cursos, palestras
e publicação de artigos no informativo
on-line, no site da entidade.
“O objetivo é auxiliar os associados a
melhor entender a atividade empresarial
que desempenham e as repercussões por ela
exercidas na área penal, inclusive as de origem contábil, tributária, fiscal, previdenciária e trabalhista”, explica o novo consultor
da entidade.
Segundo o advogado, as factorings e
securitizadoras poderão orientar-se sobre
prevenção a fraudes, como a emissão de duplicatas simuladas e, a partir disso, adotar
medidas legais contra devedores fraudulentos, além de desenvolver posicionamentos
relacionados a procedimentos criminais en-

Flávio Cardoso de Oliveira

volvendo o contrato de factoring.
“A consultoria pretende ajudar os empresários a se blindar contra este e outros
problemas, por meio da orientação preventiva e da realização de cursos e palestras”,
salienta Cardoso.
Membro-relator da VII Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB SP, o
consultor é professor de direito processual
penal e de prática penal na rede de ensino
LFG e de direito processual penal na Escola
Paulista de Direito.
Especialista em direito processual
penal pela Escola Paulista da Magistratura, Cardoso é doutorando em direito
processual penal pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires.
Além disso, é autor de diversos livros,
entre eles “Direito Processual Penal”
(Editora Saraiva).

COMO FUNCIONA
Num dia previamente agendado, o consultor fica disponível na sede do
SINFAC-SP para tirar as dúvidas dos associados sobre questões específicas como contrato-mãe, direito de regresso, Resolução 21, avaliação de risco e de crédito, balanço
patrimonial, obrigações acessórias e demonstrações contábeis, entre outros assuntos.
O agendamento da consulta, realizada individualmente, deve ser feito preferencialmente via e-mail: sinfacsp@sinfac-sp.com.br, pelo qual também são respondidas
perguntas em até 48 horas. Mais informações pelo telefone (11) 3105-0615. Em breve
o Sindicato divulgará novas datas.
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O mentor intelectual do novo
Código Comercial
Um dos responsáveis pela elaboração do anteprojeto da nova
legislação, o jurista Fábio Ulhoa Coelho caracteriza-se pelas opiniões
concisas, mas precisas, sobre os diversos aspectos do ambiente de
negócios brasileiro
conquistou a admiração e o respeito de
diversos setores produtivos, entre os
quais o fomento comercial, atividade cuja
inclusão no PL nº 1572/2011 foi por ele
apoiada. Para se ter uma ideia de sua importância para o debate em torno da futura
legislação, basta mencionar que uma de
suas obras, “O Futuro do Direito Comercial”, foi utilizada como minuta para o
projeto do novo Código Comercial.
A seguir, conheça um pouco mais do
pensamento deste importante protagonista
dos debates em torno do novo Código Comercial.
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Fábio Ulhoa Coelho

E

ntregue pela Comissão Especial da
Câmara, no começo de março, o
relatório final do PL nº 1572/2011,
após um longo período de análises e debates entre parlamentares, advogados, empresários e sociedade em geral, continuará no
foco dessas personagens durante todo este
ano. Há quem, levando em consideração o
conturbado momento político e econômico
do país, acredite que a proposta só caminhe
novamente a partir de 2017.
Entretanto, o jurista Fábio Ulhoa
Coelho, um dos mentores por detrás do
texto que tramita no Congresso Nacional, está otimista. “Nossos congressistas
têm conseguido, na medida do possível,
conciliar as agendas política e legislativa, com a finalidade de atender aos interesses do país”, argumenta.
Graduado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), onde se tornou mestre, doutor
e professor titular de filosofia do direito,
direito comercial e empresarial, Ulhoa

SINFAC-SP: Como foi essa história
de que seu livro “O Futuro do Direito
Comercial” balizou a minuta do PL nº
1572/2011 e levou a todo este debate?
Ulhoa: No final de 2010, publiquei este
livro como uma minuta de como eu entendia que seria o melhor Código Comercial
para o nosso país, mas confesso que não
tinha ideia de que ele seria capaz de desencadear todo este processo. Imaginei que
seria uma contribuição acadêmica a mais e
que, quando alguém fosse, eventualmente,
estudar certo assunto, poderia ilustrar com a
informação do autor.
A minuta foi aperfeiçoada e se transformou em projeto de lei e o debate nacional se instalou de vez. Foi, portanto,
muito além das minhas expectativas. Algo
que escrevi para uma função meramente
acadêmica acabou desencadeando um
debate nacional muito profícuo. Isso me
deixou muito feliz.
SINFAC-SP: Como o Brasil se beneficiará da futura lei?
Ulhoa: A ordem jurídica precisa valorizar a empresa por diversas razões. Com o

novo Código Comercial, a pessoa jurídica
poderá cumprir sua função social, gerando
empregos, tributos, atender às necessidades
dos consumidores e apoiar a comunidade em
que está instalada com iniciativas culturais e
sociais. Outra razão é a nossa perda constante de competitividade em relação ao resto do
mundo. O Brasil pode competir melhor pelo
investidor se tivermos uma ordem jurídica
que crie um ambiente favorável aos negócios
para reter esses investimentos aqui.
Há também o problema dos altos preços que os cidadãos pagam por produtos e
serviços. Nem sempre é culpa de carga tributária, como a maioria pensa, mas do risco
jurídico, que o novo Código Comercial vai
ajudar a reduzir.
SINFAC-SP: Que análise o senhor faz
sobre os trabalhos realizados nas comissões especiais de deputados e de juristas
que dedicaram muito tempo analisando a
proposta do novo Código Comercial, até
finalmente entregar o relatório final?
Ulhoa: Faço uma avaliação muito positiva. O consenso em torno do novo Código
Comercial brasileiro está sendo construído
de modo consistente, envolvendo todos os
setores interessados.
SINFAC-SP: Em que pese o fato de
2016 ter começado e ainda estar conturbado política e economicamente, que
influência este cenário terá para o curso
das análises do Código para o restante do
ano? É possível que o Senado “ignore” a
proposta neste ano?
Ulhoa: Não acredito que haja qualquer
prejuízo. Pelo que eu tenho visto, os nossos
congressistas têm conseguido, na medida do
possível, conciliar as agendas política e legislativa, a fim de atender aos interesses do país.

ENTREVISTA
SINFAC-SP: Como será o impacto
para a questão dos títulos de créditos,
visto que há um histórico conflito entre a
legislação sobre títulos de crédito e sociedades limitadas?
Ulhoa: O Brasil é o único país no mundo em que convivemos com dois regimes
cambiários diferentes: o da Lei Uniforme
de Genebra, aplicável a todos os títulos até
2003, e o do Código Civil, aplicado aos títulos criados por lei depois de sua entrada
em vigor. Os dois regimes têm diferenças
substanciais, como a responsabilidade do
endossante. Enquanto pela Lei Uniforme de
Genebra a solução é uma, pelo Código Civil
a solução é outra.
Ora, por que temos dois regimes diferentes para os títulos de crédito? Não faz
sentido, só torna mais difícil a aplicação do
direito. Normalmente utilizada pela pequena e média empresa, a sociedade limitada
no Código Civil se tornou muito complexa
e desnecessariamente burocrática. Nosso
desejo é que o novo Código Comercial torne a sociedade limitada novamente um regime bastante simples.
SINFAC-SP: Como apoiador da inclusão do fomento comercial no novo
Código Comercial, qual a sua opinião
sobre o Capítulo VI, arts. 363 a 366,

dedicado a esta atividade, que gira em
torno de R$ 130 bilhões ao ano em todo
o Brasil?
Ulhoa: Considero muito oportuna a
inclusão do contrato de fomento comercial no novo Código Comercial. Trata-se
de atividade de extrema importância para
a mobilização do crédito no meio empresarial. Não poderia, por isso, deixar de ser
contemplada.
SINFAC-SP: O setor espera que
esta inserção possa gerar mais negócios, empregos, renda e traga segurança jurídica aos empresários. O senhor
acredita que essas mudanças possam
começar em quanto tempo após a sanção da proposta?
Ulhoa: É difícil fazer este cálculo.
Toda lei nova precisa de certo tempo
para produzir efeitos. O importante é que
ela seja consistente, de modo a melhorar
as relações jurídicas que regula. O Código Comercial trará certamente mais segurança jurídica para as empresas, repercutindo de modo extremamente positivo
na economia.
SINFAC-SP: Golpes e fraudes, especialmente com falsos cedentes e duplicatas simuladas, ainda assustam o setor. De

que forma, em sua opinião, a constituição
de uma câmara de liquidação de títulos,
sob a forma de associação civil sem fins
lucrativos, pelas sociedades de fomento
comercial, poderá minimizar estes problemas?
Ulhoa: Tenho a convicção de que este
novo mecanismo, previsto no projeto do
Código Comercial, será de grande importância para conferir a segurança de que necessitam os agentes econômicos para pagar
os títulos e duplicatas faturizados, sem receio de ser enganados.
SINFAC-SP: Ainda que nosso setor
tenha conseguido a inclusão do artigo 73
da Lei Complementar 123/2006, que regulamenta o estatuto da microempresa,
vedando a recusa de grandes compradores em pagar duplicatas de fornecedores
que estejam em poder das factorings,
esta prática ainda se configura em outro
gargalo na atividade. Que segurança o
novo Código Comercial deve impor neste aspecto?
Ulhoa: Creio que a resposta aponta
novamente para o mecanismo das câmaras
de liquidação de títulos faturizados. Elas
propiciarão o ambiente seguro para o desenvolvimento da atividade, beneficiando,
sobretudo, os microempresários.

7

ESPECIAL

8 mitos sobre factoring que têm
deixado de povoar a cabeça dos
empreendedores
Atividade caracteriza-se por se manter ao lado do micro e pequeno
empresário, proporcionando giro de caixa por meio de atendimento
personalizado a custo competitivo de mercado, com operações ágeis e
transparentes

B
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alizado legalmente e operacionalmente por diversas legislações e
fiscalizado de perto por órgãos
governamentais como a Receita Federal e
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o factoring é também
amparado pela Constituição Federal e pelo
Código Civil e endossado até pela Convenção de Genebra, de 1966.
Mesmo com todo este arcabouço, que
brevemente será ampliado pela inclusão
da atividade no novo Código Comercial
(Capítulo VI, arts. 363 a 366), que tramita
no Congresso Nacional, e pelo maior reconhecimento do Judiciário, o fomento comercial continua lutando para desmitificar
determinadas “verdades” que ainda acabam
desinformando os empresários sobre a real
missão social das factorings.

Com 20 anos de mercado, o empresário
e presidente do SINFAC-SP, Hamilton de
Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento
Mercantil), afirma que, no setor, desconhece
um só empresário que já não tenha ouvido
que factoring é agiotagem. “Virou um estigma, e é completamente sem procedência.
Afinal, agiota é aquela pessoa física que não
tem empresa constituída, cobra taxas absurdas, trabalha normalmente com outras pessoas físicas e não recolhe impostos”, explica.
O factoring é o oposto disso, pois só
trabalha com pessoas jurídicas, recolhe tributos e está enquadrado no lucro real – o
mesmo dos bancos e financeiras –, sistema
que não permite as chamadas “pedaladas
fiscais”. “É um negócio 100% transparente”, salienta o dirigente.
“Factoring é a atividade de compra de

ativos financeiros – recebíveis de uma determinada empresa, fruto da sua atividade
fim –, em que a factoring paga, à vista, pelos direitos creditórios futuros”, reforça o
consultor jurídico do Sindicato, Alexandre
Fuchs das Neves.
Segundo o advogado, o factoring está onde
os grandes bancos e instituições financeiras não
estão – ao lado dos micro e pequenos empreendedores, que necessitam de atendimento personalizado a custo competitivo, com operações
rápidas e parceiros que possam prestar atenção
mais detalhada ao seu negócio.
“Ao contrário do atendimento das casas
bancárias, que visam unicamente o lucro,
sem qualquer atenção para a atividade do
seu cliente, no fomento comercial o cliente
muitas vezes tem um guarda-chuva amigo e
um parceiro próximo”, reitera Fuchs.

DESMISTIFICANDO A ATIVIDADE
É AGIOTAGEM?

NÃO. Mesmo sem uma lei própria, o factoring
está recepcionado pelas legislações civis e aquelas
pertinentes aos títulos de crédito, dentre outras.
Portanto, é plenamente legal. Ainda, por iniciativa
e enormes esforços do SINFAC-SP, a atividade
recebeu um capítulo inteiro no projeto de novo
Código Comercial, a ser votado em breve.

FAZ PARTE DO MERCADO FINANCEIRO
E CAPTA DINHEIRO DE TERCEIROS?
NÃO. As factorings são proibidas por lei de captar recursos de
terceiros, como fazem os bancos. Não são, portanto, empresas
do mercado financeiro, mas empresas comerciais. Devem apenas
operar com recursos próprios.

ESPECIAL
TROCA CHEQUES DO
PRÓPRIO EMITENTE?
NÃO. De forma alguma! O factoring compra ativos já
existentes, com vencimento futuro e, obviamente, devidos
por terceiros que não o próprio contratante. Comumente a
atividade é confundida com tal prática, porquanto alguns
empresários, distorcendo a atividade, acabam operando com
cheques emitidos pelo próprio cliente, e que não representam
um recebível futuro. Esta prática, aliás, é considerada
agiotagem e devemos separá-la da atividade de factoring. Ao
contrário, um cheque pós-datado, por exemplo, desde que
emitido por terceiros, representando um crédito em favor do
cliente do factoring, relativo à sua atividade mercantil, pode ser
normalmente negociado.

O JUDICIÁRIO IGNORA
AS DEMANDAS DO SETOR?
NÃO. A intensa luta das entidades representativas
em todo o Brasil tem sido bastante eficaz na
resolução de demandas jurídicas envolvendo as
empresas de fomento comercial, ao contrário do
que ocorria anos atrás, quando alguns magistrados
– evidentemente sem o conhecimento básico
sobre os conceitos da atividade – davam sentenças
desfavoráveis, inclusive com opiniões carregadas
de preconceito. Hoje, porém, é notório o volume de
decisões judiciais em que o fomento comercial tem
obtido vitórias fundamentais, como a não obrigação
de registro das factorings nos conselhos regionais de
administradores.

OS JUROS SÃO MAIS
CAROS QUE OS DO BANCO?
NÃO. No fomento comercial, como não há a prática de
empréstimos, igualmente não incidem juros. A remuneração
da atividade chama-se “fator de deságio” ou “fator de
compra”, que é um percentual incidente sobre o valor de
face dos direitos creditórios, levando em consideração
a oportunidade do negócio, o prazo médio e o perfil
do sacado-devedor do título e sua praça de pagamento,
entre outros aspectos, inclusive a tributação incidente
na operação. E, se compararmos tais encargos com
as operações bancárias, por exemplo, veremos que as
aplicadas pelos bancos são mais onerosas para o cliente, se
for considerada a exigência de reciprocidade.

IMPÕE RECIPROCIDADE E GARANTIAS
ADICIONAIS AO CLIENTE?
NÃO. Na atividade de factoring não existe a famosa
reciprocidade usada nas operações com os bancos, tais como
saldo médio, cartão de crédito, títulos de capitalização,
aplicações e outros serviços que igualmente encarecem
sobremaneira a operação. Normalmente, a garantia em
operação convencional de factoring é o próprio título de crédito
que deve estar performado e livre de vícios de origem.

ATENDE EXCLUSIVAMENTE CLIENTES QUE ESTEJAM
EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFÍCIL?
NÃO. Há muita empresa boa sem nenhuma restrição que trabalha com factoring,
devido à agilidade, parceria, custos menores e transparência. Como a factoring
trabalha no “risco-sacado”, aquele que vai pagar a conta, somente ele não pode ter
restrição. Este enfoque, diferentemente do banco, que trabalha no “risco-cedente”,
possibilita que as factorings estejam presentes onde normalmente os bancos
não estão, ou seja, com aqueles clientes que estão em dificuldades financeiras,
mas que trabalham de forma séria para sua sobrevivência. É neste momento que
o empresário mais precisa de ajuda. Mesmo aqueles que estejam iniciando na
atividade ou enfrentando uma recuperação judicial, por exemplo. Em verdade, a
factoring tem uma relevante finalidade social de ajudar a desenvolver a economia.

REALIZA
EMPRÉSTIMOS?
NÃO. Na atividade não se pratica
empréstimos, mas a compra de
recebíveis de um determinado
empresário (duplicatas, cheques etc.).

Fontes: Hamilton de Brito Junior, Alexandre
Fuchs das Neves e Ernani Desbesel (advogado
com especialização em gestão estratégica
de factoring (MBA) e professor em cursos
promovidos pelo SINFAC-SP)
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GESTÃO DE CUSTOS

Planejamento orçamentário com
ajuste financeiro executável evita
demissões e falências
Em tempos de crise econômica, adaptar estratégias operacionais à
nova realidade do país diminui consideravelmente a probabilidade de
insucessos nos negócios
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mbora a recessão ainda não tenha efetivamente atrapalhado as
operações do setor de fomento
comercial, as incertezas quanto ao futuro
da economia brasileira vêm forçando as
empresas – de modo geral – a reavaliar seu
atual modelo de gestão de custos. Evidentemente que a redefinição de onde, como
e quando gastar passa necessariamente
por uma readaptação da cultura interna da
companhia, com pleno engajamento de sócios e colaboradores.
Há muitas maneiras de economizar na
empresa apenas com a mudança de pequenos hábitos, seja nas contas de luz, água
e telefone, ou na aquisição de material de
escritório e de limpeza. Mas atenção: não
adianta mudar a marca do cafezinho e do
papel de higiênico por produtos de qualidade duvidosa. Ao contrário, é muito mais
inteligente, por exemplo, estimular o uso de
canecas individuais ao invés de copos plásticos ou de isopor.
Entretanto, o impacto positivo nas
contas é bem maior quando são adotadas
novas diretrizes administrativas. A lista
deve contemplar itens como a revisão do
planejamento orçamentário; a prevenção
de riscos operacionais, com contratos bem
“amarrados”; ações que inibam a inadimplência do sacado e do cedente e as tentativas de fraudes; e até a utilização de
softwares de gestão.
“Envolver o departamento comercial e
outras áreas estratégicas da empresa a cada
crédito concedido constitui um dos segredos para a empresa de fomento comercial
ou securitização não transformar aparentes
bons negócios em grandes prejuízos”, adverte o advogado e auditor Ernani Desbesel, especializado em gestão estratégica de

factoring. “Afinal, sem os cuidados adequados corremos o risco de ter nas mãos apenas
papéis, e não recebíveis de fato.”
Assim como Desbesel, o professor Carlos Augusto Damasceno salienta que no
momento atual é preciso saber calcular as
inúmeras variáveis que impactam a aquisição de recebíveis e traçar uma rota para estabelecer valores capazes de concorrer num
mercado cada dia mais competitivo.
Responsável por ministrar cursos sobre
gestão financeira em tempos de crise, o docente entende que factorings, securitizadoras

e FIDCs devem delinear estratégias compatíveis com este momento crítico do país, sem
correr riscos desnecessários. “O principal
custo, além dos administrativos e tributários,
é o de inadimplência. E isso muitas vezes é
negligenciado pelas empresas”, aponta.
Sob esta ótica, argumenta Damasceno,
o setor deve prontamente reavaliar a sua
carteira de clientes para ver se realmente
está dando o resultado esperado. “E se tiver
de realizar algum ajuste, que o faça já a partir de agora, pois este é o melhor momento
para isso”, sintetizou.

TRÊS GASTOS QUE ELEVAM AS DESPESAS
ENERGIA ELÉTRICA
Para economizar na conta, tente aproveitar ao máximo a luz solar e
mantenha lâmpadas de corredores e salas vazias apagadas. Passe a usar
lâmpadas de LED, muito mais econômicas. Desligue computadores
e demais aparelhos elétricos ao sair para o almoço e ao fim do
expediente. Evite deixar os equipamentos em stand-by, pois eles
“roubam” energia da rede. Segundo o Instituto Ikatu, o gasto pode
ficar até 12% menor apenas com essa mudança de rotina.
ÁGUA
A qualquer sinal de aumento desproporcional no consumo, verifique se
há vazamentos, principalmente em válvulas de descarga, e sempre as
deixe bem reguladas, se forem do tipo “Hydra”. Para as descargas de caixa
acoplada, uma dica: encha uma garrafinha pet (500 ml ou até 1 litro, se
couber) e a coloque dentro do recipiente. A cada 100 acionamentos, por
exemplo, é possível deixar de gastar entre 50 e 100 litros de água.
TELEFONIA
Hoje, com a Internet móvel, prefira usar aplicativos de comunicação
como WhatsApp e Skype, que funcionam bem com texto, áudio e vídeo.
Com toda a equipe utilizando essas ferramentas, radiocomunicadores
se tornam desnecessários. Aproveite também para negociar preços de
pacotes de dados com as operadoras.

PONTO DE VISTA

Captação de clientes
bem-sucedida facilita
relacionamento duradouro

N

ovos clientes são necessários em
qualquer área empresarial, e por
isso mesmo devemos prestar mais
atenção em alguns detalhes, para que a relação comercial se inicie de forma saudável e
promissora. Antes mesmo de prospectar um
determinado cliente, devemos concentrar
o foco no tipo de relacionamento e área de
atuação que buscamos, em especial observando as notícias sobre o setor, para ver se,
de fato, o conhecemos.
Tão importante quanto conhecer um
cliente, é saber mais sobre o seu ramo de
atividade, pesquisando se ele está em crescimento, ou ainda, se é daqueles setores que
vivem em crises sistêmicas. É imprescindível que sejam observados o sacado e seu
comportamento, a capacidade de comprar
e consumir determinado produto e serviço
e a possibilidade de conseguir fornecedores alternativos para a ocorrência de casos
excepcionais, como falta de matéria-prima.
Assim, cabem algumas dicas sobre o
trabalho de prospecção:
a. Clientes indesejados: são aqueles que
sequer devem ser procurados ou recepcionados, assim considerados os que
são de determinado setor ou área de
atuação. Todos sabem que alguns setores estão em constante crise e muito
mais propensos a surpresas indesejadas.
Ainda devemos referir os que possam
gerar risco de imagem para a empresa,
tais como os que estão envolvidos com
trabalho escravo, comércio de madeira
não certificada, os que praticam sonegação fiscal, além das estruturas empresárias com foco na ocultação do real
beneficiário final da operação.
b. Clientes que devem passar por um crivo
mais seletivo para que sejam aceitos, assim considerados aqueles que possuem
representantes ou procuradores sem
vínculo empregatício ou que tenham no
seu quadro societário as chamadas Pessoas Expostas Politicamente (PEP).

c. Igual critério é necessário com clientes
que peçam pagamentos para terceiros
de forma injustificada ou pouco fundamentada. A modalidade de fomento
denominada matéria-prima é a mais
adequada para clientes que buscam o
incentivo da sua linha de produção e insumos, sendo esta a modalidade onde os
pagamentos para terceiros são frequentes e até mesmo da essência do contrato.
Ultrapassada esta etapa, e aceito um determinado cliente, devemos sempre manter
a regra de:
a. Na concessão do limite (alguns fazem
durante a prospecção – o que é aconselhável), analisar bem os dados contábeis, balanço e demais elementos que
permitam ter uma razoável noção sobre
a saúde financeira do nosso proponente.
b. Finalizar o cadastro, com os documentos e confirmação de poderes do
contrato social e, com mais atenção
ainda, nos poderes que constam em
eventual procuração.
c. O relatório de visitas deve estar bem
fundamentado e, se for imprescindível,
a visita deve ser repetida tantas vezes
quanto necessário, para que se tenha
conforto ao dar o próximo passo. No
relatório de visitas identificamos, por
exemplo, as necessidades do nosso
cliente, seus fornecedores, estoques e,
ainda, o ritmo das operações.
d. O contrato-matriz deve estar assinado,
conferindo-se todas as assinaturas e seus
reconhecimentos de firma, se o contrato
for redigido em via física, ou as respectivas certificações digitais. Ou seja, esta
formalidade deve ser cumprida.
Por oportuno, é normal e salutar que
um cliente novo passe por um período de
observação, em que devemos analisar o
seu setor de atuação, comportamento dos
sacados e do próprio cliente, a evolução
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da carteira e a forma de realização das
operações (normais ou sempre tumultuadas, a performar etc.).
Devemos sempre ter em mente que,
quando compramos um recebível, não estamos adquirindo apenas a operação, e sim
toda a sorte de situações inerentes ao cliente. E não seria exagero dizer que a cada operação compramos um pouquinho do cliente
também, seus problemas de caixa, de mercado, impostos, folha etc.
Assim, para um bom início de relacionamento, estas facetas devem estar bem
claras e cristalinas, para ambas as partes,
sempre lembrando: o que é contratado e
ajustado é melhor cumprido pelas partes,
remetendo a um relacionamento saudável
e vantajoso para todos e, por consequência,
duradouro!
Alexandre Fuchs das Neves é advogado e
consultor jurídico do SINFAC-SP

EVENTOS

Capacitação valorizada
Com auditórios sempre cheios, treinamentos do SINFAC-SP revelam
sede do setor por informações capazes de proteger operações e
aprimorar procedimentos em todas as áreas da empresa
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capacitação em áreas estratégicas tem sido cada vez mais
valorizada pelos empresários do factoring e de securitização para aplicar modernos conceitos de gestão e controladoria desde a prospecção do cliente até a realização das operações.
Provas disso são vistas semanalmente nos cursos e palestras realizados pelo SINFAC-SP na capital e no interior, com auditórios cheios
de profissionais participativos, sempre interessados em reunir as
informações necessárias para adotar os procedimentos corretos em
todos os departamentos das empresas.
Nos últimos meses, por exemplo, a sede do Sindicato foi palco
de eventos abordando temas como prevenção de fraudes, controladoria de lastros, gestão de custos, contabilidade e constituição de garantias no contrato de fomento comercial. Em Sorocaba, por sua vez,
os empresários daquela região puderam se atualizar em relação às
melhores práticas para a cobrança judicial e extrajudicial, enquanto
em Ribeirão Preto o foco foram as estratégias utilizadas na elaboração do Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Saiba o que de principal aconteceu em alguns destes eventos:

rios de Sorocaba o funcionamento da concessão e da recuperação de crédito, sob o ponto de vista jurídico, além de mostrar o
momento correto de sobrestar as operações e aproveitar o prejuízo para fins fiscais. “O momento para levar este treinamento
ao interior não poderia ser melhor, em função da atual situação
do país, com todas as dificuldades econômicas enfrentadas pelas
empresas”, afirmou.
ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E PESSOAS

TÉCNICAS PARA NEGOCIAÇÃO E VENDAS
Foi este o tema da palestra comandada pelo consultor Ernani
Desbesel, no dia 11 de maio, na sede do SINFAC-SP. “Uma
factoring precisa de um fluxo de trabalho adequado, linear, começando pelos processos gerenciais e administrativos, passando
pelos comerciais, de análise de crédito, pelo operacional, financeiro, setor de cobrança, controladoria e áreas de apoio, como
TI, jurídica, contábil”, enumerou.
PREVENÇÃO DE FRAUDES

Este foi o tema da palestra realizada no dia 14 de abril na sede do
SINFAC-SP pelo consultor Luiz Henrique Casaretti. “Se o negociador mostrar que o setor é capaz de trazer agilidade, simplicidade e oportunidades de novos negócios, o cliente passa a enxergar a
factoring ou a securitizadora como parceira do seu dia a dia”, destacou.
COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Nesta palestra realizada no dia 28
de abril, o consultor
jurídico
do SINFAC-SP,
Alexandre Fuchs
das Neves, explicou aos empresá-

O consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, esteve novamente na sede da entidade, no dia 18 de maio, para mostrar
as principais estratégias de prevenção de fraudes nas empresas de
fomento comercial. “O golpista procura empresas sem regras claras
de cobranças, ou que tenham regras falhas, flexíveis e cheias de exceções”, advertiu.

CONJUNTURA

Recuperação da confiança
sinaliza saída do “fundo do poço”
Economista Raul Velloso avalia novo momento político-econômico do
Brasil e vê perspectivas positivas para a retomada do crescimento
mandos e estragos que vinham sendo feitos
pelo governo afastado. Há uma esperança
de que o governo de Michel Temer resolva
as dificuldades que forem surgindo, principalmente no lado político. Estamos vivendo
um momento de recuperação da confiança.
SINFAC-SP: Qual sua avaliação da
nova equipe econômica?
Velloso: É muito boa. Uma equipe da
melhor qualidade. O Henrique Meirelles é
bem conhecido e já vinha atuando em postos importantes. Foi presidente do Banco
Central, depois de ter comandado o Bank
Boston. E a equipe que ele juntou também
é de muito boa qualidade. Eu conheço bem
todos eles.

Raul Velloso

M

esmo com previsão de recessão de 3,8% e um rombo de
R$ 170,5 bilhões nas contas
públicas neste ano, o consultor econômico Raul Velloso, ex-secretário de Assuntos
Econômicos do Ministério do Planejamento, demonstra otimismo ao analisar o futuro
das finanças do país.
Na sua avaliação, a retomada do crescimento é questão de tempo, desde que o
governo direcione seus esforços para fomentar a infraestrutura. Nesta entrevista, o
especialista enumera ainda as reformas que
precisam ser realizadas, traça perspectivas
sobre a inflação e sentencia: “Não há a necessidade da criação de novos impostos”.
SINFAC-SP: Já se pode dizer que o
Brasil apresenta indícios de recuperação
econômica?
Velloso: Eu acho que sim. Um dos
problemas que nós tínhamos era a baixa
confiança na economia, decorrente dos des-

Qual reforma o senhor acredita ser
mais urgente?
Velloso: Pela ordem é a previdenciária;
depois, a administrativa – porque envolve
pessoal –; e em seguida, a trabalhista. A reforma política é algo muito complexo de se
fazer em um momento de crise como este.
Então, apesar de ela ser muito importante,
vai ter que esperar o fim da crise.
SINFAC-SP: Na qualidade de especialista em gastos públicos, como acha
que o governo deve proceder para cortar
gastos?
Velloso: Eles vão ter de tomar medidas para limitar o crescimento de todos os
gastos. Não adianta querer escolher um só
para cortar. O problema é geral, não é específico de um segmento. É claro que há
áreas em que as reformas, como eu disse,
são mais urgentes. A previdenciária e a administrativa são as que vão poder acertar o
futuro dos gastos.
SINFAC-SP: Até o fim do ano, como
o dólar e a inflação devem se comportar?

Velloso: No caso da inflação, enquanto
a economia estiver desaquecida, ela vai declinando. E para o dólar é muito difícil fazer
qualquer previsão. Eu acredito que com o
sucesso desta empreitada do Michel Temer,
a recuperação da confiança vai trazer os dólares de volta.
SINFAC-SP: Tem se falado muito
também na criação de novos impostos.
Existe tal necessidade?
Velloso: Não, não vejo a necessidade
de criar novos impostos. Primeiro, porque é
difícil convencer a população disso em uma
fase de recessão. Segundo, temos de esperar
a recuperação da economia e a normalização da arrecadação. Depois de tudo que nós
passamos e como o país tem um estoque de
reservas bastante razoável, não há por que
sair com esse tipo de medida “heroica”.
Deve-se ter paciência.
SINFAC-SP: Se o senhor fosse da
equipe econômica de Michel Temer,
como aconselharia o presidente a agir
neste momento?
Velloso: A prioridade é equacionar de
uma vez por todas as pendências nas áreas
de estados e municípios e estimular a infraestrutura que vinha sendo bombardeada
pelo governo Dilma, que tinha um discurso
em prol da infraestrutura, mas, na prática,
acabava prejudicando aquilo que deveria
ocorrer para estimulá-la.
SINFAC-SP: O senhor já vê alguma
perspectiva de quando o Brasil vai retomar o crescimento?
Velloso: Já está em processo de recuperação. A taxa de câmbio, que no ano passado subiu 30% em relação a 2014, vem tendo
impacto na rentabilidade e na competitividade do setor industrial. Portanto, há sinais
de saída do “fundo do poço”.
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RECONHECIMENTO

“SINFAC-SP Parabeniza”
homenageia oito empresas
Moutonnée Fomento, CN Factoring, Line Fomento, Ouro Fomento,
Perdizes Securitizadora, WJ Vision, 3 MI Factoring e Banpar receberam
troféu em comemoração aos respectivos aniversários de fundação
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lém de completarem múltiplos
de cinco anos de existência, as
oito empresas associadas homenageadas pelo SINFAC-SP têm histórias
bem-sucedidas no desempenho de suas
operações mercantis. A entrega dos troféus foi realizada nas duas últimas reuniões
ordinárias de Diretoria, nos dias 26 de
abril e 17 de maio, respectivamente. Enquanto no primeiro encontro foram laureadas Moutonnée Fomento (Salto),
CN Factoring (Guarulhos), Line Fomento
(São Paulo) e Ouro Fomento (Mococa), no
segundo, receberam o reconhecimento as
paulistanas Perdizes Securitizadora, WJ Vision, 3 MI Factoring e Banpar.
Fundada há cinco anos, em 28 de março

Gilberto Crevelaro (à dir.), do
Grupo Perdizes, estabelecido há
cinco anos no mercado, com José
Carlos Francisco

de 2011, a Moutonnée Fomento recebeu o
troféu do diretor-secretário do SINFAC-SP,
Luiz Fernando Lycarião (Lycarion Factoring Fomento Mercantil). “Batalhamos
bastante nesses cinco anos e sobrevivemos
também graças ao apoio do Sindicato”, disse o empresário Francesco Polito.
Em seguida, a CN Factoring, de Guarulhos, recebeu homenagem pelos seus 15
anos das mãos do segundo vice-presidente
do SINFAC-SP, Marcos Libanore Caldeira
(Aquitânia Fomento Mercantil). “Estamos
muito felizes”, comemorou o empresário
Rafael de Ângelo, que dedicou o troféu ao
seu pai e fundador do negócio, Luiz de Ângelo. “É por causa dele que essa empresa
existe”, salientou o sócio-diretor da compa-

Francesco Polito, da Moutonnée
Fomento, com Luiz Fernando
Lycarião (à dir.), celebram os cinco
anos da organização

Renato e Luiz de Ângelo, da CN
Factoring (terceiro e quarto da esq.
para a dir.), sediada em Guarulhos,
recebem troféu de Hamilton e Libanore

Maurício Bliujus (à dir.), diretor
da 3 MI, que completou 15
anos de atividades, com
Marcos Libanore Caldeira

nhia, fundada em 27 de abril de 2001.
Também estabelecida há 15 anos, em 17
de abril de 2001, a paulistana Line Fomento recebeu o troféu do primeiro vice-presidente do SINFAC-SP, Marcus Jair Garutti
(Iguassu Fomento Mercantil). “Gostaria
de dizer muito obrigado ao Dr. Alexandre
[Fuchs das Neves, consultor jurídico do
Sindicato], nosso anjo da guarda, e dar os
parabéns à atual gestão. Todas as empresas
de factoring têm de aplaudir e reconhecer
o trabalho que vem sendo feito aqui”, afirmaram os empresários Gilberto Batista de
Souza e Maurílio de Santana Souza.
A última empresa associada homenageada no mês de abril foi a Ouro Fomento,
de Mococa, que celebrou 20 anos, visto

As sócias Maria de Lourdes Raucci
e Silvana Speranza (ambas à dir.),
da WJ Vision, com Maria Isabel
Salviati

Gilberto Batista de Souza e
Maurílio de Santana Souza, da
Line Fomento, com Marcus Jair
Garutti (à dir.)

Marcelo Augusto (à dir.), da Ouro
Fomento, com Hamilton de Brito
Junior, relembram os 20 anos
bem-sucedidos

Valdir Gomes da Silva (à esq.),
da Banpar, com o presidente
Hamilton, comemoram as duas
décadas e meia da empresa

RECONHECIMENTO
que foi fundada em 30 de abril de 1996. O
troféu foi entregue pelo presidente Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e
Fomento Mercantil). “Em nome de toda a
nossa equipe, agradeço por essa lembrança
especial”, disse o advogado Marcelo Augusto, que representou a companhia.

MAIO
Embora opere no mercado há apenas cinco anos – desde 13 de maio de 2011 –, a Perdizes Securitizadora tem trilhado um caminho
baseado nos mais de 35 anos de experiência
no mercado financeiro dos sócios do Grupo
Perdizes, ao qual pertence, sempre apostando
na diversificação, calcada no trabalho conjunto do fomento comercial e da securitização.
“Os treinamentos realizados pelo
SINFAC-SP têm nos ajudado bastante na
busca da perpetuação do nosso negócio”,

reconheceu o diretor da empresa paulistana,
Gilberto Crevelaro, ao receber a placa do 2º
vice-presidente do SINFAC-SP, José Carlos
Francisco (JCF Factoring).
Operada pelas sócias Maria de Lourdes
Raucci, Silvana Speranza e Camila Raucci,
a WJ Vision, estabelecida em 17 de maio de
2006, foi laureada com troféu de 10 anos,
pela diretora social e de eventos Maria
Isabel Salviati Camargo (Midas Fomento
Mercantil). “O negócio começou sem grandes pretensões e se mostrou um sucesso”,
lembrou Maria de Lourdes, ao comentar sua
história empresarial.
Cinco anos mais velha do que a WJ Vision, a também paulistana 3 MI Factoring,
fundada em 8 de maio de 2001, recebeu a
láurea de 15 anos do 2º vice-presidente do
Sindicato, Marcos Libanore Caldeira.
“Nossa empresa teve origem em uma

metalúrgica criada pelo meu pai. Por isso,
nosso foco inicial foi a indústria, mas hoje
também visamos o Centro-Oeste, por exemplo, sobretudo em função do crescimento
do agronegócio naquela região”, afirmou o
sócio-diretor Maurício Bliujus.
Por fim, o Sindicato, por meio do presidente Hamilton, homenageou a paulistana Banpar Fomento, constituída em
14 de maio de 1991, entregando o troféu de 25
anos ao sócio-diretor Valdir Gomes da Silva,
atual membro do Conselho Fiscal da entidade.
“A entrega destes troféus é mais uma
forma de promover a tão necessária união
da nossa classe. Afinal, em nossa atividade,
todos sabemos como é difícil perenizar o
negócio, o que faz de empresas como estas, hoje aqui homenageadas, verdadeiros
exemplos de trabalho sério, profissional, de
continuidade”, reiterou o dirigente.

SINDICAL

Representatividade reforçada

S

ão Paulo, Brasília e Foz do Iguaçu (PR) fizeram parte do
itinerário percorrido pelo SINFAC-SP durante o segundo
trimestre deste ano, reforçando sua política de representação do factoring paulista.
Na Capital Federal, o presidente Hamilton de Brito Junior
(Credere Consultoria e Fomento Mercantil) e o consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves foram recebidos, no dia 13 de
abril, pelos senadores Eduardo Amorim (PSC-SE) e Flexa Ribeiro (PSDB-PA), ambos pertencentes à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).
Os representantes do SINFAC-SP explicaram aos parlamentares os problemas gerados pela obrigatoriedade do Aviso
de Recebimento (AR) nas cobranças de inadimplentes no estado
de São Paulo, e solicitaram a eles que atuem pela alteração do
PLC nº 85/2009, que está sob a relatoria do senador Romero Jucá
(PMDB-RR). “Pela proposta, será exigida também a notificação
por Aviso de Recebimento para negativar o devedor, assim como
a lei paulista”, argumentou Hamilton.
A proposta da entidade é para que a notificação possa ser
válida por e-mail rastreado, e também que no Cadastro Positivo
haja uma separação entre pessoa jurídica e pessoa natural, de tal
forma que somente a pessoa física necessite autorizar a inclusão
de seu cadastro antecipadamente, sendo que a pessoa jurídica já
estaria automaticamente inclusa, com a possibilidade de pedir
sua exclusão se assim o desejar.

Os diretores da entidade também participaram no “XIII Congresso Brasileiro de Fomento Comercial”, com uma caravana
paulista composta por 70 pessoas, entre membros da entidade
e empresários congressistas. Realizado de 20 a 22 de abril, em
Foz do Iguaçu, o evento recebeu 300 participantes e teve como
destaques a palestra do procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato, e do
deputado Laércio Oliveira, presidente da Comissão Especial do
novo Código Comercial, no qual está se inserindo um capítulo
inteiro sobre fomento comercial.
O SINFAC-SP continuou seu trabalho representando o setor nas
reuniões-almoço promovidas pelo Instituto dos Advogados de São
Paulo (IASP). No dia 8 de abril, o jurista Miguel Reale Jr., um dos
autores do pedido de impeachment da presidente afastada Dilma
Rousseff, fez palestra sobre o quadro político do país. Além do presidente Hamilton, a entidade foi representada pelo diretor-secretário
Luiz Fernando Lycarião da Trindade (Lycarion Factoring Fomento
Mercantil) e pelo ex-presidente Pio Daniele (Daniele Banco).
Já no dia 6 de maio, foi a vez do professor Dalmo de Abreu
Dallari participar da reunião-almoço e discorrer sobre o estado
democrático de direito, quando criticou veementemente o processo de impeachment, o qual chamou de “viciado” e “antijurídico”. O Sindicato foi representado pelo presidente Hamilton, pelo
diretor-secretário Luiz Fernando Lycarião da Trindade e pela gerente administrativo-financeiro Cristina Engels Rodrigues.
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AGENDA

Eventos – 3º trimestre 2016
JULHO
Data

Palestra/Curso

Docente

Local

5

Palestra “Securitização de Crédito Financeiros –
Aspectos Legais”

Vinícius Stopa e
José Ribeiro

Sede

15

VI Encontro Regional

Vários palestrantes

Campinas

Rogério Castelo Branco

Sede

20 e 21 Curso “Factoring para Iniciantes”
27

Palestra “Avec”

Alexandre Fuchs das Neves

Sede

28

Palestra “Avec”

Alexandre Fuchs das Neves

Bauru

AGOSTO
Data

Palestra/Curso

Docente

Local

3

Palestra “Direito Penal Aplicado às Empresas do Setor”

Flávio Cardoso de Oliveira

Sede

10

Palestra “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e
Formação do Manual” (Treinamento Obrigatório Solicitado
pelo COAF)

Alexandre Fuchs das Neves

Sede

11

Palestra “Duplicatas e Nota Fiscal Eletrônica”

Alexandre Fuchs das Neves

Piracicaba

17

Curso “Competitividade, Rentabilidade e Segurança para as
Empresas do Setor”

Ernani Desbesel

Sede

18

Curso “Gestão da Cobrança”

Ernani Desbesel

Campinas

Rogério Castelo Branco

Sede

16

24 e 25 Curso “Técnicas de Vendas para Produtos de Factoring”

SETEMBRO
Data

Palestra/Curso

Docente

Local

01

Palestra “Cobrança Extrajudicial e Judicial no Novo Código
de Processo Civil – Ferramentas e Jurisprudência”

Alexandre Fuchs das Neves

São José dos
Campos

30

“IX Simpósio dos Empresários de Fomento Comercial
do Estado de São Paulo”

Vários palestrantes

São Paulo

Agenda sujeita a alterações
Para mais informações, acesse nosso site: www.sinfac-sp.com.br, e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br ou ligue: (11) 3105-0615.
Sede do SINFAC-SP: Rua Líbero Badaró, 425, conj. 183, 18º andar, Centro, São Paulo.
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