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EDITORIAL

DIRETORIA (2018-2022)

EXPEDIENTE

RESSONÂNCIA NACIONAL

A bem-sucedida representação do fomento co-
mercial, na última década empreendida pelo 
SINFAC-SP e outros Sindicatos do nosso setor 

acaba de ocupar um novo patamar. As conquistas ob-
tidas ano a ano no âmbito dos três poderes, especial-
mente no legislativo com a lei da ESC e o artigo 73-A, 
fruto de um árduo trabalho de bastidores –, catapulta-
ram o nosso setor a um papel de destaque na vida das 
micros, pequenas e médias empresas brasileiras.

Esta evolução foi orgânica e, em muitos casos, como o do SINFAC-SP, extra-
polou as fronteiras do estado de São Paulo, processo que nos levou a criar, pouco 
tempo atrás, a figura da “Associação Voluntária”, aberta a empresas de outras uni-
dades da Federação.

Irreversível, este movimento rumo ao novo se disseminou pelo nosso setor, 
culminando com o mais novo marco da nossa atividade – a criação, em setembro 
último, da Associação Brasileira de Factoring, Securitização e Empresas Simples 
de Crédito (ABRAFESC).

Nossa matéria de capa mostra a que vem esta entidade patronal de alcance 
nacional, bem como seus objetivos e expectativas, além dos empresários forma- 
dores de sua primeira diretoria.

A ABRAFESC surgiu não para entrar em conflito e concorrer com outras 
organizações já existentes, mas sim desejosa de, verdadeiramente, fortalecer o 
fomento comercial de um modo nunca visto, até mesmo por se tratar de união 
espontânea dos sindicatos de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito 
Santo, Amazonas e Mato Grosso do Sul.

Esta nova Associação nasce defendendo bandeiras fundamentais, a exemplo 
do que já fazem hoje os SINFACs, como as urgentes mudanças na Lei Comple- 
mentar nº 167/2019, entre elas a possibilidade de as Empresas Simples de Crédito 
atuarem além dos municípios-sede e limítrofes.

Por falar em fatos marcantes para a nossa atividade, o início das operações 
envolvendo a aquisição de recebíveis de cartão de crédito diretamente com o va- 
rejo – a partir de 3 de novembro, sem a necessidade da anuência das operadoras –,  
também é notícia nesta edição. O fomento comercial passará a ter acesso a um 
mercado de quase R$ 2 trilhões.

Aproveitando o caminho de desenvolvimento do setor, também detalhamos a 
parceria estratégica firmada entre o SINFAC-SP e a CERC Central de Recebíveis, 
garantindo aos nossos associados acesso a um sistema que avalia e monitora ati- 
vos financeiros, promovendo com isso maior segurança às operações.

Por fim, pegamos carona nos bons ventos da digitalização de proces-
sos e transportamos a nossa Revista, já na edição anterior, para uma platafor-
ma on-line, com uma série de ferramentas que facilitam a difusão e o aces-
so a um maior número de leitores. Afinal, entendemos que o futuro é agora. 
Boa leitura a todos!

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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PELA DESBUROCRATIZAÇÃO DO CRÉDITO
Primeira Empresa Simples de Crédito fundada no Brasil, a go.credit e seu  

sócio-fundador, Renato Coelho, membro da Diretoria da ABRAFESC, já preparam  
o terreno para se tornar fintech, com amplo portfólio de soluções financeiras

Fundada logo após a entrada em vi-
gor da Lei Complementar nº 167, 
no ano passado, a ESC já fez a di-

ferença na vida de diversos empreende-
dores da Capital paulista e outras cidades 
da Grande São Paulo. Certamente este 
público seria maior não fosse a limitação 
geográfica imposta pela legislação. 

O primeiro crédito concedido pela go.
credit, por exemplo, ajudou a expandir a 
clínica de beleza de uma empreendedora 
que já havia tentado – sem sucesso – li-
nhas bancárias cujos juros altíssimos in-
viabilizaram o acesso ao dinheiro.

“Conhecíamos a história da empre-
sária, e tivemos o privilégio e a alegria de 
participar da expansão de sua clínica, que 
até hoje não parou de crescer”, orgulha-se 
o administrador de empresas e ex-bancá-
rio Renato Coelho, sócio-diretor da ESC 
guarulhense.

O nome da empresa teve como inspi-
ração o desejo de 10 entre 10 empreende-
dores – a libertação da tradicional buro-
cracia bancária. Do inglês, go (ir) “traduz 
liberdade e leveza, fala do crescimento 
necessário para o empresário brasileiro 
que tanto precisa de apoio contra as bu-
rocracias financeiras, legais e tributárias”, 
salienta o empresário.

Oriundo do mercado financeiro, Rena-
to conhece de A a Z os entraves enfrentados 
cotidianamente pelos empreendedores. 
“Quando decidi empreender, fui confron-
tado com essa mesma dificuldade. Hoje, 
nosso time luta para desburocratizar a con-
tratação do crédito para empresas e fazer 
desta mística experiência desagradável algo 
que dê sentido à atividade empresarial. Nos 
preocupamos com as pessoas e suas histó-
rias, gostamos de gente”, complementa.

SINFAC-SP: Por que você escolheu 
atuar com ESC? O que te atraiu neste 
novo segmento?

Renato: Abrir a ESC nos deu a possi-
bilidade de apoiar nosso cliente com no-
vos produtos. O que nos motiva são histó-
rias de superação e transformação. Com a 
ESC, deixamos de ser meros admiradores 
desses empreendedores e agora apoiamos 
o crescimento de cada um deles. 

SINFAC-SP: Qual o tamanho das 
operações da sua empresa e o que pro-
jeta para o futuro?

Renato: Temos soluções para todo 
tipo e tamanho de organização. Já aten-
demos mais de 900 clientes e registramos 
quase R$ 1 bilhão em operações solicita-
das em nossa plataforma. Nosso sonho é 
nos tornarmos go.bank e levar aos nos-

sos clientes uma experiência ainda me-
lhor com novos produtos e serviços. 

SINFAC-SP: Que resultados a  
go.credit registrou desde a fundação e 
em que baseia sua filosofia de trabalho?

Renato: Estamos crescendo, em mé-
dia, 30% ao ano, e em 2020, apesar da ter-
rível e triste pandemia, estamos convictos 
de que chegaremos também a este índice 
de expansão – com inadimplência contro-
lada e novos clientes apoiados. 

Nossa filosofia de trabalho funda-
menta-se na empatia. Só vendemos aos 
nossos clientes aquilo que compraríamos 
para a nossa empresa. Toda operação deve 
ser avaliada com base na premissa de ris-
co x retorno. Mas, sem sombra de dúvida, 
quando comparamos uma solução “go” 
com uma de mercado, damos de lavada 
na concorrência. 

SINFAC-SP: Que análises são reali-
zadas na hora de conceder crédito? O 
que qualifica ou desqualifica um can-
didato a recursos?

Renato: Analisamos todas as premis-
sas convencionais, do rating do tomador 
até o endividamento bancário. O diferen-
cial está na pessoalidade de nossa análise. 
Nós conhecemos e nos relacionamos com 
os nossos clientes. Eles não são apenas um 
número ou parte de uma meta para o nos-
so time. O que mais nos preocupa é onde 
serão aplicados os recursos. Muitos empre-
endedores são extremamente motivados e 
isso frequentemente produz uma cegueira 
na análise de resultados. Queremos ajudar 
na tomada de decisão, entender o momen-
to desse público e ver sua perenidade. Parti-
cipamos do sucesso do nosso cliente. 

Renato Coelho: empresa prepara mudança 
de patamar ainda em 2020, quando se 
tornará uma fintech de crédito e soluções 
financeiras
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SINFAC-SP: Qual é o tíquete médio 
dos empréstimos e da quantidade de 
parcelas contratados? Qual é a taxa de 
juros médio? Como atua para recupe-
rar créditos em atraso?

Renato: No varejo, o nosso tíquete 
médio é de R$ 30 mil em 24 meses, com 
taxa de juros de 1,5% ao mês. No middle 
(empresas de médio porte), é de R$ 350 
mil em 36 meses e taxa de juros de 1% 
ao mês. Em 2019, o índice de inadim-
plência ficou em 1,6%; o tempo médio 
de atraso, em 60 dias; e R$ 4,2 mil foi o 
valor médio devido. Contamos com um 
departamento jurídico que apoia a con-
dução e negociação com os inadimplen-
tes. Neste atual momento, a principal 
justificativa para a inadimplência tem 
sido a pandemia. 

SINFAC-SP: Quais são os próximos 
passos da empresa neste ano e o que 
projeta para 2021?

Renato: Ainda em 2020 teremos um 
leque maior de atendimento e seremos 
o go.bank, fintech que, além do crédito, 
atuará com um amplo portfólio de so-
luções financeiras. Vamos lançar nossa 
conta digital até o final do ano e, quem 
sabe, ultrapassar o primeiro milhar de 
clientes desembolsados.

SINFAC-SP: Como tem sido a sua 
relação com o SINFAC-SP?

Renato: Carregamos uma dívida de 
gratidão com a entidade. O Sindicato nos 
auxilia a partir de ações que vão desde o 
treinamento para o time até o suporte ju-
rídico às nossas operações. 

“Hoje, nosso time luta 
para desburocratizar a 
contratação do crédito 
para empresas e fazer 

desta mística experiência 
desagradável algo que 
dê sentido à atividade 

empresarial. Nos 
preocupamos com as 

pessoas e suas histórias, 
gostamos de gente.”

Renato Coelho,  
sócio-diretor da go.credit

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/banco-arbi
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A VEZ DOS RECEBÍVEIS DE CARTÃO
Operações serão realizadas livremente pelos varejistas,  

que poderão escolher as melhores condições para antecipar seus créditos 

A partir de 3 de novembro, as em-
presas que formam o ecossiste-
ma do fomento comercial en-

tram em uma nova fase de negócios, ao 
avançar sobre um segmento antes restrito 
a bancos e operadoras de cartão de crédi-
to – a antecipação de recebíveis gerados 
por esta forma de transação. 

A abertura deste mercado será possí-
vel graças ao fim da trava bancária, mu-
dança que proporcionará ao setor acesso 
aos quase R$ 2 trilhões gerados pelas ven-
das no varejo. 

Na outra ponta, os empreendedores 
terão o poder de escolher a negociação 
mais vantajosa desses créditos a receber, 
buscando esse serviço com Factorings, 
Empresas Simples de Crédito, Securitiza-
doras e FIDCs. 

A ampliação do alcance do fomento 
comercial se dará por causa da Circular nº 
3.952 e da Resolução nº 4.734 (ambas de 
27 de junho de 2019), que em 3 de agosto 
entraram em vigor em sua totalidade. Da-

quela data até o início de novembro – por-
tanto, durante três meses –, a aquisição 
de recebíveis por Factorings continuará a 
ser possível mediante acordo com as ope-
radoras de cartão. 

“No centro desta grande transforma-
ção está o fato de que o recebível passará 
a pertencer exclusivamente ao varejista, 
que poderá negociá-lo com quem bem 
entender. Esta inovação, iniciada com os 
cartões de crédito, atingirá as duplicatas 
escriturais em 2021”, afirma Fernando 
Marsillac Fontes, presidente da CERC 
Central de Recebíveis, um dos players que 
atuarão registrando estas operações.

O executivo explica que uma unida-
de de recebível poderá ser dividida para 
negociação fracionada, uma flexibilidade 
que dará ao varejista muitas alternativas 
para a realização de negócios.

“Caraterísticas do fomento comercial, 
a capilaridade das empresas e a pessoa-
lidade no atendimento ao cliente serão 
os diferenciais para o rápido desenvolvi-

mento deste novo mercado”, argumenta 
o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de 
Brito Junior (Credere Consultoria e Fo-
mento Mercantil). 

ABERTURA
O mercado de recebíveis de cartão 

evoluiu nos últimos anos, saindo de um 
sistema caracterizado pelo duopólio en-
tre VisaNet e Redecard para a chamada 
trava bancária, um sistema privado de-
senvolvido pelos bancos juntamente com 
as adquirentes. 

Segundo Marsillac, a regulamentação 
do BACEN criou uma nova forma de espe-
cificar o recebível de cartão, que passou a 
ser indicado por quatro atributos – esta-
belecimento, credenciadora, bandeira e 
data de liquidação.

“Portanto, cabe agora ao fomento co-
mercial aprender a lidar com o conceito 
de um recebível futuro, que no mercado 
bancário é apelidado de ‘fumaça’ – isto é, 
transações que ainda não aconteceram. 
Mesmo quem não vai atuar com recebí-
veis de cartão é bom se ambientar, porque 
vamos operar com ‘fumaça’ ao lidar com 
as duplicatas escriturais”, compara.

O presidente da CERC entende que o 
modelo de negócios baseado nas opera-
ções com cartões de crédito ficou muito 
mais “granular”, permitindo que o varejista 
faça negócios com diversas contrapartes, 
não somente as instituições reguladas ou 
supervisionadas pelo Banco Central, mas 
também com Factorings, Securitizadoras, 
Empresas Simples de Crédito e FIDCs.

Já a informação da agenda dos rece-
bíveis não será mais dada pelo varejista, 
mas sim pela credenciadora, mediante 
solicitação da empresa interessada em 
adquirir os recebíveis. “Todos os dados 
vão ser centralizados nas registradoras, 
no mesmo banco de dados. A obtenção da 

Pedro Coutinho, da ABECS: Circular do BACEN veio para oficializar a indústria de 
recebíveis, colocando um pouco de ordem nessa atividade e resolvendo problemas 
como a trava bancária
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informação não mais dependerá de uma 
solicitação pontual ou esporádica para 
uma adquirente ou contraparte”, comple-
menta Marsillac.

SINDICATOS
Considerada fundamental para o suces-

so deste novo front que se abre para o setor, 
a parceria entre a CERC Central de Recebí-
veis e os sindicatos visa expandir o acesso de 
todo o fomento comercial a esta inovação, 
“evitando assim a cobrança de tarifas que 
pudessem ser onerosas, para remunerar 
uma estrutura maior e dar conta desse rela-
cionamento pulverizado”, enfatiza o gestor.

Para o advogado Giancarllo Melito, 
sócio do escritório Barcellos Tucunduva 
Advogados, o acesso do setor à aquisi-
ção de recebíveis de cartão representa 
uma das mais bruscas transformações 
dos últimos anos.

“Hoje há em torno de 25 adquirentes 
e 300 subadquirentes no Brasil graças, em 
grande parte, ao incentivo dado nos últi-
mos anos pelo Banco Central. Todas essas 
empresas perceberam a importância de ne-
gociar esses recebíveis de cartão de crédito, 
passando a fazer parcerias com instituições 
financeiras, FIDCs e Factorings, para levar 
funding aos estabelecimentos, lastreados 
nesses direitos creditórios”, salientou.

LIVRE CONCORRÊNCIA
Entidade que congrega 95% da cadeia 

produtiva de meios de pagamento – res-
ponsável por movimentar 30% do PIB – e 
incentivadora da livre concorrência, a Asso-
ciação Brasileira das Empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços (ABECS) posiciona-se 
favorável à entrada do fomento comercial 
no mercado de recebíveis de cartão.

“A Circular do BACEN veio para ofi-

cializar a indústria de recebíveis, colocan-
do um pouco de ordem nessa atividade e 
resolvendo problemas ligados, por exem-
plo, às barreiras criadas pela trava bancá-
ria e ao desrespeito ao domicílio bancário, 
mudanças que darão mais segurança às 
operações”, afirma o presidente da ABECS,  
Pedro Coutinho.

O segmento de recebíveis de car-
tão vai continuar crescendo, visto que 
hoje os meios de pagamento digitais 
já representam entre 40% e 45% das 
transações, enquanto o dinheiro em 
espécie está em patamar parecido, com 
tendência de queda nos próximos anos 
para algo entre 10% e 15%. “A indús-
tria de meios de pagamento digitais vai 
crescer e responder por 60% dos gastos 
das famílias brasileiras até 2022, e com 
o PIX, esta porcentagem poderá ser 
maior”, projeta Coutinho. 

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/linear-group-constituicao-de-securitizadoras-de-recebiveis-empresariais
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MONITORAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 
AGORA MAIS ACESSÍVEL AO SETOR

Acordo possibilita a associados do SINFAC-SP acesso facilitado ao Sistema CERC, 
procedimento que eleva a segurança nas operações de fomento comercial

Parceria firmada entre o SINFAC-SP  
e a CERC Central de Recebíveis, 
no início de agosto, reforçou um 

processo que há alguns anos tem propor-
cionado acentuados avanços às atividades 
desenvolvidas pelo setor – a digitalização 
das operações, fator cada vez mais decisi-
vo para o sucesso nos negócios.

Por meio deste acordo, as Factorings 
podem acessar o Sistema CERC na qua-
lidade de “Agente de Avaliação”, con-
sumindo os serviços de avaliação e/ou 
monitoramento de ativos financeiros – 
duplicatas mercantis, serviços, cheques 
ou contratos.

Os usuários também conseguem 
verificar a existência e situação da nota 
fiscal eletrônica (autorizada, cancela-
da ou devolvida); avaliar a disponibi-
lidade da duplicata e identificar se ela 
foi utilizada em outra transação; cap-
turar os eventos de notas fiscais (co-
nhecimento de transporte eletrônico e 
confirmação de mercadoria pelo desti-
natário, entre outros).

A plataforma permite ainda monito-
rar a situação da duplicata por meio de 
atualização de dados das partes ou das 
notas fiscais associadas, além de identifi-
car indícios de problemas e fraudes.

“A integração de transações ao siste-
ma pode ser realizada por meio de upload 
de arquivos nos formatos XML, CNAB ou 
CSV ou integração por API CERC”, deta-
lha o presidente da registradora, Fernan-
do Marsillac Fontes.

Para o presidente do SINFAC-SP, Ha-
milton de Brito Junior (Credere Consulto-
ria e Fomento Mercantil), a concretização 
de mais esta parceria beneficia grande-
mente o setor. 

“As empresas associadas contam 
com toda a confiabilidade e seguran-
ça da CERC, primeira registradora de 
duplicatas autorizada pelo Banco Cen-
tral”, afirma.

MITIGAÇÃO DE RISCOS
Por meio de análises realizadas pelo 

sistema, a empresa consegue identificar 

o risco potencial de fraude, seja no mo-
mento da avaliação – antes da aquisição 
do recebível – ou durante o seu monitora-
mento, permitindo uma rápida ação para 
mitigar o risco de eventual default.

“A avaliação e o monitoramento da 
duplicata proporcionam aos participan-
tes mais de 200 análises que os auxiliam 
de forma segura e eficiente na tomada de 
decisão em relação à aquisição do recebí-
vel. As análises verificam, por exemplo, 
a situação da nota fiscal e das partes, in-
clusive averiguando se a duplicata já está 
em uso em outra operação de crédito, seja 
na CERC, ou nas demais registradoras do 
mercado”, explica Marsillac.

A CERC Central de Recebíveis tem 
aproveitado para expandir suas opera-
ções. No começo de agosto, a companhia 
anunciou a captação de R$ 67,7 milhões, 
recursos que visam financiar a expansão 
da registradora. Parte desse dinheiro veio 
de dois importantes investidores – a ges-
tora norte-americana Valor Capital e a 
brasileira GP Investments. 

Além de Marsillac – ex-presidente do 
Banco Petra –, a CERC também tem como 
fundador Marcelo Maziero, ex-executivo 
da BM&FBovespa e do Itaú BBA. Entre os 
investidores de destaque estão o ex-presi-
dente do Santander Fábio Barbosa, o fun-
do de venture capital Parallax e a Yandeh 
Participações.

ACESSO
A parceria viabiliza a contratação 

do sistema por associados ou não ao  
SINFAC-SP, garantindo acesso às funcio-
nalidades de avaliação e monitoramento 
de nota fiscal, com custo tabelado e fa-
tura mínima mensal reduzida para quem 

Equipe da CERC Central de Recebíveis trabalha com todo o afinco para 
atender os clientes de forma rápida e segura
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SERVIÇO

“A integração de 
transações ao sistema 

pode ser realizada 
por meio de upload de 
arquivos nos formatos 

XML, CNAB ou CSV ou 
integração por API CERC”

Fernando Marsillac Fontes, 
presidente da CERC

for vinculado a entidades ou associações 
ligadas à CERC.

A contratação da plataforma re-
quer que a Factoring assine um con-
trato de prestação de serviços e reque-
rimento de acesso, enviando cópia do 
documento de constituição (contrato 
social/estatuto) e procuração vigente 
(se aplicável).

Segundo o executivo, após a assinatu-
ra do contrato, o participante terá acesso 
ao ambiente de homologação para a re-
alização de testes, certificação e enten-
dimento do Portal CERC. Superada esta 
etapa, a empresa será habilitada para uso 
no ambiente de produção.

Na outra ponta, caberá ao SINFAC-SP 
viabilizar todo o processo de contrata-
ção com a CERC Central de Recebíveis. 
A plataforma atende Empresas Simples 
de Crédito, Factorings, FIDCs, fintechs e 

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

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

• EMPRESAS DO INTERIOR PAULISTA, ESTAMOS AQUI PERTINHO! •

Parceira SINFAC-SP desde 2011

Associados Sinfac - sp:

50% de desconto 
no sifacweb

para esc até 
dezembro/2020

instituições financeiras atuantes com re-
cebíveis em operações de crédito.

“O acesso à tecnologia desta magni-
tude amplia fortemente, para o setor, a 
segurança no andamento das operações, 
afinal o nosso mercado cotidianamente 
precisa se reinventar, em busca de solu-
ções robustas para mitigar a possibilidade 
de fraudes e prejuízos financeiros”, salien-
ta Hamilton. 

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/msys
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REVISTA DO SINFAC-SP  
EM NOVA FASE

Lançada em junho de 2008, ainda como informativo de seis 
páginas, publicação tornou-se digital na edição passada e 

terá todos os seus números digitalizados

Tendência há alguns anos entre 
os veículos de comunicação 
de todo o mundo, não apenas 

para eliminar custos com impressão e 
logística e colaborar com o meio am-
biente, mas por apresentar-se em um 
formato desenvolvido para facilitar o 
rápido acesso aos conteúdos, a digi-
talização da Revista do SINFAC-SP  
se tornou realidade a partir da edi-
ção nº 44.

A publicação, que cobriu os 
meses de abril, maio e junho e 
começou a circular em julho, 
trouxe como manchete a criação 
da Central de Risco para o setor, 
criada por meio de parceria com 
a Vadu, empresa especializada 
em inteligência artificial.

“A digitalização é uma tendência 
mundial, e vinha sendo discutida há al-
gum tempo pela nossa Diretoria. A pan-
demia do novo coronavírus, que agravou 
a crise econômica no país, apenas acele-
rou este processo. A passagem da revista 
da versão impressa para a on-line está fa-
zendo o Sindicato poupar recursos com 
gráfica e correio”, avalia o presidente do 
SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior 
(Credere Consultoria e Fomento Mercan-
til), para quem o dinheiro poupado pode-
rá ser direcionado para outras ações em 
benefício dos associados à entidade.

Entretanto, por motivos estraté-
gicos, o Sindicato optou por manter 
uma diminuta tiragem impressa, com 
o objetivo de apresentar suas demandas 
principalmente a lideranças empresa-
riais, políticas e do Judiciário. “A ideia 
é garantir que parlamentares, magistra-

dos ou grandes executivos conheçam as 
nossas bandeiras por meio de acesso fí-
sico às informações, quando estivermos 
em reunião aqui ou em Brasília”, com-
plementa o dirigente.

A revista foi formatada por uma ferra-
menta chamada flipbook, que possibilita 
“folheá-la” com o característico som de 
página virando – movimento que pode 
ser manual ou automático; com recursos 
de conectividade como o compartilha-
mento em WhatsApp e nas demais redes 
sociais, bem como a realização do down-
load contendo o arquivo da edição com-
pleta, em PDF.

A plataforma também permite ao lei-
tor aumentar ou diminuir o tamanho do 
leiaute das páginas e visualizá-las em tela 
inteira ou por meio de miniaturas, pro-
porcionando uma leitura mais dinâmica 
de todo o conteúdo. 

COMUNICAÇÃO

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/order-by
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ABRAFESC CHEGA PARA DAR NOVO  
BRILHO AO FOMENTO COMERCIAL  

DE NORTE A SUL DO BRASIL
Transparente, denso e resistente. Não por acaso, o diamante foi escolhido  

como identidade visual da mais nova e abrangente entidade nacional do setor

Símbolo de força, durabilidade, 
transparência, brilho, resistên-
cia e reconhecimento de valor, a 

pedra preciosa mais desejada do mundo 
emprestou suas qualidades para a cria-
ção do conceito existente por trás da As-
sociação Brasileira de Factoring, Securi-
tização e Empresas Simples de Crédito 
(ABRAFESC).

Composta nesta primeira fase por  
SINFAC-SP, SINFAC-AM, SINFAC-ES,  
SINDISFAC-MG, SINFAC-SC/CS e  
SINFAC-MS, a instituição foi fundada em 
10 de setembro de 2020, no 10º Ofício de 
Registro de Títulos e Documentos e Ci-
vil de Pessoa Jurídica da Comarca de São 
Paulo, para defender seus representados 
nacionalmente. 

Encabeçada por Hamilton de Bri-
to Junior, presidente do SINFAC-SP, 
a ABRAFESC tem sua primeira Dire-
toria formada por 14 membros, entre 
gestores com experiência sindical e 
empresários estreantes neste tipo de 
atividade, que chegam nitidamente 
motivados para fazer a diferença ao 
longo de seu mandato quadrienal, a se 

encerrar em setembro de 2024, tendo 
como sede neste período as instalações 
do SINFAC-SP.

“Os objetivos da ABRAFESC são os 
mesmos de todos os sindicatos que dela 
fazem parte, isto é, prestar relevantes 
serviços e representar o fomento comer-
cial em todo o território nacional”, expli-
ca Hamilton. 

“A nossa principal bandeira, neste 
momento, é a adaptação da Lei Com-
plementar nº 167/2019, que dispõe 
sobre a Empresa Simples de Crédito, 
à realidade do mercado”, acrescenta o 
dirigente.

Segundo ele, como o país ainda en-
frentará a pandemia do novo corona-
vírus por algum tempo, a ideia é, nos 
próximos meses, apresentar a entidade 
aos segmentos representados por meio 
de lives, bem como promover debates 
de temas de interesse nacional e bus-
car parcerias que ofereçam produtos 
capazes de realmente agregar valor aos 
associados.

Já o diálogo da ABRAFESC com as 
lideranças políticas ele julga que será 

facilitado em função do reconhecimen-
to obtido pelos sindicatos-membros ao 
longo dos muitos anos da experiência de 
seus dirigentes. 

SINERGIA
Para formar esta primeira Diretoria, 

buscou-se o apoio dos presidentes de 
SINFACs que já participavam do projeto 
da CERC Central de Recebíveis e que, no 
passado, haviam integrado um grupo de 
tecnologia atuante na ANFAC. Outra pre-
ocupação era que os membros escolhidos 
fossem oriundos de todos os segmentos 
– Factoring, Securitização de Recebíveis 
Empresariais e Empresas Simples de Cré-
dito – estando ainda estabelecidos em di-
versos estados. 

“Tal qual a Central de Risco  
(CreditBox), que nasceu no Gabinete de 
Crise formado pelo SINFAC-SP, a ideia 
da ABRAFESC surgiu dentro desse gru-
po, sendo imediatamente apoiada por 
grande parcela dos participantes”, lem-
bra Hamilton.

Cálculo do empresário estima que 
haja em torno de 900 empresas – sendo 
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HAMILTON DE BRITO JUNIOR
• Cargo: Presidente
• Estado: São Paulo
• Entidade: SINFAC-SP  

(Presidente)
• Empresa: Credere Consultoria e 

Fomento Mercantil 

“Composta por uma diretoria, com al-
cance nacional, a ABRAFESC veio para 
servir aos SINFACs e não o contrário. A 
ideia é facilitar a prospecção de novos as-
sociados e, principalmente, incrementar 
o relacionamento com a classe política”.

150 ESCs – associadas aos SINFACs par-
ticipantes da nova Associação, um uni-
verso considerável a se conquistar. “Nossa 
intenção é ter pelo menos 300 associados 
até o final deste ano e atingir 1.000 até o 
término de 2021, com a adesão de outros 
sindicatos”, projeta.

A ABRAFESC também aceita como 
associados FIDCs, consultores e ges-
tores de fundos, inclusive fintechs de 
crédito, sem, contudo, representá-los 
oficialmente em suas demandas. O ob-
jetivo é oferecer o que há de melhor em 
serviços e produtos desenvolvidos por 
meio de parcerias com empresas e enti-
dades coirmãs. 

ROBERTO MAURO PEREIRA
• Cargo: Vice-presidente
• Estado: Minas Gerais
• Entidade: SINDISFAC-MG 

(Presidente)
• Empresa: Simples Factoring 

Fomento Comercial

“A Fundação da ABRAFESC é um 
marco para o nosso setor. O objetivo 
desta nova entidade é dar aos empre-
sários o merecido protagonismo pe-
rante nossa sociedade”. 

12

“A nossa principal 
bandeira, neste momento, 
é a adaptação da Lei 
Complementar nº 167/2019, 
que dispõe sobre a Empresa 
Simples de Crédito, à 
realidade do mercado”
Hamilton de Brito Junior, 
presidente do SINFAC-SP  
e da ABRAFESC

GRAVAMES
Eleito como uma das principais ban-

deiras da ABRAFESC, o problema en-
frentado pelas ESCs, em todo o Brasil, 
envolvendo a inserção dos gravames de 
alienação fiduciária de veículos nos siste-
mas dos DETRANS, está com seu anda-
mento praticamente parado, em função 
da pandemia.

“Uma semana antes de estourar 
para valer a crise sanitária no país, em 
março deste ano, o SINFAC-SP reuniu-
se com Frederico Carneiro, diretor do 
Departamento Nacional de Trânsito, 
com a intermediação do deputado fe-
deral Laercio Oliveira (PP-SE), e simul-
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taneamente entrou em contato com o  
DETRAN de São Paulo. 

Como seria de se esperar, o assunto 
desde então não caminhou, mas com o 
retorno gradual à normalidade, vamos 
retomar as tratativas”, ressalva Hamil-
ton, enfatizando ainda que, paralela-
mente, os sindicatos-fundadores e a Di-
retoria da ABRAFESC trabalharão pela 
liberação dos gravames em cada unida-
de da federação. 

Ainda sobre a LC nº 167/2019, a As-
sociação vai lutar por outras mudanças 
que deem mais segurança jurídica às 
atividades das ESCs, por exemplo, o fim 
da limitação para operar somente no mu-

nicípio-sede e nos limítrofes, imposição 
que encarcera o desenvolvimento dessa 
modalidade de negócio.

EXPERIÊNCIA E ATITUDE
Atual presidente do SINDISFAC-MG 

e um dos articuladores da nova enti-
dade nacional, o economista Roberto 
Mauro Pereira assumiu como vice da  
ABRAFESC, cuja atuação ele acredita 
que aumentará sensivelmente a repre-
sentatividade do setor para a resolução 
de suas principais demandas.

“Temos como princípio fundamental 
o bem dos empresários, acima do bem da 
própria Associação. Desta forma, acre-

BRUNO FERREIRA DE ALMEIDA
• Cargo: Diretor secretário
• Estado: Espírito Santo
• Entidade: SINFAC-ES  

(Presidente)
• Empresa: Cédula Fomento 

Mercantil

“O objetivo é tornar o setor mais for-
te e representativo, assim como bus-
camos fazer aqui no Espírito Santo. 
A ideia é contribuir na busca por 
melhores alternativas de negócios e 
produtos para os associados”.

ELPÍDIO VERONEZ DEBIASI
• Cargo: Diretor financeiro
• Estado: Santa Catarina
• Entidade: SINFAC-SC/CS 

(Presidente)
• Empresa: FTG Fomento  

Comercial

“A ABRAFESC nasce como uma fer-
ramenta imprescindível para o de-
senvolvimento do nosso setor e do 
empreendedorismo nacional, espe-
cialmente para as micros, pequenas e 
médias empresas”.

MARCIO LIMA GONÇALVES
• Cargo: Diretor comercial
• Estado: São Paulo
• Entidade: SINFAC-SP (Diretor de 

relações com o mercado)
• Empresa: Euro Money Soluções 

Financeiras

“A ABRAFESC visa fortalecer o nosso 
mercado, buscando melhorar a segu-
rança do crédito, diminuindo os ris-
cos e custos associados a ele. Também 
atuará para fortalecer os SINFACs de 
todo o Brasil”.

13

“A entidade nasceu com 
a finalidade de agregar 

empresários e os respectivos 
sindicados regionais, 

valorizando a amplitude 
do fomento comercial para 

levar o crédito realmente 
para quem mais precisa”

Elpidio Veronez Debiasi, 
presidente do SINFAC-SC/CS  

e diretor financeiro da 
ABRAFESC
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SILVESTRE AUGUSTO  
DE ARAÚJO CASTRO
• Cargo: Diretor suplente
• Estado: Amazonas
• Entidade: SINFAC-AM 

(Presidente)
• Empresa: S. E. Factoring 

Fomento Mercantil

“Estamos focados em criar 
soluções e produtos viáveis, 
que tragam valor e tornem 
competitivo o pequeno em-
presário, em um mercado 
100% digital, que muitas ve-
zes é complexo e caro”.

THAIS DA COSTA 
BITTAR
• Cargo: Diretora suplente
• Estado: São Paulo
• Entidade: Primeira 

participação 
• Empresa: Opta Invest

“Pretendo auxiliar na busca 
por apoios para a aprovação 
de medidas fundamentais 
para o nosso setor, como a 
melhora da Lei das ESCs e a 
redução da carga tributária 
sobre as Factorings”.

ARI CÉLIO MENDES
• Cargo: Conselheiro fiscal
• Estado: Ceará
• Entidade: Primeira 

participação
• Empresa: 

PegFacilFortaleza ESC

“Vamos buscar o aperfeiçoa-
mento dos processos decisó-
rios para o desenvolvimento 
das ESCs e do fomento co-
mercial como um todo no 
Brasil, com o apoio de um 
staff bastante colaborativo”.

CAPA

ditamos ser possível contribuir decisi-
vamente para o fortalecimento do nosso 
mercado, mesmo com tantas dificuldades 
inerentes ao empreendedorismo no Bra-
sil”, argumenta.

Para o catarinense de Criciúma El-
pidio Veronez Debiasi, presidente do 
SINFAC-SC/CS desde 2018 e agora tam-
bém diretor financeiro da ABRAFESC, 
“a entidade nasceu com a finalidade 
de agregar empresários e os respecti-
vos sindicados regionais, valorizando a 
amplitude do fomento comercial para 
levar o crédito realmente para quem 
mais precisa”.

Eleito diretor secretário da Associa-

ção, o contador Bruno Ferreira de Al-
meida trouxe toda a experiência obtida 
em 14 anos de atuação no SINFAC-ES,  
onde exerce seu segundo mandato 
como presidente. 

“A ABRAFESC já nasceu inovando em 
seu formato de governança e adminis-
tração, com foco voltado exclusivamente 
para Factorings, ESCs e Securitizadoras, 
principalmente para apoiar os pequenos 
empresários, que são a maioria no nosso 
setor”, complementa.

Para o presidente do SINFAC-MS 
e também fundador da Associação, 
Edson Dib Bichara, o surgimento da 
ABRAFESC vai gradualmente fortale-

14

“A ABRAFESC já nasceu 
inovando em seu 
formato de governança e 
administração, com foco 
voltado exclusivamente 
para Factorings, ESCs 
e Securitizadoras, 
principalmente para apoiar 
os pequenos empresários, 
que são a grande maioria no 
nosso setor”
Bruno Ferreira de Almeida, 
presidente do SINFAC-ES  
e diretor secretário da 
ABRAFESC

RENATO COELHO  
DOS SANTOS
• Cargo: Diretor suplente
• Estado: São Paulo
• Entidade: 1ª participação
• Empresa: go.credit ESC

“A nossa missão é contri-
buir para o desenvolvimento 
do setor e deixar um legado 
para as próximas gerações. A 
ABRAFESC é um marco para o 
segmento e atuará para o bem 
coletivo de seus associados”.

DIRETORIA (2020 – 2024)
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DORIANA PIERI BENTO
• Cargo: Conselheira fiscal
• Estado: São Paulo 
• Entidade: SINFAC-SP  

(Conselheira fiscal)
• Empresa: Pleno 

Securitizadora

“Por ser nacional, a Associação 
trará grandes benefícios para o 
setor, por meio da troca de boas 
práticas entre os participantes 
das mais diversas regiões do 
país e pela força da representa-
tividade no poder público e nos 
órgãos reguladores”.

SUZANA ALVES GARBELOTI
• Cargo: Conselheira fiscal
• Estado: São Paulo 
• Entidade: Primeira 

participação
• Empresa: Angar 

Securitizadora

“Participar da ABRAFESC sig-
nifica atuar no auxílio da pro-
fissionalização, união de for-
ças e inovação do segmento. A 
partir das demandas do setor, 
pretendo identificar oportu-
nidades e apoiar o desenvol-
vimento de novas estratégias”.

RAFAEL CLEMENTINO  
PINTO DA SILVA
•  Cargo: Conselheiro fiscal 

suplemente
• Estado: Amazonas 
• Entidade: SINFAC-AM 

(Conselheiro)
• Empresa: Acredite ESC

“Pretendo contribuir para o 
desenvolvimento das Empre-
sas Simples de Crédito, por 
meio dos meus conhecimen-
tos jurídicos e experiência no 
setor, especialmente auxilian-
do as recém-criadas ESCs”.

CAPA
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cer ainda mais os segmentos por ela 
representados.

“A partir deste histórico momento, 
o fomento comercial nacional muda de 
patamar, pois esta é uma entidade que 
engloba a nossa atividade em todo o 
país, com alcance suficiente para buscar 
a solução das nossas principais deman-
das”, argumenta o dirigente sul-mato-
grossense.

Diretor de relações com o mercado do 
SINFAC-SP, Marcio Lima Gonçalves é ou-
tro personagem que também contribuirá 
com sua ampla expertise sindical, acumu-
lando agora o cargo de diretor comercial 
da nova entidade patronal. 

Para o dirigente, a junção de forças 
dos sindicatos em torno da criação da 
ABRAFESC facilitará à nova entidade 
prestar mais serviços aos empresários 
dos segmentos representados, proporcio-
nando redução de custos e mais acesso a 
produtos que melhorem a segurança das 
análises de crédito.

“Sabemos o que o empresário precisa 
e o que espera de uma Associação que o 
representará nacionalmente. No caso 
desta Diretoria Comercial, é firmar par-
cerias que tragam produtos inovadores 
ao mercado, especialmente no momento 
em que estamos enfrentando uma grande 
concorrência das fintechs”, arremata. 

“Esta nova entidade tem 
alcance suficiente para buscar 

a solução das nossas principais 
demandas nacionais” 

Edson Dib Bichara, presidente  
do SINFAC-MS e um dos  

fundadores da ABRAFESC

RAMON LEMOS BULHÕES
• Cargo: Conselheiro fiscal 

suplente
• Estado: Bahia
• Entidade: Primeira 

participação
• Empresa: Salvador 

Securitizadora de Créditos

“Fazer parte da primeira di-
retoria da ABRAFESC signi-
fica representar o fomento 
comercial em nível nacional, 
setor com reconhecida im-
portância para as empresas e 
a sociedade”. 
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“Esta nova entidade acertou em cheio 
ao também representar as ESCs, pois 
vai ajudar a incentivar o desenvol-
vimento do microcrédito no Brasil. 
Quando fui deputado federal, tive a 
oportunidade de conviver com o pre-

sidente Hamilton, líder altamente capacitado, que sempre 
levou a Brasília as demandas do fomento comercial. Agora, 
com a ABRAFESC, poderá contribuir para o desenvolvimen-
to do país”. 
Walter Ihoshi, presidente da Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (JUCESP)

“A ABRAFESC surge em um momen-
to ímpar da história brasileira, em 
que enfrentamos uma pandemia glo-
bal, com consequências devastado-
ras para a sociedade e as empresas. 
Factorings, Securitizadoras e ESCs 

ganham agora uma entidade de alcance nacional, que lu-
tará por justiça tributária e pelo desenvolvimento do em-
preendedorismo. Parabéns, Hamilton e seus diretores, por 
esta grande iniciativa”. 
João Batista Diniz, presidente da Central Brasileira do 
Setor de Serviços (CEBRASSE)

“Fiquei muito feliz com a notícia da 
fundação da ABRAFESC, uma en-
tidade que vai trabalhar nacional-
mente pelo fortalecimento do em-
preendedorismo nos segmentos que 
representa. Toda a sorte do mundo 

para o presidente Hamilton e a diretoria da Associação, 
pois terão muito trabalho pela frente. Podem contar com 
o nosso apoio”. 
Laercio Oliveira, deputado federal (PP-SE)

“Sob a liderança do presidente Hamil-
ton de Brito Junior, a ABRAFESC vai 
fortalecer as atividades de Factorings, 
Securitizadoras e ESCs, lutando por 
demandas essenciais para os empre-
endedores brasileiros. Parabéns ao 

amigo e seus diretores pelo desejo de fazer a diferença em 
favor do empreendedorismo”. 
Guilherme Campos, ex-deputado federal e presi-
dente dos Correios, atual diretor administrativo do  
SEBRAE-SP

DEPOIMENTOS

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/rgbsys-sistema-para-fomento-securitizadora-de-credito-e-fidc
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“A constituição da ABRAFESC é 
mais um importante passo para 
a consolidação dos segmentos 
que compõem esta nova associa-
ção nacional. E, assim como as 
outras entidades representativas 

desses segmentos, ela poderá contar com o apoio do  
SEBRAE para o desenvolvimento dos setores e das empresas 
participantes. Desejamos sucesso para esta nova entidade”. 
Adalberto Luiz, analista na Unidade de Capitalização e 
Serviços Financeiros do SEBRAE Nacional

“Querido amigo Hamilton. A criação 
da ABRAFESC é uma notícia impor-
tante para quem precisa de crédito, 
como as micro, pequenas e médias 
empresas. Onde você estiver, sempre 
fará a diferença pelo progresso das 

ESCs e do Fomento Comercial. Estaremos sempre juntos. 
Conto com o seu total apoio para que continuemos a nossa 
parceria de trabalho”. 
Edir Sales, vereadora na cidade de São Paulo

“Caro Hamilton, é indiscutível a sua 
liderança, dinamismo e capacidade 
de trabalho. Tomando emprestadas 
palavras de Albert Einstein, ‘O úni-
co lugar onde o sucesso vem antes 
do trabalho é no dicionário’. As suas 

iniciativas são destinadas ao sucesso pela sua determina-
ção e capacidade de trabalho. Sucesso para a Associação 
Brasileira de Factoring, Securitização e Empresas Simples 
de Crédito”.
Artur Renato Brito de Almeida, presidente do Conselho 
de Serviços da FecomercioSP 

“Com a ABRAFESC, finalmente o nos-
so setor terá uma Associação nacional 
que, de fato, representará os interes-
ses dos empresários do Factoring, da 
Securitização e das ESCs. Presencio a 
realidade do setor desde 1995 e posso 

afirmar, sem a menor chance de errar, que o SINFAC-SP rea-
lizou mais, nos últimos oito anos, do que a ANFAC em 40, a 
despeito do meu respeito por aquela entidade. Parabéns pela 
corajosa iniciativa”. 
Rogério Castelo Branco, tutor de conteúdo da Acade-
mia Brasileira de Gestão de Recebíveis (Abragere)

“Parabéns pela louvável iniciativa, 
que vem em uma hora decisiva para 
o país e para o progresso do empre-
endedorismo. Torço pelo sucesso da  
ABRAFESC em todas as suas demandas, 
sob a condução do experiente Hamilton 

de Brito Junior e de seus igualmente competentes diretores”. 
José Constantino Bastos Junior, advogado, ex-presidente da 
JUCESP e ex-secretário nacional de Racionalização e Simpli-
ficação (Secretaria Nacional de Micro e Pequenas Empresas)

“Caro amigo Hamilton, você é uma mola 
precursora da nossa classe, sendo sempre 
a locomotiva no SINFAC-SP. Há tempos 
acompanho o trabalho que você faz, e sou 
testemunha disso, supera os limites do nos-
so estado, constantemente na vanguarda 

para beneficiar os empresários. Parabéns por mais esta iniciativa”. 
Robinson Carneiro Cerqueira Leite, sócio-fundador do 
AthenaBanco e diretor do SINFAC-SP

“Quero dar os parabéns pela criação da 
ABRAFESC, formada por empresários que 
vivem a realidade do setor e podem, assim, 
fazer desta Associação muito mais represen-
tativa para defender as causas e as matérias 
dos segmentos de Factoring, Securitização e 

ESCs. Podem contar com o meu apoio em todas as suas demandas”. 
Alexis Fonteyne, deputado federal

“Meus cumprimentos ao presidente Ha-
milton e aos seus diretores pela criação da 
ABRAFESC, que surge pela vontade dos 
empresários de terem representatividade 
nos segmentos de Factoring, Securitiza-
ção e ESCs. Desejo sucesso a todos”. 

Pio Daniele, fundador e CEO do Daniele Banco Fomento 
Comercial e Participações, presidente do SINFAC-SP (2007-
2010) e atual diretor 

“A ABRAFESC já chega aplaudida, grande 
e comprometida com os segmentos que 
representa. Juntos, os membros de sua 
Diretoria ajudarão o Brasil a buscar um 
modelo gerador de bons e grandes negó-
cios para toda a sociedade”. 

Célia Leão, ex-deputada estadual e atual secretária de Di-
reitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo

CAPA
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PONTO DE VISTA
Emerson Casali

REFORMA TRIBUTÁRIA DEVERIA 
BENEFICIAR A TODOS 

Emerson Casali 
é diretor da CBPI 
Produtividade 
Institucional e atua 
na assessoria e 
defesa de setores 
empresariais e 
grandes empresas 
em temas de 
políticas públicas

Uma reforma tributária com foco em im-
postos sobre o consumo produzirá impac-
tos na vida de todos os brasileiros ao lon-

go dos próximos anos. O consumidor é quem sente 
o primeiro reflexo, pois de fato arca com todos os 
tributos que direta ou indiretamente compõem o 
valor do bem ou serviço adquirido. Estes impactos 
também ocorrem na vida dos que são trabalhado-
res e empreendedores, em função de eventuais mu-
danças na carga tributária do que produzem. 

Se uma empresa tiver redução de impostos na 
reforma, a tendência é haver alguma melhoria nos 
preços ao consumidor, ampliando a demanda e o 
mercado. A outra parte amplia a receita líquida para 
o negócio, o que deverá, em algum grau, permitir 
ganhos para os trabalhadores e mais margem para o 
empreendedor e, consequentemente, para novos in-
vestimentos, a fim de atender à demanda adicional. 

Caso haja aumento de carga, todos devem per-
der, em maior ou menor grau, e o mercado deve 
decrescer. Este é caso de uma eventual alta de con-
tribuições sociais correspondente a 10% de uma 
mensalidade estudantil. As famílias dos alunos 
pagariam uma boa parte deste aumento, a escola 
teria a sua receita reduzida e, consequentemente, 
perderia margem e teria mais dificuldades de repor 
perdas salariais, além de ter que fechar postos de 
trabalho diante da queda da demanda.

A reforma dos tributos sobre consumo hoje está 
pautada na criação de impostos de valor agrega-
do (IVA). Uma possibilidade é avançar com a PEC 
45/2009, que unifica PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS 
para criar o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), e 
a outra, que pode avançar em paralelo ou de forma 
independente, é o PL 3887/2020, do Poder Execu-
tivo, que cria a Contribuição sobre Bens e Serviços 
(CBS) a partir da unificação do PIS e da Cofins. 

Ambas as propostas possuem o mesmo DNA, 
baseadas em um sistema não cumulativo, com 
aproveitamento pleno de créditos do respectivo 
tributo e cálculo por fora. No caso do PIS/Cofins, 
por exemplo, a ideia básica é simplificar o complexo 
sistema que envolve esses tributos e reduzir o gran-
de número de regras e a elevada litigiosidade de-
corrente, como nos casos da determinação da base 
de cálculo e da definição de “insumos”, além de eli-

minar a cumulatividade no processo de produção. 
Ocorre que as mudanças propostas, com a ado-

ção de uma alíquota única, têm fortes e variados 
impactos sobre a carga tributária das empresas, po-
dendo inclusive inviabilizar milhões delas. Dentro 
da nova lógica, para entender a intensidade destes 
reflexos, importa muito o setor de atividade, mas 
principalmente qual o perfil dos clientes da empre-
sa e qual o seu atual regime de tributação de lucro. 

Nestas variadas situações, algumas são bem 
preocupantes, como no caso dos setores de servi-
ços que hoje operam no regime cumulativo de PIS/
Cofins e trabalham com o consumidor final. As 
empresas do lucro presumido, em geral, perderão 
competitividade, assim como as do Simples, que 
estão em cadeias produtivas, visto que ambas in-
clusive deixarão de gerar créditos fictos, uma políti-
ca de fomento a micro e pequenas empresas. Estes 
são alguns exemplos gerais. 

Por outro lado, a fabricação e a importação, de 
bens serão beneficiadas com a redução de carga. 
Ocorre que os serviços compõem uma base cres-
cente dos empregos do país, ao mesmo tempo em 
que os negócios com bens geram cada vez menos.

O fato é que temos propostas de reforma com 
poucos ganhadores e muitos perdedores, caminhando 
para uma maior concentração empresarial e severa per-
da de base empreendedora e de milhões de empregos. 

Entretanto, é totalmente possível simplificar 
mais de 95% dos problemas e não aumentar de 
forma significativa a carga tributária sobre os em-
preendimentos. Bastaria adotar alíquotas variadas 
nos modelos de IVA, olhando inclusive para micro e 
pequenas empresas, buscando maior neutralidade 
em relação à situação atual. 

Da mesma forma, é possível corrigir distor-
ções, como a que afeta o mercado de crédito, no 
qual as empresas menores pagam tributos injus-
tificadamente maiores em relação aos gigantes 
do mercado financeiro. 

Simplificar para todos, não elevando os impostos 
sobre as empresas, é o caminho para preservar e fo-
mentar a estrutura econômica e os empregos. Assim, 
neste cenário de ajustes nas propostas, haveria, sem 
dúvida, um ganho sistêmico que beneficiaria a todos: 
consumidores, trabalhadores e empreendedores. 
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VISÃO JURÍDICA
Alexandre Fuchs das Neves

VALIDADE DAS ASSINATURAS  
ELETRÔNICAS NOS CONTRATOS

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

Assinatura é uma marca, em algum docu-
mento, que visa dar validade a ele ou iden-
tificar a sua autoria 

Assinatura eletrônica e digital:
a) Assinatura digital: operação matemáti-

ca que utiliza criptografia, permite aferir 
a origem e a integridade do documento. A 
assinatura digital fica vinculada ao docu-
mento eletrônico que, caso seja feita qual-
quer alteração no documento, a assinatura 
se torna inválida. 

b) Assinatura eletrônica: não usa certifica-
ção com chaves públicas e privadas, mas tem 
validade jurídica, em face a acordo existente 
entre as partes.

ASSINATURA ELETRÔNICA – 
CONSIDERADA VÁLIDA ENTRE AS 
PARTES 

A MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, ins-
tituiu o sistema de Infraestrutura de Chaves Pú-
blicas Brasileira (ICP-Brasil), que estabelece a 
presunção de que são verdadeiras as declarações 
constantes de documentos eletrônicos certifica-
dos por entidades credenciadas em tal sistema. 
A Medida Provisória, recepcionou a forma eletrô-
nica, isto é, sem a necessidade de uso das chaves 
públicas X privadas, senão vejamos:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos 
ou particulares, para todos os fins legais, os do-
cumentos eletrônicos de que trata esta Medida 
Provisória.
§ 2º O disposto nesta Medida Provisória 
não obsta a utilização de outro meio de 
comprovação da autoria e integridade de 
documentos em forma eletrônica, inclusive 
os que utilizem certificados não emitidos 
pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas 
partes como válido ou aceito pela pessoa a 
quem for oposto o documento.

Para a percepção da validade da assinatura ele-
trônica, exemplificamos o uso do Internet banking; 
todas as movimentações realizadas pela web, feitas 
com base na assinatura eletrônica, são considera-

das plenamente válidas, não podendo ser contesta-
das, inclusive na abertura de contas digitais em ins-
tituições financeiras ou instituições de pagamento.

USO DA ASSINATURA ELETRÔNICA 
PERMITIDA NOS NORMATIVOS

A MP 2.200-2 já foi objeto de vários normativos, 
inclusive da CVM, na Inst. 531:

Art. 38. O custodiante é responsável pelas se-
guintes atividades:
§ 11. Para fins do disposto neste artigo, consi-
dera-se documentação dos direitos creditórios 
aquela:
II – Emitida a partir dos caracteres criados em 
computador ou meio técnico equivalente e de 
que conste a assinatura do emitente que 
utilize certificado admitido pelas partes 
como válido;

Esta modalidade de assinatura é aplicável a du-
plicata!

JURISPRUDÊNCIA
Reconhecidamente, a origem eletrônica não 
afasta a natureza da prova ... O entendimen-
to doutrinário e jurisprudencial corrobora 
com esse entendimento, conforme se verifica 
pelos enunciados 297 e 298 do Conselho de 
Justiça Federal ... (TJSP, 2012.0000453070, 
Ano 2012)

A decisão acima cita os seguintes enunciados 
do Conselho de Justiça Federal:

Enunciado 297: O documento eletrônico tem 
valor probante, desde que seja apto a conservar 
a integridade de seu conteúdo e idôneo a apon-
tar sua autoria, independentemente da tecnolo-
gia empregada.
Enunciado 298: Os arquivos eletrônicos in-
cluem-se no conceito de “reproduções eletrô-
nicas de fatos ou de coisas”, do art. 225 do 
Código Civil.

Podemos confiar que a assinatura eletrônica é 
o futuro! 
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ENTRA EM VIGOR A LEI GERAL  
DE PROTEÇÃO DE DADOS

Obrigatória a todos os entes jurídicos, incluindo Factorings, Empresas Simples de Crédito, 
Securitizadoras de Recebíveis Empresariais e FIDCs, a LGPD regulamenta o uso,  

a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil

SEGURANÇA DIGITAL

Originada no PLC 53/2018 – 
aprovado por unanimidade e 
em regime de urgência pelo 

Plenário do Senado em julho de 2018 –, 
a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 
nº 13.709/2018) entrou em vigor em 18 
de setembro, estabelecendo um marco 
legal no país.

A nova legislação garante maior 
controle dos cidadãos sobre suas in-
formações pessoais, exigindo consen-
timento explícito para coleta e uso dos 
dados, além de obrigar a oferta de op-
ções para o usuário visualizar, corrigir e 
excluir esses conteúdos.

O descumprimento pode gerar pu-
nição para infrações, que vão de adver-
tência a multa de até 2% do faturamento 
anual da empresa, limitado a R$ 50 mi-
lhões por infração, além de proibição 
parcial ou total do exercício de ativida-
des relacionadas ao tratamento de da-
dos, sanções que só serão aplicadas em 
agosto de 2021.

A LGPD garante ainda ao titular dos 
dados a possibilidade de verificar as con-
dições de segurança oferecidas por quem 
os coletou, podendo exigir a qualquer 
momento um relatório dos procedimen-
tos adotados.

A importância da proteção de dados 
pessoais é tamanha, que a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) nº 17/2019 
pretende incluí-la no rol dos direitos e 
garantias fundamentais, além de fixar a 
competência privativa da União para le-
gislar sobre o assunto.

Pesquisa realizada pela consulto-
ria Alvarez & Marsal e pelo escritório de 
advocacia Garcia de Souza, entretanto, 
revela um fato muito preocupante – as 
empresas estão encontrando dificuldades 
para atender às diretrizes da LGPD.

De acordo com o estudo, que ouviu 
175 companhias (com receitas anuais en-
tre R$ 500 milhões e R$ 5 bilhões), quase 
quatro em cada dez empresas brasileiras 
se declararam imaturas quando se trata 

de se adaptar às exigências da Lei Geral 
de Proteção de Dados. Apenas 5% reco-
nheceram atender de 81% a 100% dos re-
quisitos da lei. 

Para se ter uma ideia da gravidade, o 
nível médio de maturidade – a partir dos 
critérios utilizados na pesquisa – equivale 
ao atendimento de 61% a 80% dos requi-
sitos da legislação. Para um quarto dos 
participantes, será necessário mais de um 
ano para se adaptar aos requisitos da lei.

“Factorings, Empresas Simples de 
Crédito, Securitizadoras de Recebíveis 
Empresariais e FIDCs, que lidam com 
milhares de dados de sacados, cedentes e 
fornecedores e já vinham adaptando seus 
processos internos de segurança da in-
formação, tiveram uma atitude bastante 
positiva ao obedecer às regras da LGPD”, 
afirma o presidente do SINFAC-SP, Ha-
milton de Brito Junior (Credere Consul-
toria e Fomento Mercantil).

Para o dirigente, a entrada em vigor 
da lei tornou ainda mais urgente a ade-
quação das empresas atrasadas neste pro-
cesso ou mesmo as que ainda nem deram 
início a ele. 

“Especificamente para o nosso setor e 
independentemente de qualquer legisla-
ção, é imperativo realizar investimentos 
em ferramentas que elevem a proteção 
de dados, afinal devemos zelar pela se-
gurança e transparência deste mercado”, 
complementou.

MEDIDAS EMERGENCIAIS
Neste cenário de adaptação aquém do 

esperado, recomenda-se a adoção de uma 
série de medidas emergenciais pelo con-
trolador de dados pessoais.
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SEGURANÇA DIGITAL

I)  Criação de um canal de comunicação 
para que o titular de dados pessoais 
possa enviar requisições ao controla-
dor, como e-mail exclusivo que reme-
ta à LGPD.

 II) Designação do Encarregado de Prote-
ção de Dados (pessoa física ou jurídi-
ca que atuará como canal de comuni-
cação entre o controlador, os titulares 
dos dados e a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados).

III) Constituição de um grupo de trabalho 
ou comitê para elaborar e executar um 
plano de ação para assegurar a confor-
midade à LGPD.

IV) Contratação de suporte especializado 
para apoiar rapidamente as ações do 
grupo de trabalho e as decisões da alta 
administração

V) Participação em treinamentos que tra-
tem de proteção de dados e medidas 
para assegurar a conformidade à lei.  

Fundamentos, princípios e direitos dos titulares de  
dados são de observância obrigatória pelos 
controladores e operadores de dados pessoais

Fundamentos
• Respeito à privacidade
• Autodeterminação informativa
• Inviolabilidade da intimidade, 

da honra e da imagem

Princípios
• Finalidade
• Adequação
• Livre acesso
• Segurança
• Transparência
• Prevenção
• Responsabilização

Direitos dos titulares de dados 
• Confirmação da existência de 

tratamento
• Acesso aos dados
• Correção de dados incompletos, 

inexatos ou desatualizados
• Anonimização
• Eliminação dos dados pessoais
• Revogação do consentimento

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

MATURIDADE CONTRA A CRISE
Prestes a completar 30 anos de atividades, hoje representando cerca de 150 empresas  
do setor, SINDISFAC-MG fortalece presença entre seus associados durante a pandemia

Reconhecido como um dos sindi-
catos mais atuantes do setor, a 
exemplo de seu coirmão paulista 

– com quem mantém fortes laços de ami-
zade e cooperação –, o SINDISFAC-MG  
tem se movimentado bastante desde o 
início da pandemia para minimizar os 
impactos negativos do novo coronaví-
rus sobre as empresas de fomento co-
mercial mineiras. 

Fundado em 13 de setembro de 1991, 
o Sindicato mineiro atualmente repre-
senta cerca de 150 Factorings, Empresas 
Simples de Crédito e Securitizadoras de 
Recebíveis Empresariais. Tamanho alcan-
ce tem sido fundamental para obter uma 
série de conquistas na trajetória de mais 
de três décadas. 

Durante o período de quarentena e 
distanciamento social, o trabalho desem-
penhado pela diretoria, cujo mandato vai 
até outubro de 2021, se mostrou essencial 
para dar continuidade ao atendimento 
aos associados, por meio de ações desen-
volvidas para que os empreendedores pu-
dessem superar as dificuldades oriundas 
desse difícil momento.

“Criamos um comitê específico 
de gestão de crise, fizemos pesquisas 
periódicas de índices relevantes do 
nosso mercado. Além disso, mantive-
mos nossos associados informados de 
todas as ações do governo que, dire-
ta ou indiretamente, impactaram os 
nossos negócios. Organizamos lives 
em parceria com escritórios de advo-
cacia e de contabilidade, profissionais 
renomados e com riquíssimo conteú-
do, além de sindicatos e associações”, 
lista o presidente do SINDISFAC-MG,  
Roberto Mauro Oliveira Ribeiro.

Embora Factorings, Securitizadoras e 
ESCs normalmente operem de forma pul-
verizada, com empresas de vários setores 

da economia, obviamente toda a cadeia 
produtiva do setor sentiu os reflexos da 
crise sanitária.

“Mais uma vez provamos ser este 
um setor bem estruturado, de bases 
robustas e de suma importância para 
a economia. Mesmo com baixíssimos 
índices de liquidez registrados princi-
palmente nos dois primeiros meses da 
pandemia, nossas empresas se man-
tiveram fortes e, ao que tudo indica, 
passaram de maneira extremamente 
madura por essa que foi, sem sombra 
de dúvida, a maior crise econômica da 
nossa era”, afirma o dirigente.

ESC
O líder sindical entende que as 

ESCs, embora recentes, já estão fazendo 
a diferença na retomada do setor, mes-
mo ainda sendo um formato empresa-
rial em desenvolvimento, com algumas 
inconsistências na legislação que preci-
sam ser resolvidas. 

“Estamos lutando institucional-
mente por esses avanços, no formato 
e na estrutura das ESCs. Quando con-
seguirmos mais esta vitória, abriremos 
um importante caminho extra de acesso 
ao crédito a micro e pequenas empresas. 
As ESCs, que já cumprem este papel, te-
rão cada vez mais importância socioe-
conômica”, argumenta.

Natural de Belo Horizonte e eco-
nomista pela Universidade de Roma, o 
presidente do SINDISFAC-MG entende 
bem do que está falando, ao projetar uma 
retomada econômica mundial ainda nos 
próximos meses, uma vez que a Covid-19 
provocou uma demanda reprimida em 
vários setores, situação que ajudará a ace-
lerar o retorno à normalidade. 

“Com tudo isso, não há como não 
sermos positivos, otimistas, seguros de 
que tudo está caminhando para darmos 
a volta por cima e que sairemos dessa, 
melhores do que entramos”, comple-
menta Ribeiro.  

Para Roberto Mauro, presidente do SINDISFAC-MG e vice-presidente da ABRAFESC, as 
ESCs, embora recentes, já estão fazendo a diferença na retomada do setor
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A importância da Automação das Operações 
financeiras para o dia a dia das empresas 
 
Sem esquecer da importância dos fatores humanos, um sistema automatizado pode  
facilitar a tomada de decisões, agilizar processos e ajudar as empresas a serem mais dinâmicas
 
São Paulo, 17 de setembro de 2020. 

Uma análise de operação feita de forma minuciosa e 
detalhada despende tempo na busca de dados em di-
versas fontes, sendo esta uma atividade necessária e 
recorrente do mercado de crédito. A tecnologia, atra-
vés de Big Data e Inteligência Artificial, permite que 
vários processos, nos mais variados mercados, sejam 
feitos de forma automatiza por meio de cruzamento de 
centenas de informações em poucos segundos, o que 
seria humanamente impossível, em relação ao tempo e 
a quantidade de dados.

No mercado de concessão de crédito, o cenário não é dife-
rente. Automatizar operações é usufruir dos benefícios da 
tecnologia para escalar processos, ou seja, reduzir tempo 
de análise e aprovação de operações de crédito aumentan-
do eficiência.

Um exemplo de ganho que é possível citar com relação 
a automatização, é a análise de 100% das operações, o 
que é praticamente impossível em um processo de aná-
lise “manual”, no caso de operações muito grandes e com 
vários títulos.

Ou seja, sem um processo de automatização, o fator tempo 
impacta no processo das análises, que muitas vezes aca-
bam sendo feitas por amostragem. A automatização elimi-
na a amostragem permitindo análises completas de todas 
as operações. 

A automação de operações com o Motor de Crédito do 
VADU, possibilita, por exemplo, a análise de mais de 200 
títulos em segundos. Com poucos cliques, o motor analisa 
dados de fontes públicas e privadas e permite a automati-
zação de diversos processos, como análise cedentes, saca-
dos, NF, títulos, cadastros e limite de crédito. 

Através da Plataforma VADU, as empresas conseguem ma-
pear facilmente a situação financeira de seus clientes e par-
ceiros, diminuindo o risco de inadimplência. A ferramenta 
monitora oscilações da carteira 24h/dia, possibilitando a 
criação de alertas para informação em tempo real sobre 
qualquer mudança de comportamento no perfil seleciona-
do, a partir de onde é possível traçar um perfil das empre-
sas e converter em ratings para cada cliente.

Com a entrada de 
novas tecnologias, 
sistemas de auto-
mação se tornaram 
imprescindíveis. Um 
exemplo de tecno-
logia que pode mu-
dar o jeito como as 
empresas, as pes-
soas e os sistemas 
automatizados vão 
se relacionar é o 
PIX (plataforma de 
pagamentos instan-
tâneos do Banco 
Central que come-
ça a operar a partir 
de novembro), que 
representa uma vantagem quando integrado ao Motor de 
Crédito, permitindo um processo dinâmico 24h/dia, com 
um robô processando e analisando operações. 

O Open Banking (que é a troca de informações ban-
cárias), por exemplo, não influencia diretamente nas 
operações, mas traz vantagens para a automação com 
relação ao acesso aos dados. Neste caso, o Motor de 
Crédito vem a incorporar a análise de operações de 
forma dinâmica.

Apesar de todos estes avanços, ainda existe uma resistên-
cia na implantação de tecnologia de automação de proces-
sos no segmento. Mas a cultura está mudando. Desde o 
início da pandemia no Brasil, em março, houve um aumento 
na procura, principalmente para automação, com um cres-
cimento médio de 30%. 

Por outro lado, é importante ter em mente que a auto-
mação não exclui o fator humano, pois existem pontos 
subjetivos que podem passar por análises das pessoas. A 
automação é uma grande aliada que traz mais confiança e 
escala para empresa poder crescer, mas a humanização do 
processo ainda representa parte do processo. Juntas, pes-
soas e máquinas são o segredo do sucesso se trabalharem 
de forma equilibrada, cada uma com seu papel.

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/vadu
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VISÃO CONTÁBIL
Marco Antonio Granado

DESVENDANDO AS DEBÊNTURES

Títulos de crédito a receber que somente as 

Sociedades Anônimas podem emitir, sen-

do adquiridas por terceiros (investidores-

credores) com direito a reaver os recursos no curto, 

médio ou longo prazo. 

Dona desta definição clássica, as debêntures 

são consideradas uma importante ferramenta de 

captação financeira para seus emitentes, sendo 

também muito atrativas para os investidores, devi-

do às taxas de captação e prazos convenientes.

Segundo a Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), 

as emissões de debêntures mantiveram o perfil de 

crescimento anual que vem ocorrendo desde 2017, 

com aumento do volume emitido subindo de R$ 

153,7 bilhões (2018) para R$ 173,6 bilhões em 2019;

A participação dos investidores institucionais 

nas ofertas públicas foi nitidamente predominante 

(de 51,8% para 53,8% do total), com o prazo médio 

de colocação elevando-se de 5,9 para 6,5 anos. No 

mesmo período.

Já a parcela de debêntures emitida em 2019 caiu 

em relação ao ano anterior (de 61,8% para 43,8%), 

baixa explicada pelo aumento relativo das opera-

ções com ações.

As debêntures são regidas pela Lei das Socieda-

des Anônimas (Lei nº 6.404/1976, e suas principais 

alterações até aqui foram: Lei nº 8.021/1990, Lei nº 

9.547/1997, Lei nº 10.303/2001, Lei nº 12.431/2011 

e Lei nº 13.874/2019). Mas devem ainda observar 

as regulações da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) e de outros normativos. 

Podem ser distribuídas publicamente, de 

acordo com a Instrução CVM 400, que dispõe 

sobre as ofertas públicas de distribuição de va-

lores mobiliários, nos mercados primário ou 

secundário, e revoga as Instruções 13/1980 e 

88/1988, ou com esforços restritos de distribui-

ção, para um número limitado de investidores 

qualificados, segundo a Instrução CVM 476, pu-

blicada no DOU de 19 de janeiro de 2009, que 

versa sobre as ofertas públicas de valores mo-

biliários distribuídas com esforços restritos e a 

negociação desses valores mobiliários nos mer-

cados regulamentados.

A Lei nº 12.431/2011, por sua vez, trouxe muitas 

novidades em matéria de debêntures não previstas 

na lei societária: as chamadas “debêntures incenti-

vadas” ou “debêntures de infraestrutura”, desenvol-

vendo o mercado de capitais brasileiro e o fortale-

cimento do segmento específico de debêntures, ao 

criar mecanismos voltados para o investimento em 

infraestrutura no Brasil.

Dúvidas são despertadas quanto à correta classi-

ficação contábil das debêntures, por serem normal-

mente consideradas títulos de longo prazo, porém, 

conflitos de interpretação vêm à tona quando se ob-

serva a frequente inserção nos contratos das debên-

tures, de cláusulas de repactuação de curto prazo.

A CVM entende que as debêntures devem ser 

classificadas pelas empresas emitentes em seu pas-

sivo não circulante, exceto em situações especiais, 

devendo ser avaliadas suas particularidades de for-

ma específica, quanto à intenção ou à capacidade 

em recolocá-las.

O Conselho Federal de Contabilidade, em seus 

Pronunciamentos Contábeis, norteia a contabiliza-

ção das debêntures nos seguintes CPCs:

• CFC NBC TG 08, correspondente ao CPC 08 

(R1) – “Custos de Transação e Prêmios na 

Emissão de Títulos e Valores Mobiliários”.

• CFC – CTG 03, correspondente ao CPC 14 –  

“Instrumentos Financeiros: Reconhecimen-

to, Mensuração e Evidenciação (Fase I) ” –

Transformado em OCPC 03.

• CFC – NBC TG 39 (R4), correspondente ao 

CPC 39 – “Instrumentos Financeiros: Apre-

sentação”.

• CFC – NBC TG 40 (R2), correspondente ao 

CPC 40 (R1) – “Instrumentos Financeiros: 

Evidenciação”.

As debêntures trazem predicados à gestão de 

ativos e passivos das empresas emissoras, pois elas 

captam recursos no mercado melhorando sua es-

trutura de capital, agregando qualidade e equilíbrio 

à administração financeira e contábil.  

Marco Antonio 
Granado é contador 
e bacharel em 
direito, pós-
graduado em 
direito tributário 
e mestrando em 
contabilidade e 
controladoria. 
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é consultor 
contábil, tributário, 
trabalhista e 
previdenciário do 
SINFAC-SP
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CENTRAL DE RISCO

ANÁLISES DE CRÉDITO MAIS PRECISAS
Em live do SINFAC-SP, Vadu detalha funcionamento do CreditBox  

e revela novidades desenvolvidas para a ferramenta 

Lançada em maio pela empresa 
de inteligência artificial Vadu, 
a plataforma CreditBox-SINDC, 

desenvolvida em parceria com o setor, 
está crescendo rapidamente, tornando 
realidade a realização de operações com 
mais segurança, transparência e precisão, 
a partir do uso de dados compartilhados 
sobre cedentes e sacados.

Este status positivo da ferramenta foi 
detalhado durante live promovida em 20 
de agosto pelo SINFAC-SP, em seu canal 
no YouTube, onde os gestores da empresa 
paulista revelaram que, três meses após 
entrar em funcionamento, o CreditBox 
já operava com informações geradas por 
mais de 100 participantes, responsáveis 
por movimentar uma carteira com cerca 
de R$ 3 bilhões.

Coube ao CEO Michel Varon apresen-
tar os números a presidentes de SINFACs 
parceiros e a centenas de empresários que 
avidamente buscaram entender melhor 
como a plataforma simplifica e agiliza as 
análises de crédito. 

O gestor explicou que a ferramenta é 
semanalmente auditada para garantir a 
segurança de dados, dando aos clientes 
as visões cedente e sacado. Segundo ele, 
a empresa também tem investido para 
evitar que as informações geradas sirvam 
como forma de prospecção de clientes – 
falha apresentada por outros sistemas e 
que acabou desestimulando a criação de 
uma central de risco.

A live foi coordenada pelo presidente 
do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior, 
e contou com a participação dos diretores 
Marcio Lima Gonçalves e Leandro Zen, 
incluindo os presidentes Nilson Castro 
Marinho (SINFAC-GO/TO), Bruno Fer-
reira de Almeida (SINFAC-ES) e Silvestre 
de Araújo Castro (SINFAC-AM), além de 
Alexander Pinto Bley, 1º vice-presidente 

do SINFAC-RS, que re-
presentou o presiden-
te Marcio Aguilar.

Ao abrir a trans-
missão, Hamilton 
lembrou que o concei-
to do CreditBox nas-
ceu dentro do “Gabi-
nete de Crise” – grupo 
criado pelo SINFAC-SP  
no começo da pande-
mia, com a participa-
ção de empresários 
paulistas, para entender a nova situação 
do mercado e proporcionar uma ampla 
visão dos negócios, por meio de índices 
diariamente enviados à entidade.

A plataforma teve seu desenvolvi-
mento acelerado a partir do surgimento 
do PL nº 675/2020, que restringiria a ne-
gativação nos birôs de crédito durante a 
pandemia. O projeto, que prejudicaria o 
setor, foi vetado pela Presidência da Re-
pública, decisão referendada pelo Con-
gresso Nacional em 19 de agosto.

“O produto é muito bom pela qua-
lidade das informações, tanto de base 
pública quanto próprias do nosso mer-
cado. Quanto maior for a base, mais 
importante e útil será o produto. Seu 
preço é muito acessível, dispensando a 
contratação de birôs para validar o cré-
dito. Mas para ser uma Central de Risco, 
é necessário que todos participem”, afir-
mou o dirigente.

O diretor Marcio Lima Gonçalves re-
forçou esta visão, ao salientar a necessi-
dade da participação dos empresários na 
alimentação da plataforma. “Agora temos 
uma ferramenta que pode trazer um di-
ferencial muito grande, mas depende do 
crescimento de todo esse ecossistema. 
Esta é a nossa chance de mudar tal histó-
ria”, argumentou.

INFORMAÇÕES 
ESTRATÉGICAS 

Os assinantes do CreditBox podem 
também apoiar suas análises em um 
score próprio para o setor, o primeiro 
do gênero para Factorings, FIDCs, Em-
presas Simples de Crédito e Securitiza-
doras. 

Durante a transmissão, a Vadu 
anunciou o desenvolvimento de um 
módulo com informações sobre pro-
cessos judiciais envolvendo o setor fi-
nanceiro como um todo, inclusive os 
participantes do Sistema de Informa-
ção Nacional para Decisão de Crédito 
(SINDC). 

“Há uma série de módulos com várias 
informações estratégicas, como localiza-
ção e contatos; sócios, administradores e 
participações; pessoas expostas politica-
mente; sanções internacionais, inclusive 
em relação a trabalho escravo, conforme 
recomendações do COAF”, descreveu Mi-
chel Varon.

O CreditBox está interligado a cen-
trais de protestos, gerando informações 
sobre a evolução desses processos nos 
últimos 12 meses e por períodos de até 
de cinco anos. Além disso, está integra-
do 100% com a maioria dos principais 
players do mercado. 

Vadu anunciou o desenvolvimento de recursos especiais como 
um módulo reunindo detalhes sobre processos judiciais
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EVENTOS

DISTÂNCIA QUE APROXIMA
Com o Brasil ainda sob a pandemia do novo coronavírus, SINFAC-SP enfatizou  
a necessidade de lives e webinários para levar conhecimento aos empresários

EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO
Em vigor desde 24 de abril do ano passado, a Lei Complementar  
nº 167/2019, que criou a Empresa Simples de Crédito, precisa de 
mudanças urgentes, como o fim da vedação de atuação apenas em 
municípios-sede e limítrofes. Esta percepção ficou ainda mais evidente 
durante live realizada em 10 de setembro pelo SINFAC-SP, evento 
que também difundiu conhecimentos sobre a estrutura, os limites 
e a essência desta modalidade de negócio. A apresentação ficou a 

cargo do consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves e teve participação do presidente Hamilton de Brito Junior (Credere 
Consultoria e Fomento Mercantil). “A ESC nasceu para ser uma pequena empresa, a partir do conceito de que consiga atender, 
como clientes, outras pequenas empresas”, enfatizou o advogado.

PARA QUEM ESTÁ COMEÇANDO
O caminho para o sucesso nos negócios se 
constrói com uma série de processos de gestão, a 
exemplo da elaboração de um plano de negócios 
conciso. Esta peça deve destacar os diferenciais 
competitivos necessários para o ingresso no 
setor, além das competências esperadas de cada 
profissional. Tais aspectos foram apresentados 
pelo empresário Rogério Castelo Branco, que 
nos dias 26 e 27 de agosto ministrou o webinário 
“Factoring para Iniciantes”. “Esses são aspectos 
muito relevantes neste momento delicado pelo 
qual passam o país e o mercado. Quem atua 
no setor deve ter mentalidade empreendedora 
e conhecer as demandas exigidas de quem 
ingressa como empresário ou colaborador”, 
argumentou.

SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Em alta no país, a Securitização de Recebíveis Empresariais 
foi minuciosamente detalhada durante webinário promovido 
em 28 de julho, com apresentações conduzidas por Leandro 
José Seminotti e Franciélle Reis, respectivamente sócio-
diretor e advogada do Linear Group Auditores, empresa 
parceira do SINFAC-SP. Para os gestores, a presença de 
profissionais qualificados e com know-how na área é 
fundamental para a constituição desta modalidade de 
negócio. “Este segmento envolve uma série de detalhes 
que todos os empresários precisam conhecer, como o 
funcionamento, a estrutura jurídica de acordo com a Lei 
das S.A. (nº 6.404/1976), as formas de tributação segundo a 
Lei nº 9.718/1998, além das Soluções de Consulta e Parecer 
Normativo da Receita Federal”, explicou Seminotti.

AVEC
As possíveis implicações em torno do processamento e da entrega (ou da falta dela) da Avaliação Eletrônica de 
Conformidade (AVEC) levaram o SINFAC-SP a promover duas edições de webinário sobre o tema, respectivamente nos 
dias 13 e 24 de julho. Aproveitou a oportunidade para colocar à disposição de seus associados (exclusivamente) um 
modelo editável sugerido pela entidade, com conteúdo desenvolvido para atender à Resolução 31/2019 COAF e à Lei  
nº 13.810/2019, que trata da prevenção do financiamento ao terrorismo. “Conseguimos entregar um manual que ajudará 
os empresários a compreender e aplicar as regras vigentes, uma vez que o COAF tem repetidamente se mostrado 
preocupado com a baixa frequência com que acessamos o canal de relacionamento SISCOAF”, explicou o consultor 
jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves.
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Liquidez do cliente e sacado;
Correio interno entre os colaboradores;
Emissão e controle de debêntures.
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Entre em contato:

comercialsp@rbmweb.com.br

32 3441-4204 | 32 3441-2198

WEB RECEBÍVEIS
Factoring, Securitizadoras e Fundos

Conheça também o WEBESC, nosso sistema 
para Empresas Simples de Crédito (ESC), que 

a permite uma análise detalhada da sua 
empresa e facilita a experiência do seu 

clientes realizando operações de desconto 
de recebíveis, financiamentos  e emprésti-

mos com periodicidade diária, semanal, 
quinzenal ou mensal. 

Aplicativo Gestor

Aplicativo Gerentes Comerciais

Aplicativo Investidor

E-mail Registrado com Jurisprudência

LIBERACRED
Ferramenta para consulta de crédito, com 

definição para motor de aprovação e acesso 
ao  SCR ( Central de Risco do Banco Central)

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