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A Ouro Preto Capital Consultoria é uma das maiores especialistas 
em estruturação de pequenas instituições financeiras autorizadas 
pelo Banco Central (SCD, SPE, SCMEPP) e de fundos de crédito: 
Foram mais de 120 FIDCs estruturados nos últimos anos. 

Oferecemos uma grande oportunidade para a criação de sua 
SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO (SCD) ou FIDC. 
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TUDO VAI PASSAR

Além de adiar indefinidamente a tão aguar-
dada e necessária reforma tributária, 
tema que tem merecido atenção especial 

do nosso Sindicato nos últimos anos, a pandemia 
do novo coronavírus transformou, sem exagero, o 
modo de vida das pessoas e a gestão das empresas. 
Ao mesmo tempo, trouxe sérias consequências 
para as economias mundial e brasileira. 

As incertezas geradas pela adoção de quarentenas em estados e muni-
cípios levou parcela considerável das empresas a fechar e demitir funcioná-
rios. Quem conseguiu resistir optou por colocar seus colaboradores em home  
office, modalidade de trabalho que já vinha se difundido globalmente, ou deu 
férias coletivas sem corte de salários. Quem não aguentou o tranco se endivi-
dou a tal ponto que foi obrigado a fechar as portas e demitir.

Tábua de salvação de milhões de micro e pequenos negócios, o fomen-
to comercial também está sentindo na carne as consequências da Covid-19, 
com o aumento da inadimplência e do volume de pedidos de prorrogação. 
Ao mesmo tempo, para continuar operando com segurança, factorings,  
FIDCs e securitizadoras deram férias coletivas ou colocaram seus funcioná-
rios trabalhando em casa.

Quem não encerrou as atividades – problema que ocorreu com alguns 
fundos e factorings de que temos notícia –, por exemplo, adotou como es-
tratégias evitar a abertura de novos cadastros, limitar o crédito mesmo para 
clientes mais antigos e não aceitar pedidos de prorrogação, que em alguns 
casos chegam a 60 e 90 dias, quando não por prazo indeterminado. 

O medo é geral. É compreensível, porque não há qualquer indicação de 
um caminho seguro a se seguir.

Por este motivo, o SINFAC-SP criou o “Gabinete de Crise”, reunindo dia-
riamente informações do mercado para servir como Termômetro da Crise no 
fomento comercial. 

Em tese, conforme abordamos na capa desta edição, o setor tem optado 
por ser ainda mais conservador em suas operações, atitude que apoiamos. 

Embora a pandemia ainda dure meses, conforme atestam especialistas 
em saúde, seus reflexos devem continuar por anos na nossa economia.

Portanto, mais do que nunca, as micro e pequenas empresas precisarão 
de crédito e do apoio do fomento comercial, inclusive das Empresas Simples 
de Crédito, que coincidentemente chegam ao seu primeiro ano em vigor, com 
mais de 650 estabelecimentos em operação. Os primeiros 12 meses da ESC e 
sua evolução também fazem parte de reportagem nesta edição.

Apesar da gravidade da situação, precisamos manter o hábito saudável de 
ver o “copo meio cheio”, porque certamente, conforme mostra a experiência, 
tudo nessa vida passa.

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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CONSERVADORA, PORÉM ARROJADA
Com três décadas de história, guarulhense Dantry Factoring Fomento Comercial  

trabalha com portfólio formado por maioria de clientes do segmento industrial

Desde o seu primeiro dia de ope-
ração, em abril de 1990, o con-
servadorismo e a visão de longo 

prazo têm norteado a trajetória e a filo-
sofia de trabalho da Dantry. Ainda que 
esta decisão pareça longe de ser arrojada 
em um setor bastante competitivo, os nú-
meros da empresa sediada em Guarulhos 
mostram o contrário.

A começar pela diminuta estrutura 
do negócio, iniciado sem clientes e co-
laboradores e funcionando em um es-
critório de apenas 30 metros quadrados, 
administrado pelo casal de sócios Fran-
cisco Carlos e Eliana Oliveira de Aguiar. 
Três décadas mais tarde, conta com uma 
equipe de 12 funcionários e sede própria 
de 400 metros quadrados. 

De lá para cá, a Dantry provou uma 
grande evolução em sua carteira de 
clientes, formada principalmente por 
empresas do segmento industrial, cuja 
predominância é explicada pela origem 
profissional de Francisco. 

“Sempre nos preocupamos com o que 
podíamos encontrar pela frente, incluin-
do o risco de liquidez dos nossos clientes. 
Portanto, durante nossa trajetória, pre-
ferimos agir com cautela, primando pela 
filosofia de trabalhar muito para compen-
sar e manter o conservadorismo”, afirma a 
administradora e atual diretora Bruna Tor-
rado de Aguiar, representante da próxima 
geração desta empresa familiar, que desde 
2015 vem sendo preparada para assumir os 
negócios, inclusive a tarefa de ser porta-
voz da companhia.

SINFAC-SP: Como se deu o início 
da empresa, visto que o país passava 
por um momento conturbado no co-
meço da década de 1990?

Bruna: Tudo começou em abril de 

1990, quando o Brasil 
enfrentava grandes 
dificuldades, fase em 
que muitas empresas 
e pessoas foram pegas 
de surpresa pelo ato 
do então presidente 
Fernando Collor de 
Mello. À época, com 
o confisco das cader-
netas de poupança, 
milhares de brasilei-
ros perderam tudo, 
ficando apenas com 
o dinheiro do bolso 
ou, eventualmente, 
pequenas economias 
guardadas em casa.

Diante do cenário 
que o país enfrentava 
e pelo pouco conhe-
cimento que se tinha 
sobre factoring na-
quele momento – já 
que apenas dois anos 
antes o Banco Central havia reconheci-
do a nossa atividade –, identificamos a 
oportunidade do mercado, surgindo o 
interesse em investir em uma empresa 
nova, um setor novo. 

SINFAC-SP: Como era a estrutura 
do negócio no começo das opera-
ções e em que patamar se encontra 
atualmente? 

Bruna: Quando surgiu, a estrutu-
ra da Dantry era basicamente formada 
pelos próprios sócios, com um escritó-
rio pequeno, de aproximadamente 30 
metros quadrados, ambiente que aten-
dia às necessidades daquele momento, 
afinal a empresa começava do zero, sem 
uma carteira de clientes. Atualmente, 

nossa equipe tem 12 funcionários e con-
ta com uma sede própria de 400 metros 
quadrados. Registramos uma grande 
evolução na nossa carteira de clientes, 
e os principais fatores para chegarmos a 
este patamar foram conservadorismo e 
muito trabalho. 

SINFAC-SP: Durante a trajetória 
da empresa, que mudanças positivas 
e negativas vocês conseguiram cons-
tatar no setor? 

Bruna: A principal mudança positiva 
foi a maior profissionalização da ativida-
de. A negativa é que ainda hoje muitas 
empresas aceitam, de seus clientes, com-
portamentos que apenas enfraquecem e 
prejudicam a si próprias e a todo o setor. 

Para Bruna, o risco mais elevado para os negócios, em 
função da Covid-19, levou a empresa a reforçar a atenção 
nas análises operacionais
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SINFAC-SP: Com a pandemia de 
coronavírus que assola o Brasil e o 
mundo, que estratégias a Dantry tem 
adotado para minimizar os efeitos 
nos negócios? 

Bruna: Independentemente da situ-
ação atual, continuamos assumindo uma 
posição muito conservadora. Porém, com 
o risco mais elevado para os negócios, de-
cidimos redobrar a atenção e as análises 
operacionais, mas sempre com uma vi-
são de longo prazo e a expectativa de que 
tempos melhores virão.

SINFAC-SP: Que fatores considera 
mais preocupantes para a atuação do 
fomento comercial no atual patamar 
do mercado? 

Bruna: Preocupam as mudanças da 

tecnologia e a forma como as empresas 
estão se adaptando e sendo afetadas 
por isso. Hoje, a evolução tecnológi-
ca vem ganhando força, impactando 
diretamente na atuação e na maneira 
de o fomento comercial trabalhar. A 
assinatura digital é um exemplo disso. 
Muitas empresas do setor ainda não 
sabem que ela tem validade jurídica, 
nem como esse aspecto funciona para 
si e seus clientes, ou ainda, como se 
adaptar a essa transformação exigida 
pelo mercado.

SINFAC-SP: Como têm sido a rela-
ção da Dantry e de seus colaboradores 
com o Sindicato? 

Bruna: Frequentamos ativamente o 
Sindicato há mais ou menos quatro anos, 

mas a cada dia que passa, o contato, a co-
laboração e a troca de informações com 
a entidade só aumentam. Isso ocorre 
graças ao trabalho que o SINFAC-SP de-
sempenha, sempre de portas abertas, e 
essa característica faz com que tenha os 
nossos respeito e admiração, pois está ao 
nosso lado sempre que precisamos, com 
grande agilidade. 

O Sindicato deixou de ser apenas um 
lugar onde simplesmente se fazem cur-
sos e palestras. Trata cada empresa de 
forma personalizada, e as homenagens, 
pelo tempo de existência das associa-
das, mostram que a entidade realmente 
se importa e está acompanhando todo o 
progresso do mercado. Esta evolução das 
empresas tem, de certa forma, participa-
ção do SINFAC-SP. 
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SINFAC-SP PARABENIZA

HOMENAGEADAS COM 
DIFERENTES FOCOS

Nas duas primeiras entregas de troféus do ano,  
Sindicato reconhece o dinamismo de cinco  

destacados players do mercado

MARÇO
BUYCRED SECURITIZADORA

Nascida como factoring 11 anos atrás, 
tendo operado como FIDC no meio 
deste caminho e há cinco atuando 
como securitizadora, a paulistana 
Buycred chegou ao seu primeiro 
quinquênio de vida atendendo uma 
carteira formada majoritariamente 
por micro e pequenas empresas do 
segmento industrial – 90% do total 

– e o restante por clientes do setor de serviços. Administrada pelos sócios Juliano 
Antonio Figueiredo Millani, Leda Cristina Miranda Gomes e André Assumpção de 
Genaro, a empresa já delineou uma estratégia para minimizar os impactos negativos 
causados pela pandemia do coronavírus nos negócios. “Vamos diminuir o limite de 
todos os cedentes e analisar com lupa as operações, pois certamente haverá aumento 
no número de pedidos de prorrogação e da inadimplência”, comentou Millani, que 
recebeu o troféu do presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior (Credere 
Consultoria e Fomento Mercantil), e do 1º vice, Marcus Jair Garutti (Iguassu 
Fomento Mercantil). 

M.R.C. FOMENTO MERCANTIL
Ao completar cinco anos de 
atividades, a empresa sediada 
em Atibaia tem como principal 
característica a forte parceria com 
os clientes, baseada em confiança 
mútua e na constante busca de 
um “ganha-ganha” entre as partes. 
Com forte atuação na indústria, a 
factoring opera em todo Brasil com 

um portfólio de clientes formado, em sua maioria, por fabricantes de produtos 
de higiene e limpeza, três deles especializados em álcool em gel. Oriundo da área 
comercial dos setores bancário e farmacêutico, o sócio Gustavo Mulato revelou 
que ainda neste ano deve abrir uma securitizadora, decisão que se deve, em grande 
parte, ao menor peso tributário deste tipo de negócio. “Mas sem jamais abrir mão 
da nossa factoring”, afirmou. O executivo recebeu o troféu do presidente Hamilton 
de Brito Junior e da diretora social e de eventos Maria Isabel Salviati Camargo 
(Midas Fomento Mercantil). “Receber este troféu é um grande orgulho, pois 
traduz o reconhecimento da entidade e será de grande valia na nossa trajetória”, 
comentou o empresário. 
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RBM WEB
Notabilizada 
pelo 
desenvolvimento 
de softwares 
para 
instituições 
financeiras 
vinculadas ao
Banco Central, 

e parceira do SINFAC-SP desde 2019, a RBM associou-se ao 
Sindicato na modalidade “voluntária” – estendida a pessoas 
jurídicas de qualquer localidade e não necessariamente do 
setor, mas que se relacionem com o segmento. Sediada em 
Leopoldina (MG), esta empresa de tecnologia tem apostado 
no ERP destinado a factorings, securitizadoras e Empresas 
Simples de Crédito. As soluções da companhia dirigida por 
Ricardo Barros Mendes abrangem a gestão em áreas cruciais 
do backoffice, como contabilidade e cobrança, sempre com 
alto índice de conectividade. O troféu pelos dez anos da 
empresa foi entregue pelo presidente Hamilton de Brito 
Junior e pelo diretor de relações com o mercado Marcio 
Lima Gonçalves (Euro Money Fomento Mercantil).

SINFAC-SP PARABENIZA

FEVEREIRO
DANTRY FACTORING

Sediada em Guarulhos, a empresa tem se destacado, em seus 15 anos de existên-
cia, por adotar características nem sempre privilegiadas pela concorrência – o fácil 
acesso da clientela, o estímulo a operações ágeis e o contato muito estreito, prati-
camente diário, com o mercado. Tais aspectos foram reforçados pela diretora Bruna 
Torrado de Aguiar, que recebeu o troféu do presidente Hamilton de Brito Junior e 
do diretor Renato Cardili (Aticca – Factoring Fomento Mercantil). “Acho muito im-
portante também a visita no início da parceria e, novamente, no mínimo a cada seis 
meses, um traço cultural da nossa empresa que não queremos perder nem mesmo 
aderindo à nova onda digital”, assegura a empreendedora.

ELFEN FOMENTO MERCANTIL
Iniciada 20 anos atrás em Campinas, a história da empresa hoje estabelecida 
em Louveira demostra que seus dirigentes sempre se nortearam por realizar 
operações de crédito além do modo convencional. Com nome inspirado na 
palavra que em hebraico significa “ajudar”, a factoring tem feito exatamente 
isto por seus clientes, a exemplo da pequena olaria, tocada por pai e filho, 
transformada em megaindústria. Foi em Louveira, segundo o sócio-diretor da 
factoring, Alessandro Walter Ribeiro, “onde achamos um nicho interessante, 
explorado até hoje, que são as indústrias de plástico e reciclagem”. O executivo 
recebeu o troféu do presidente Hamilton de Brito Junior e do conselheiro Willian 

Ranieri (Cash Tecnologia de Ativos e Fomento Mercantil).
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GARANTIA

FALTA DO REGISTRO DO GRAVAME  
NO DOCUMENTO DE VEÍCULOS PERTO  

DE SER RESOLVIDA
DENATRAN recepciona positivamente demanda do SINFAC-SP sobre problema  

enfrentado por Empresas Simples de Crédito, que deve ser sanado ainda este ano

Hamilton explica ao diretor do órgão (à cabeceira) a gravidade do problema enfrentado pelo setor, com a falta do registro do gravame

Problema que tem causado enor-
me insegurança nas operações 
das Empresas Simples de Cré-

dito, a ausência do registro do gravame 
no documento de veículos recebidos em 
garantia deve ser, em breve, solucionada 
pelo Departamento Nacional de Trânsito  
(DENATRAN), a partir de determinação 
emitida aos DETRANS de todo o país. 

A instituição da regra foi pleiteada pelo 
presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Bri-
to Junior (Credere Consultoria e Fomento 
Mercantil), que em 11 de março reuniu-se 
com o diretor do órgão, Frederico de Moura 
Carneiro. Até então, este ato administrati-
vo estava sendo praticado pontualmente 
em uma ou outra Unidade da Federação. 

O encontro foi realizado graças à in-
termediação do deputado Laercio Olivei-
ra (PP-SE) e participação ativa do presi-
dente da Central Brasileira do Setor de 

Serviços (CEBRASSE), João Batista Diniz, 
e do coordenador de inovações financei-
ras do SEBRAE, Adalberto de Sousa Luiz.

O presidente do SINFAC-SP expôs ao 
diretor do DENATRAN o conflito existen-
te entre a Resolução nº 689/2017 do ór-
gão e a Lei Complementar nº 167, que em 
abril do ano passado instituiu a ESC. Em 
função disto, os DETRANS têm restrin-
gido às instituições financeiras o instituto 
da alienação fiduciária no Documento 
Único de Transferência (DUT).

“Eu sinto que o assunto foi pratica-
mente resolvido, restando apenas um cer-
to tempo para a maturação da parte buro-
crática, isto é, obter o protocolo eletrônico 
para este pleito e resolver outros processos 
desta natureza”, comemorou Hamilton.

“É possível que ainda no final do pri-
meiro semestre esta pauta esteja sendo tra-
tada, já que todas as normas do Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN) e do  
DENATRAN estão sendo revistas. Neste caso 
específico, nós vamos analisar sua eventual 
incompatibilidade com alguma lei mais re-
cente, como esta que criou as ESCs”, explicou 
o dirigente, ao ouvir de um dos executivos do 
órgão federal presentes que a regra é clara e 
precisa ser cumprida, lógica endossada pelo 
diretor do Departamento.

Para Frederico de Moura Carneiro, 
sempre que isto acontece, a resolução 
precisa se adaptar à prevalência natural 
da lei, ao deixar claro que o pleito é justo 
e sem esconder a sua boa vontade para o 
encaminhamento favorável da questão.

“O importante é que o primeiro pas-
so foi dado, no lugar e na hora certos”, 
concluiu o presidente do SINFAC-SP, 
que nos próximos meses envidará es-
forços para acompanhar o andamento 
desta solicitação. 
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MERCADO X COVID-19

CAUTELA NAS OPERAÇÕES:  
A PALAVRA DE ORDEM NO SETOR

Em tempos de coronavírus, isolamento social e milhares de negócios fechando, empresas 
tomam providências para minimizar perdas com inadimplência e prorrogações

Considerada a causa da maior crise global desde a Segun-
da Guerra Mundial, a pandemia do novo coronavírus 
está sendo responsável – além de causar milhares de 

mortes – por fechar definitivamente pequenos negócios mundo 
afora e prejudicar trabalhadores autônomos e informais.

A gravidade é tamanha que especialistas são unânimes ao es-
timar uma grande recessão global, com elevação do desemprego, 
da inadimplência e do volume de falências, situação que certa-
mente continuará a se refletir por meses ou até anos após o fim 
da propagação da doença, descoberta no final de 2019, na China.

Para amenizar os efeitos socioeconômicos da Covid-19, uma 
série de medidas foi tomada a partir de março pelas autoridades 
federais, estaduais e municipais, a exemplo do Banco Central 
(corte da taxa Selic de 4,25% para 3,75% ao ano) e do BNDES 
(injeção de R$ 55 bilhões na economia para ajudar empresas e 
pessoas físicas).

As iniciativas não pararam por aí. O governo federal liberou 
R$ 600 mensais para trabalhadores informais, por um trimestre; 
e deve ainda permitir que empresas reduzam a jornada e os salá-
rios de funcionários; possibilitou a postergação do recolhimento 
do FGTS e dos tributos federais do Simples Nacional; além de 
flexibilizar o regime de home office; antecipar a possibilidade de 
férias individuais, coletivas e banco de horas.

Outro alento importante estaria sendo cogitado pelo go-
verno – a redução total do IOF por três meses, conforme pu-
blicado recentemente no site do secretário Guilherme Afif 
Domingos, aliado histórico do fomento comercial.

“Para facilitar o acesso ao crédito durante a crise, o go-
verno estuda reduzir o Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF). Segundo um técnico da equipe econômica, a ideia é 

acabar com o adicional de 0,38% nos empréstimos para pes-
soas físicas e jurídicas”.

A previsão se realizou dias depois, em 1º de abril, quando a 
Receita Federal anunciou IOF zero sobre operações de crédito 
por 90 dias.

Paralelamente, a PGFN baixou a Portaria 7.821/2020, sus-
pendendo por 90 dias atos de cobrança e protestos de certidões 
de dívida ativa; o governo paulista liberou R$ 500 milhões para 
crédito subsidiado para empresas; e outros governos estaduais 
e municipais concederam isenções ou prorrogações para contas 
de água, luz e IPTU.

Da mesma forma, grandes bancos anunciaram a possível 
prorrogação do pagamento de prestações de empréstimos e fi-
nanciamentos, enquanto redes varejistas seguiram caminho se-
melhante, propondo aos clientes adiamentos de prestações de 
crediário a vencer. Entidades patronais e de trabalhadores tam-
bém não perderam tempo e se movimentaram para minimizar 
os impactos negativos em seus respectivos segmentos. 

Responsável por ajudar a girar o caixa das micro, pequenas 
e médias empresas, o fomento comercial começou a sentir os 
efeitos do novo coronavírus em março, uma vez que factorings,  
FIDCs, securitizadoras e Empresas Simples de Crédito (ESC) pas-
saram a adotar estratégias mais conservadoras. Muitos players, 
inclusive, começaram a receber de seus clientes um maior volu-
me de pedidos de prorrogação.

Temendo um aumento incontrolável da inadimplência dos 
sacados – em função da queda do volume de vendas –, o setor 
continua tomando uma série de providências, entre elas, a ado-
ção de análises ainda mais detalhadas de cada operação; o corte 
do limite de crédito senão para todos os cedentes, pelo menos 

Presidente Hamilton de Brito 
Junior, da Credere

Conselheira fiscal Doriana Pieri 
Bento, da Pleno Invest

Consultor jurídico Alexandre 
Fuchs das Neves

Diretor de relações com 
o mercado Marcio Lima 
Gonçalves, da Euro Money
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MERCADO X COVID-19

“Se não fizermos uma política de retenção de caixa até as 
coisas melhorarem, não teremos recursos para operar quan-
do a situação se resolver. Neste momento, recomendo realizar 
operações seguras e moderadas, que simplesmente paguem os 
seus custos fixos, não importando a maximização de lucros, 
que poderão se converter em prejuízos”, argumenta Hamilton, 
salientando que, na atual situação, “a realização de operações 
comissárias ou tranches de fomento sem mercadoria entregue é 
contratar um problema possivelmente irrecuperável”.

Nesta mesma linha, o consultor jurídico do SINFAC-SP, Ale-
xandre Fuchs das Neves, reitera que a crise socioeconômica tra-
zida pela pandemia de coronavírus se reflete, evidentemente, no 
faturamento das empresas e, consequentemente, no prazo médio.

Entretanto, ressalta o advogado, a gravidade do momento 
certamente facilitará a abertura de uma série de oportunidades 
positivas para as empresas do setor, desde que os gestores enten-
dam a necessidade de se aceitar que, além do aumento do prazo 
médio, será preciso criar novos modelos de crédito.

“Para bom entendedor, não bastam as comissárias ou inter-
company para alcançar recursos ao cedente, enganando-se com 
prazos ou entregas de mercadorias que não acontecerão”, alerta 
Fuchs, reforçando que outro desafio é saber como o mercado de 
adquirência vai se reinventar para ultrapassar este complicado 
período da história.

NOVAS DIRETRIZES
As empresas do setor vão precisar criar novas diretrizes 

para enfrentar meses e até anos de dificuldades da já combalida 
economia brasileira, principalmente se as reformas tributária e 
previdenciária demorarem para ser aprovadas ou realizadas de 
forma precária. 

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

para a maioria deles; a diminuição da velocidade de abertura de 
novos cadastros; o corte dos limites de tranches; e a realização de 
operações somente com comprovação de mercadoria entregue.

“A partir desta visão do mercado em geral, recomendamos 
às empresas de fomento comercial muita cautela em suas ope-
rações”, afirma o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito 
Junior, sócio da Credere Consultoria e Fomento Mercantil, para 
quem é essencial, neste momento, minimizar perdas, evitando 
achatar as já exíguas margens de lucro. 

“A nossa empresa, por exemplo, tem registrado um grande 
aumento na demanda de antigos e novos clientes, que tentaram 
incrementar as operações conosco. São empresas que já dividiam 
esse movimento com nossos concorrentes, cujas portas foram fe-
chadas. Demos preferência pelo atendimento aos clientes que nos 
dão fidelidade, e não poderíamos negar essa parceria”, descreve.

Segundo o dirigente, operações não performadas têm risco 
duplo, principalmente agora por causa do coronavírus, momento 
em que o cedente poderá não entregar a mercadoria por falta de 
matéria-prima ou mão de obra, e o sacado, da mesma forma, can-
celar o pedido, ou mesmo se aceitá-lo, não honrar o compromisso.

Diretor Robinson Carneiro 
Cerqueira Leite, da AthenaBanco

Diretor Leandro Zen, 
da Size
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TRABALHO EM CASA
Adotado pela maioria dos empresários do setor, o 

home office (teletrabalho, que ganhou legislação especí-
fica após a reforma tributária de 2017 – Lei nº 13.467) tem 
se mostrado uma alternativa para continuar operando. 

A mais recente atitude do governo federal veio por meio 
da Medida Provisória 927/2020, publicada em 23 de março, 
flexibilizando essa modalidade, permitindo que empregados 
trabalhem em casa sem que seja necessário firmar um aditivo 
de contrato, como prevê a legislação trabalhista. Entretanto, 
a empresa precisará notificar o empregado sobre a mudança 
no prazo de 48 horas. 

Para o consultor contábil, tributário, trabalhista e previ-
denciário do SINFAC-SP, Marco Antonio Granado, há uma 
série de aspectos a serem considerados nesta forma de tra-
balho – não há obrigatoriedade do controle de jornada; os 
empregadores não podem exigir altíssimas produtividades; 
as atividades precisam ser compatíveis com o exercício da 
função dentro de uma jornada de trabalho; deve-se seguir 
os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual; o contrato 

não deve se tornar 
muito oneroso para 
o empregado.

A regulamenta-
ção do home office 
está no Capítulo 
II-A da CLT, abor-
dando o tema nos 
arts. 75-A e seguintes. No art. 75-B da CLT, se define que o 
home office é a prestação dos serviços realizada fora das de-
pendências do empregador, de forma preponderante, utili-
zando tecnologias de informação e comunicação.

“Uma pendência recorrente neste tipo de contratação 
foi igualmente resolvida: a nova legislação especificou 
que é o empregador quem assumirá as despesas relacio-
nadas à aquisição, manutenção e fornecimento dos equi-
pamentos necessários para o trabalho em home office, 
tais como recursos tecnológicos ou referentes à infraes-
trutura”, analisa o especialista.

MERCADO X COVID-19

“Ao analisar o cenário macroeconômico que já vivemos, op-
tamos por reduzir drasticamente o volume de operações, sendo 
muito seletivos nas aprovações. Ao contrário de várias empresas 
do nosso mercado, não aumentamos o fator do deságio”, adian-
tou-se a diretora do SINFAC-SP Doriana Pieri Bento, sócia da 
campineira Pleno Invest.

Ao rever procedimentos internos, a empresária decidiu – 
como a maioria dos empreendedores do setor – dar férias a parte 
dos colaboradores e adotar o home office para outra parcela de 
seus funcionários, ainda que tivessem de resolver as dificuldades 
causadas pela deficiência no serviço de Internet, cuja lentidão já 
era esperada com a abrupta elevação do tráfego de dados, após o 
início do período de quarentena. 

Maior restrição de crédito e redução de tranches, limites e de 
comissárias são decisões extremamente saudáveis, na opinião do 
diretor de relações com o mercado do SINFAC-SP, Marcio Lima 
Gonçalves, sócio da guarulhense Euro Money Fomento Mercan-
til, que voltou a ser procurada por vários clientes inativos, que há 
meses não realizavam uma operação.

“Estamos procurando atender prioritariamente os clientes 
ativos e parceiros. Há um grande número de sacados pedindo 
prorrogações absurdas, por até seis meses. Isto aumentaria de-
mais o risco, pois não sabemos o que vai acontecer, pelo menos 
nos próximos 60 dias. A preferência é por clientes mais antigos, 
que já conhecemos bem”, salienta o empresário, que colocou 
parte de sua equipe em home office.

A paulistana AthenaBanco Fomento Mercantil está passan-

do pela mesma situação, comenta o diretor do SINFAC-SP e só-
cio da empresa Robinson Carneiro Cerqueira Leite. 

“Além de manter as linhas já liberadas aos tradicionais clientes, 
decidimos não abrir novos cadastros e linhas de crédito, embora 
diariamente apareça uma enxurrada de solicitações”, relata o em-
presário, que optou por dar férias para uma parte de seus colabo-
radores e enviar outros para trabalhar em sistema de home office.

Empresa com uma área comercial muito ativa e com grande 
volume de clientes, a piracicabana Size foi ainda mais longe 
na tomada de providências para evitar perdas. Além de recusar 
novos clientes, também passou, logo após o avanço da pande-
mia, a avaliar ainda mais detalhadamente quem já fazia de seu 
portfólio e aqueles que, naquele instante, estavam em processo 
de análise e aprovação de cadastro.

“Além de evitarmos clientes que ‘caem de paraquedas’, esta-
mos analisando todos os segmentos para entender como pode-
mos atender e evitar riscos para a nossa carteira, inclusive reali-
zando operações com entrega de mercadorias 100% confirmada”, 
afirma o diretor do SINFAC-SP e sócio da empresa, Leandro Zen 

O executivo conta que prorrogações de prazos têm ocorri-
do, com média de 90 dias, e os cedentes e sacados estão arcando 
com esses custos para evitar maiores perdas adiante. “De outra 
parte, atendemos clientes que fornecem ao mercado produtos 
como máscaras de proteção e álcool em gel. Por esta caracte-
rística, decidimos ajudá-los, aumentando as linhas de crédito 
e diminuindo as taxas, pensando em, indiretamente, colaborar 
no combate ao coronavírus. 
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“GABINETE DE CRISE” ACOMPANHA ÍNDICES 
DE EMPRESAS E DEBATE SOLUÇÕES
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Preocupado com os reflexos ne-
gativos que a pandemia do novo 
coronavírus trouxe à economia, 

especialmente para o setor, a exemplo da 
alarmante queda no índice de liquidez e 
no volume de operações registrada já no 
mês de março, o SINFAC-SP criou um 
“Gabinete de Crise”, formado por direto-
res da entidade e empresários associados 
e não associados. 

Atuante por meio de um grupo no 
WhatsApp, este fórum cresce sem parar, 
com a inclusão de interessados em divul-
gar e obter diariamente informações con-
fiáveis sobre o andamento das operações 
das empresas de seus colegas. 

“Em poucos dias de atuação, o ‘Ga-
binete’ se transformou em um verda-
deiro Termômetro da Crise no Fomento 
Comercial, levando dados precisos aos 
players do mercado, norteando a tomada 
de decisões e alicerçando ainda mais os 
nossos pleitos com o governo da ativida-
de”, explica o presidente do SINFAC-SP, 
Hamilton de Brito Junior.

Os dados começaram a ser apurados 
em 26 de março, a partir de uma questão 
enviada aos participantes – “Qual o seu 
índice de liquidez?”, quando foi registra-
do 77%. Até o fechamento desta edição, 
em 7 de abril, a média deste índice, me-
dido em nove dias úteis, ficou em 70,65%. 
Normalmente, a liquidez no setor gira em 
torno de 95%.

Desde 30 de março, duas novas per-
guntas, consideradas essenciais para uma 
melhor aferição do cenário, foram incor-
poradas à pesquisa diária – “Qual o volu-
me de operações de hoje, comparado com 
a sua média diária no mês de fevereiro?” 
e “Qual o volume de operações de hoje 
comparado com sua entrada de caixa?”. 

No penúltimo dia de março, o vo-
lume médio de operações do dia foi de 
apenas 45,2%, caindo ainda mais no dia 
31 (38,25%). Ambos os índices foram ob-
tidos com mais de 30% das empresas do 
setor inoperantes ou somente atuando o 
suficiente para fazer uma recompra. Em 
sete dias úteis, a média deste índice ficou 
em 41,74%.

Para um mercado que antes da pande-
mia atuava diariamente com 100% do vo-
lume de operações em comparação com 
sua entrada de caixa, o índice médio apu-
rado em sete dias úteis ficou em 57,12%.

“A deterioração de ambos os índices 
mostrou, naquele momento, o enorme 
desafio que o nosso setor teria de en-
frentar pelos meses seguintes, a começar 
pelo amplo movimento de solicitações de 
prorrogações que afetam negativamente 
o índice de liquidez das nossas empresas”, 
pondera Hamilton.

Segundo o dirigente, também se-
rão debatidos neste fórum os problemas 
operacionais do dia a dia, sendo vedada 
a postagem de quaisquer assuntos não 

relacionados ao termômetro da crise e às 
dificuldades cotidianas das empresas.

“Iniciativas como a criação deste 
‘Gabinete de Crise’ demonstram que o  
SINFAC-SP, mesmo operando parcial-
mente neste difícil período da nossa his-
tória, continua unindo forças com os em-
presários e lutando pelo fortalecimento 
da nossa atividade”, complementa.

PARTICIPAÇÃO
O andamento da pesquisa se dá por 

meio de uma ferramenta de levanta-
mento estatístico, que diariamente envia 
aos inscritos o link das perguntas. Cabe 
às empresas, logo pela manhã, enviar os 
seus números à entidade, por meio deste 
caminho. Em seguida, eles são tabulados, 
gerando-se a média do dia, e divulgados 
detalhadamente aos componentes do 
“Gabinete de Crise”.

Para entrar no grupo, o interessado 
deve fazer a solicitação exclusivamente 
no e-mail: gerencia@sinfac-sp.com.br in-
formando o número do celular e o nome 
da empresa. Depois, basta aguardar a in-
clusão no grupo do WhatsApp e preen-
cher a pesquisa em curso no dia.

O Sindicato reforça a importância do 
compromisso do envio diário das infor-
mações da empresa, ação que garantirá ao 
participante a permanência no grupo. Ao 
contrário, será excluído, deixando de re-
ceber dados vitais para o seu negócio. 
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PARABÉNS A VOCÊS
Empresa Simples de Crédito (ESC) completa seu primeiro ano de existência  

com bons resultados, mas demonstra que ainda pode melhorar

Facilitar a vida de micro, pequenos e médios negócios di-
ficilmente acolhidos pelas instituições financeiras e, de 
quebra, permitir que o fomento comercial amplie sua 

própria missão, ao beneficiar também quem precisa de recursos, 
mas não tem acesso a factorings e securitizadoras. 

Ter nascido com um perfil desta ordem por si só já credenciaria 
as Empresas Simples de Crédito a assumir o posto de uma das novi-
dades mais importantes de todos os tempos no mundo corporativo, 
face à sua capacidade de apoiar verdadeiros heróis anônimos, num 
segmento pródigo em gerar empregos e carregar sobre suas frágeis 
costas parte significativa do desenvolvimento nacional.

A nobre intenção dos visionários que fizeram esse projeto 
sair do papel, rol encabeçado pelo eterno mentor do empreende-
dorismo nacional, Guilherme Afif Domingos, e entidades como 
SEBRAE e SINFAC-SP, já se demonstrou insuficiente na prática 
para dar uma feição definitiva a esse jeito inédito e tão brasileiro 
de viabilizar boas ideias.

É o que têm percebido profissionais do mercado como Ricar-
do Barros Mendes, CEO da RBM Web, empresa de Leopoldina 
(MG) parceira de primeira hora do Sindicato, tão logo demons-
trou-se indispensável conferir aos players da nova figura jurídica 
uma infraestrutura de informática ao mesmo tempo acessível 
e eficaz, para quem – em alguns casos – jamais tomou contato 
com as modernas ferramentas de gestão.

“Certamente o maior gargalo na vida de quem já abriu 
uma empresa do gênero tem sido o fato de os Departamen-
tos Estaduais de Trânsito, Brasil afora, não estarem regis-
trando no Documento Único de Transferência (DUT) a alie-
nação fiduciária dos veículos dados em 
garantia para as ESCs, ao contrário 
da concessão feita rotineiramente 
para as instituições financeiras 
subordinadas ao BACEN”,  

constatava Mendes, antes de saber da recente reunião do 
SINFAC-SP com o Departamento Nacional de Trânsito  
(DENATRAN) em Brasília (leia detalhes na página 8).

Tal empecilho, segundo o empresário, certamente explicaria 
o fato de muitas empresas terem sido abertas, mas até agora sem 
registrar uma operação sequer. 

Soma-se a esta barreira, no entender de Mendes, a impossi-
bilidade de se operar com MEI, o mesmo ocorrendo com os pro-
dutores rurais e os motoristas de aplicativo, contingentes bas-
tante expressivos de clientes potenciais, porém desprovidos de 
CNPJ. Isto os exclui automaticamente dos planos do segmento, 
“embora o escopo que deu origem à ESC tenha sido, justamente, 
o de ajudar os pequenos empreendedores”, lamenta.

Outro fator prejudicial apontado pelo executivo da RBM 
Web é a impossibilidade legal de a ESC enquadrar-se no Sim-
ples, o que lhe impõe uma série de burocracias para tocar o ne-
gócio, além de alijá-la dos benefícios constitucionais garantidos 
às micro e pequenas. 

“Porém, pertencer ao lucro presumido, ao contrário das  
factorings, já pode ser considerado um avanço expressivo”, 
ressalva Mendes, comentando residir nisto o fato de várias  
factorings e securitizadoras estarem aderindo ao sistema, como 
forma de diversificar seus portfólios.

AJUSTES
Paralelamente, alguns as-
pectos mais técnicos da lei 

que criou as ESCs estão 

Ricardo Barros Mendes, 
da RBM Web

Consultor Marco 
Antonio Granado

Fernando Marsillac 
Fontes, da CERC
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sendo revistos pelo SINFAC-SP, em conjunto com o SEBRAE, o 
que poderá ampliar em muito o número superior a 650 empresas 
da modalidade já abertas em pouco mais de um ano.

Talvez isto ajude a eliminar uma inquietação alimentada 
por Mendes: o fato de apenas cerca de 20% desse total já te-
rem registrado oficialmente alguma operação, algo para o quê 

o presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior, 
tem uma tese. 

“A intenção de muitos desses empreendedores 
pode ter sido a de apenas empenhar uma certa 

quantia inicial no negócio, principalmen-
te para não deixar dinheiro parado no 

banco. Na medida em que for ha-
vendo uma maior demanda, o 

capital tende a ser aumentado, 
conforme a necessidade”, arris-

ca o empresário.
Mas preocupação mes-

mo para os próximos ani-
versários da ESC o líder setorial 

considera o risco de a reforma tributária –  
agora postergada por tempo indeterminado –  

dar margem a um imposto não cumulativo 
(IBS ou IVA) da ordem de 25%, com a 

agravante de as empresas do Simples 
Nacional não terem direito a cré-

ditos. “Isto deve ocasionar um 
aumento brutal da carga 

tributária, já que hoje, 
na tributação pelo lucro 
presumido, PIS e Cofins 

somam 3,65%”, constata 
Hamilton.
Foi justamente esta inquie-

tação que acabaria levando o  
SINFAC-SP a propor a Emenda 

173 à PEC 45, na qual reivin-
dica aos parlamentares 

a não incidência do 
novo imposto úni-

co federal (IVA 
ou IBS) so-
bre o capi-
tal próprio 

utilizado para 
fomentar a micro 

e pequena empresa.

CONTROVÉRSIAS
Um dos pontos questionados 

pelas duas entidades na revisão proposta à regulamentação das 
ESCs é a adoção do capital social como parâmetro para definir 
o volume máximo de recursos a ser movimentado por uma em-
presa do gênero.

A ideia endossada por ambas é que o patrimônio líqui-
do determine este limite. “Desta forma, a ESC poderá am-
pliar seus negócios automaticamente, à medida que evoluir, 
sem onerar o empreendedor com as custosas alterações pe-
riódicas do contrato social”, justifica o consultor jurídico do  
SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves.

Há, porém, controvérsias a respeito, quando entram em 
cena análises contábeis desta situação. O consultor contábil 
do Sindicato, Marco Antonio Granado, por exemplo, considera 
perfeita a fórmula sugerida, mas apenas se o sucesso for um 
pressuposto do negócio.

O que deveria ser modificado na regulamentação das Em-
presas Simples de Crédito, na sua opinião, é a territorialidade, 
conceito segundo o qual só pode haver tomadores em suas pró-
prias cidades, ou no máximo municípios limítrofes.

“Isto não invalida, porém, a conquista maravilhosa trazida 
pela criação desta nova modalidade empresarial, mesmo com 
o impedimento de sua adesão ao Simples”, acrescenta Granado.

Como exemplo disto, ele aponta a vantagem de se poder op-
tar pelo lucro presumido, uma expressiva vantagem competiti-
va em relação às factorings, enquadradas obrigatoriamente no 
mais complexo, e quase sempre oneroso, lucro real. 

Menos polêmico, o pleito de substituir “títulos de crédito” 
por “direitos creditórios” no artigo 1º da Lei Complementar 
123/2006, que criou o Simples Nacional, formaliza uma reali-
dade de mercado há muito absorvida pelo fomento comercial, 
onde o papel já é quase artigo de museu. “A existência obrigató-
ria de documento físico não faz mais sentido para legitimar uma 
operação”, justifica Fuchs.

Quanto à questão de o capital permanecer como critério para 
determinar o limite operacional da ESC, conforme também de-
fende a proposta conjunta SINFAC-SP/SEBRAE, o advogado ate-
nua possíveis objeções lembrando a existência do Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital (AFAC), dispositivo reconheci-
do pelo Conselho Federal de Contabilidade que estabelece um 
período de tolerância até a atualização do contrato social nas 
juntas comerciais, impedindo assim que negócios deixem de se 
efetivar por mera burocracia. 

Complementam as pendências a ser sanadas, no entender 
do advogado, que já ministrou dezenas de cursos sobre a ESC no  
SINFAC-SP e em várias localidades brasileiras, a substituição 
na lei do termo “depósitos em conta-corrente” pela “movimen-
tação de recursos” igualmente pressupõe a utilização das mui-
tas tecnologias atuais.

Finalmente, trocar “pessoas jurídicas” por “estruturas em-
presárias”, ao definir o raio de ação de uma ESC, traz para o jogo 

Lucas Brancati, 
da Invest Masters

Rosana Lopes, 
da Bunfox

O casal Margareth 
e Carlos Alberto 
Fagundes, da 
Dealer Bank
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UM ANO DE ESC

empreendimentos que, mesmo sem necessariamente possuir 
CNPJ, configurem atividade comercial estruturada, caso típico 
dos produtores rurais e motoristas de aplicativos.

No tocante à estipulação do tempo limite para que a ESC 
providencie o registro dos títulos negociados em 30 dias, ou-
tro pleito encaminhado pelo Sindicato, Granado volta a inter-
vir para fazer uma recomendação. “Mesmo que o prazo para 
registrar as operações numa entidade registradora autorizada 
pelo Banco Central não esteja explicitado na lei, negligenciar 
o cumprimento desta obrigação sujeita os infratores a multa 
e até prisão”, adverte.

A líder do segmento no país é a Central de Recebíveis 
(CERC), empresa parceira do SINFAC-SP, cujo CEO, Fernan-
do Marsillac Fontes, afirma estar planejando a expansão do 
trabalho neste campo, tendo em vista a movimentação regis-
trada até aqui. “Planejamos ampliar os serviços para as ESCs, 
compreendendo os recebíveis de cartão e as duplicatas escri-
turais”, revela o empresário.

Embora esperasse atender primordialmente clientes egres-
sos do segmento financeiro e do próprio fomento comercial, 
Marsillac se diz surpreso com o número de comerciantes, advo-

gados e médicos recebidos por sua empresa neste primeiro ano 
da atividade. Isto, segundo ele, talvez explique a ausência gene-
ralizada de sistemas informatizados no dia a dia de várias ESCs, 
o que vem tornando especialmente onerosa a sua operação, ao 
impedir o desejável registro automático.

Satisfeito com a atuação do SINFAC-SP para a remoção do 
gargalo relativo ao registro de gravame nos DETRANS (matéria à 
página 8), ele frisa que parcerias como a existente entre a CERC e 
o Sindicato paulista têm permitido a disseminação da cultura do 
registro dos títulos negociados, “o que nos possibilita, inclusive, 
oferecer preços no mesmo patamar praticado para as institui-
ções reguladas pelo BACEN”, conclui.

CORONAVÍRUS
Existe uma chance de a lei da ESC vir a ser alterada para aju-

dar na retomada da atividade econômica pós-crise. 
Dentre as muitas mudanças mencionadas ao longo desta 

matéria, poderá cair, por exemplo, o atual limite de ação – es-
tipulado para o próprio município da empresa ou, no máximo, 
cidades limítrofes – assim como o impedimento de que pessoa 
jurídica seja sócia de uma ESC. 

FACTORINGSECURITIZAÇÃO
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“O único entrave para que 
alterações importantes 
como estas se efetivem nes-
te momento tão delicado 

vivido pelo país, se deve ao fato 
de a Lei nº 167/2019, que criou a 

ESC, ser Complementar, e portanto só 
pode ser modificada por um dispositivo 

de igual status”, reconhece o presiden-
te Hamilton, mesmo se declarando 

otimista a respeito.

TESTEMUNHOS
Já no universo 
crescente das 
ESCs associadas 
ao SINFAC-SP, 

um perfil tem sido 
recorrente: o de empre-

sas que aproveitaram sua 
expertise anterior, seja como 

factoring, securitizadora ou atu-
ando em outros segmentos de comér-

cio ou serviços, para colocar-se à dispo-
sição dos pequenos empreendimentos em 

busca de recursos financeiros.
Um exemplo bem-acabado disto é a Invest Masters, nome 

famoso de Americana por atuar desde 2008 como imobiliária, 
e que agora tem justamente neste nicho o alvo principal da ESC 
aberta no ano passado. 

“A experiência é muito boa, estamos realmente satisfeitos e 
ficaremos mais ainda quando a questão relacionada ao registro 
dos gravames nos departamentos estaduais de trânsito for resol-
vida”, resume um dos sócios da empresa, Lucas Brancati. 

Mas como a Invest Masters opera primordialmente com imó-
veis, a ponto de até agora não ter recebido nenhum veículo em 
garantia, ele não tem muito a reclamar neste sentido, pois re-
conhece estar de vento em popa a obtenção de documentos nos 
cartórios de registro de imóveis. 

Mesmo assim, com base em seu vasto know-how na área, a 
empresa dispensa a etapa de avaliação in loco, sobretudo nas 
operações com clientes antigos estabelecidos em sua própria re-
gião, ou então nos casos de postulantes de pequenos valores que 
oferecem em garantia uma casa, apartamento ou terreno, muitas 
vezes bem acima da quantia emprestada.

“Em menos de um ano conseguimos desovar 100% do valor 
com o qual nos propusemos a trabalhar”, comemora Brancati, re-
conhecendo que apesar do impacto provocado pela Covid-19, a 
busca por crédito prossegue elevada, “o que demonstra o sucesso 
deste modelo de negócio”, acrescenta. 

Na mesma cidade, a factoring Bunfox passou a contar 
com uma ESC em junho do ano passado, e desde então vem 
dando um passo de cada vez, na definição de sua gestora, 
Rosana Lopes.

De acordo com a advogada, que há 13 anos trabalha no 
agora grupo empresarial, o grande gargalo nesta primeira 
fase de operação tem sido mesmo a impossibilidade de re-
gistrar a alienação fiduciária dos veículos apresentados em 
garantia, embora este recurso ainda não tenha se mostrado 
necessário na Bunfox, em virtude do perfil das cinco ope-
rações que realizou até aqui. Tal realidade, contudo, pode 
mudar em breve, devido aos muitos projetos em andamen-
to destinados pela empresa de Rosana aos microempresários 
na área da beleza, “e vários outros segmentos onde queremos  
atuar”, esclarece a gestora, lembrando que a aquisição de maqui-
ninhas para cartões de crédito se insere neste contexto. 

Outra providência da ESC tem sido investir em imagem ins-
titucional e prospecção de novos mercados, o que a leva, por 
exemplo, a patrocinar cursos do SEBRAE para empreendedores, 
realizados num espaço da prefeitura local.

Por sua vez, o casal Fagundes, da paulistana Dealer Bank, tri-
lhou caminho diferente, ao migrar de factoring para securitizado-
ra anos atrás, em busca de um cenário tributário mais favorável. 

No entanto, iguala-se às colegas do interior que decidiram 
fazer da ESC a forma escolhida para diversificar seu portfólio 
rumo a alternativas antes impossíveis, isto é, a realização de 
empréstimos e financiamentos, além da habitual aquisição de 
direitos creditórios.

Contando com a vivência da esposa Margareth no setor imo-
biliário, Carlos Alberto tem preferido adotar esse tipo de bem 
como garantia em suas operações, mas isso não impede que en-
grosse o coro da torcida pelo êxito das tratativas do SINFAC-SP 
com o DENATRAN, a fim de remover o entrave atual enfrentado 
pelas ESCs, ao tentar o registro dos gravames de veículos aliena-
dos em suas transações. 

“Chegamos a usar no passado a reserva de domínio, mas 
este instrumento acabou nos dando uma garantia muito frágil, 
de cunho apenas administrativo, extrajudicial, além de ser bem 
mais demorado em comparação à alienação fiduciária”, pondera 
o empreendedor.

Porém, com sete operações realizadas até aqui pela ESC, o 
empresário pretende prosseguir dando prioridade aos imóveis, 
mesmo quando o empecilho administrativo relacionado aos 
veículos cair. “Bens móveis representam um risco por natureza, 
pois ficam rodando por aí, podem sofrer um sinistro a qualquer 
momento e, na hipótese de inadimplência, nem sempre são fá-
ceis de buscar e apreender”, analisa.

Quanto à escolha de quais negócios fazer pela securitizadora 
e quais canalizar para a ESC, Carlos Alberto afirma depender de 
uma boa análise do custo-benefício, considerando o volume da 

Celso Maiorino 
Dalri, da Pro 
Invest

Renato Coelho 
dos Santos, da 
Go Credit
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operação e a segurança de fazê-la ancorada ou não em alguma 
garantia, assim como os respectivos encargos incidentes sobre 
cada formato operacional.

Seja qual for a opção, porém, ele reconhece a luta acirrada 
provocada pela queda dos juros no mercado, fator preocupan-
te que tem procurado driblar dispensando os pequenos ne-
gócios de exigências muitas vezes eliminatórias nos bancos, 
como a comprovação da capacidade de endividamento, assim 
como a constatação de certos apontamentos, com os quais as 
instituições financeiras costumam ser implacáveis em suas 
análises de crédito.

Também em família, Celso Maiorino Dalri uniu-se ao pai e à 
irmã, ambos advogados como ele, para dar vida à Pro Invest, ESC 
homônima da factoring administrada pelo trio desde 2009, na 
cidade de Amparo. 

“Quando você põe tudo na balança encontra um resultado 
positivo”, diz ele, embora não esconda o quanto implementa-
ria os negócios a possibilidade de negociar com os produtores 
rurais, existentes em grande número em sua região, o mesmo 
ocorrendo com os motoristas de aplicativos.

Ele também não vê a hora de a questão dos DETRANS estar 
resolvida, pois os veículos se enquadram bem melhor ao valor 
normalmente solicitado pelas MPEs, ao contrário do ocorrido 
quando a garantia se dá por meio de um imóvel, geralmente atre-
lado a montantes bem maiores.

Mas, de uma forma geral, as coisas vão bem na Pro Invest. 

Tanto é que a ESC já aumentou em 60% o capital inicial-
mente integralizado e não afasta a possibilidade de realizar 
novos aportes. 

Ex-bancário, a exemplo de seu sócio, Renato Coelho dos San-
tos aderiu à modalidade no próprio mês de sua oficialização. An-
tes disso, a dupla já possuía uma fintech na área de crédito para 
as MPEs e também um FIDC. “Bancarizávamos nossas operações 
e agora, com a ESC, a gente está atendendo direto”, explica o em-
presário, ao resumir a estratégia montada.

Muito ligado a tecnologia, porém, ele lamenta ainda haver 
vários problemas a resolver no campo dos sistemas para esse tipo 
de negócio e também o obstáculo envolvendo o registro da alie-
nação fiduciária dos veículos recebidos em garantia.

Neste segundo aspecto, Renato se diz reconfortado por saber 
o quanto o SINFAC-SP está batalhando para eliminar o proble-
ma. “Isto é urgente, porque com o mercado do jeito que está, fica 
muito complicado você dar crédito no aval”, observa. “No mais, 
as coisas vão bem, estamos pensando até em dobrar nosso inves-
timento na ESC”, acrescenta.

Isto não impede que o empresário esteja apreensivo em fun-
ção das inevitáveis consequências do coronavírus também na 
saúde financeira do país e de suas empresas.

“Precisamos estar mais próximos das pequenas e microem-
presas, ter empatia com este público, para atenuar os muitos 
problemas pelos quais muitos já estão passando, mas sem perder 
dinheiro”, recomenda o empresário. 

UM ANO DE ESC

OPINIÃO: O VOO DA NOSSA FÊNIX

Nas mitologias grega e egípcia, acreditava-se que a ave 
Fênix tinha o dom divino de renascer das cinzas.

A ESC está completando um ano desde o seu surgimento, 
e a data chega em meio à crise sem precedentes do corona-
vírus, que está atingindo dramaticamente todos os setores. 

Contudo, a retomada econômica, sem dúvida, se dará por 
meio do crédito. Os direitos creditórios representados pelas 
duplicatas tendem a ficar cada mais escassos, mas a ESC terá 
a alternativa de fazer empréstimos, com garantias e aliena-
ção fiduciária. 

Mas a ESC terá a alternativa de fazer empréstimos, com 
garantias e alienação fiduciária. Igualmente a seu favor es-
tará o destravamento, em breve, do mercado de veículos, 
graças à nossa recente ação no DENATRAN, para permitir 
às Empresas Simples de Crédito o devido registro dos grava-
mes, como já ocorre normalmente no segmento de imóveis.

Também sabemos que a retomada econômica deman-
dará prazos mais longos de empréstimos e carências. Como 

o seu DNA é o atendimento a micro e pequenas empresas, 
responsáveis por 52% dos empregos formais do país, tão ne-
cessários à retomada econômica pós-crise, poderemos ter al-
gumas benesses do governo, tal como a criação de um fundo 
de aval para garantir a adimplência dos contratos.

Em nossa peregrinação no Congresso Nacional para de-
fender a reforma tributária do setor, vimos com muita clareza 
que a ESC tem as melhores chances de êxito nesta empreitada.

Sucesso comprovado, com mais de 650 empresas aber-
tas no seu primeiro ano de vida, ela tem tudo para ser um 
vetor de retomada e crescimento econômico quando a po-
eira baixar.

Tal qual a mitológica Fênix, a ESC vai ressurgir das cin-
zas provocadas pelo coronavírus na economia e no fomento 
comercial, voando cada vez mais alto, mesmo em céus nebu-
losos como os atuais.

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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MOTIVOS PARA COMEMORAR

Em entrevista exclusiva para a Revista do SINFAC-SP, o 
presidente nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (SEBRAE), Carlos Melles, fala sobre o 
primeiro ano de ESC e das perspectivas que tem desta moda-
lidade tão fortemente relacionada ao segmento representado 
por sua entidade.

SINFAC-SP: Qual balanço pode ser feito deste pri-
meiro ano de Empresa Simples de Crédito em São Paulo 
e no Brasil?

Melles: De acordo com levantamento feito no dia 24 
de março deste ano, existem atualmente no Brasil 648 ESCs 
constituídas, totalizando um capital de R$ 298,1 milhões. 
Esse número mostra que a nossa estimativa de 1 mil ESCs até 
dezembro de 2021 será alcançada bem antes disso, provavel-
mente ainda em 2020. 

Apesar de observamos a disseminação das ESCs pelo 
país, São Paulo apresenta um resultado bastante representa-
tivo, o que de certa forma já era esperado. No estado, existem 
hoje 217 ESCs, ou seja, em torno de 33,5% do total. Quanto 
ao capital operado, também se mantém próximo a esse pata-
mar, com R$ 88,8 milhões. 

SINFAC-SP: Do ponto de vista qualitativo, como o se-
nhor poderia resumir o perfil dos empreendedores pio-
neiros desta nova modalidade e o ideal que o SEBRAE 
tinha em mente a respeito?

Melles: Do ponto de vista do capital investido, a nossa 
expectativa era de que a média de investimentos fosse maior, 
com algo em torno de R$ 1,5 milhão. O que temos observado 
é que esse valor está em torno de R$ 460 mil. Em termos de 
volume, esse valor é abaixo do esperado. 

Mesmo assim, o resultado pode ser considerado po-
sitivo, pois demonstra que são pequenas empresas con-
cedendo crédito para outras pequenas empresas. Desse 
modo, temos um fomento à economia local e ao desen-
volvimento de pequenos negócios, e enxergamos esse 
fato de forma positiva. 

Além disso, em pesquisa realizada no ano passado, 
identificamos que 84% das ESCs pretendem dobrar o 
capital nos próximos 12 meses. Entendemos que muitos 
empresários estão entrando com menos capital para fazer 
uma experiência e à medida que sentirem-se mais seguros 
em relação à operacionalização, eles devem ampliar os in-
vestimentos. 

SINFAC-SP: Enumere, por favor, algumas das principais 
pendências que a prática já demonstrou em relação ao sis-
tema e de que forma elas deverão ser corrigidas, a seu ver.

Melles: Já identificamos que existem algumas questões 
legais que precisam ser aprimoradas para tornar alguns pon-
tos mais claros. Não se trata de correções, mas de ajustes para 
a lei ser mais transparente. 

Do ponto de vista contábil, por exemplo, seria mais ade-
quado falar em patrimônio líquido do que em capital social 
para facilitar o reinvestimento, sem ter que ir à Junta Comer-
cial. Além disso, acreditamos que deveria haver mais flexibi-
lidade em relação à nomenclatura. 

SINFAC-SP: O senhor tem notícias, por exemplo, 
sobre restrições dos DETRANS em informar sobre a 
alienação dos veículos recebidos em garantia nos em-
préstimos, alegando que apenas instituições financei-
ras podem ter acesso a este serviço? Se sim, como este 
cenário poderia se modificar, no seu entender?

Melles: Estamos trabalhando para conscientizar os  
DETRANS , por meio do DENATRAN, de que as ESCs podem 
fazer alienação fiduciária, inclusive está previsto na lei. Ob-
servamos que apenas as instituições financeiras reguladas 
pelo Banco Central é que tinham acesso a esses dados. 

Então, precisamos deixar claro que a ESC também é 
uma instituição financeira legalizada e que pode fazer o 
gravame e a alienação fiduciária, mesmo não sendo regula-
da pelo Banco Central. 

Já estamos trabalhando nisso com reuniões tanto em 
nível nacional, em contato com o DENATRAN, que tem o 
papel de orientar os DETRANS, quanto em nível local, por 
meio das unidades do SEBRAE nos estados, que têm a pos-
sibilidade de um contato mais próximos com os DETRANS. 

Carlos Melles, presidente do SEBRAE

UM ANO DE ESC
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SINFAC-SP: Existem planos em sua entidade envol-
vendo o futuro da Empresa Simples de Crédito? Em 
caso afirmativo, quais já poderiam ser adiantados?

Melles: A nossa expectativa é que esse modelo de crédito 
cresça e se consolide no Brasil. Há uma necessidade da eco-
nomia brasileira pela descentralização do crédito. Sabemos 
que mais de 80% do crédito estão concentrados hoje nos cin-
co maiores bancos e, embora haja o movimento das fintechs 
e das cooperativas de crédito, ainda há muito a ser feito para 
realmente quebrar esse monopólio. 

Precisamos ampliar o acesso para os pequenos negócios 
e, como consequência, alcançar uma redução das taxas de 
juros. Estamos muito envolvidos nessas questões. 

Temos planos para contribuir com a ampliação do núme-
ro de ESCs e, para isso, há um projeto de apoio com quase R$ 
7 milhões que serão destinados a esse propósito. 

Também temos feito várias reuniões com entidades re-
presentativas do segmento das micro e pequenas empresas 
para mostrar as ESCs como uma alternativa, tanto de negó-
cio para quem já tem uma empresa estabelecida e quer di-
versificar sua atividade, constituindo uma ESC, quanto para 

oferecer uma alternativa de crédito aos que enfrentam difi-
culdades nos bancos. 

SINFAC-SP: Qual tem sido a importância de enti-
dades parceiras do SEBRAE, desde a própria criação da 
ESC, até as possíveis correções de rumo que essa siste-
mática venha agora a requerer?

Melles: Nossa atuação envolve o contato com as asso-
ciações e sindicatos, inclusive os SINFACs de vários estados, 
como São Paulo. 

A revisão da lei, no final do ano passado, é um trabalho 
que está sendo consolidado de forma conjunta. Somos uma 
casa de representação e estamos abertos para parcerias, mes-
mo que não formalmente constituídas. 

Em abril deste ano, a ESC completa um ano e queremos 
promover o primeiro encontro do SEBRAE com esses empre-
endimentos, ainda neste ano, com o objetivo de reforçar nos-
sas parcerias e, sobretudo, avaliar nossa atuação. Será uma 
oportunidade de aprimorar um trabalho conjunto, não só do 
ponto de vista legal, como também de questões operacionais 
e de âmbito financeiro, para ajudar o crescimento e amplia-
ção das ESCs no país. 

UM ANO DE ESC
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O cenário para 2020 é bastante diverso 

daquele que conhecíamos, ao menos 

há uma década: de um lado, taxa Selic 

a 3,75%; de outro, um mercado com novos players 

a cada dia, injetando somas absurdas para a ad-

quirência de um recebível em extinção, nascido nos 

anos 1960 – a tão conhecida duplicata.

Não será a taxa final aplicada ao negócio que 

nos manterá competitivos, e sim a visão (e ação) 

“fora da caixa”, aceitando a evolução na atividade, 

ocorrida de forma muito rápida nos últimos anos, 

com o aparecimento de novos produtos, ferramen-

tas e operações.

O mais recente avanço no setor de pagamentos 

é o PIX, também chamado de pagamento direto, 

que permitirá a realização de transações em até dez 

segundos, 24 horas por dia e sete dias por semana.

Imaginem o enorme diferencial competitivo 

para a empresa que ousar operar após as 18 horas, 

ou mesmo aos finais de semana e feriados!

Como o próprio BACEN comentou em sua pá-

gina sobre o tema: “isso possibilita a inovação e 

o surgimento de novos modelos de negócio e a 

redução do custo social relacionada ao uso de ins-

trumentos baseados em papel.”

A duplicata escritural, em face de regulação 

pelo BACEN, que viabilizará o critério da unicida-

de, substituirá muito do que conhecemos na ro-

tina de produção (confirmações, aceite, entrega 

da mercadoria e monitoramento da NF-e, dentre 

tantas outras alterações), além de normatizar as 

duplicatas constituídas e a constituir (performa-

das e a performar).

Aliás, devemos nos acostumar com a ideia de 

que, com a regulamentação do BACEN, ao longo 

de um curto espaço de tempo, o sacado que não 

paga a terceiros estará com seus dias contatos. En-

tão, podemos nos preparar para o fim da era da 

duplicata comissária.

Quanto mais rápido conhecermos esta solução, 

os motivos da sua criação e as vantagens, menor 

será o tempo destinado para a adesão ao sistema. 

O uso das instituições de pagamento, uma tec-

nologia sempre incentivada pela Agenda BC#, em 

que podemos utilizar diversos parceiros sem a ne-

cessidade de criar uma estrutura, é uma excelente 

alternativa para as contas Escrow, assim como para, 

efetivamente, bancarizar novamente o nosso clien-

te, permitindo que ele retome a vida normal de 

transações financeiras.

A CCB – Cédula de Crédito Bancária, usada 

via instituição financeira em operação day trade (o 

SINFAC-SP tem diversos parceiros para nos aten-

der), vem crescendo como uma alternativa para o 

contrato de matéria-prima, capital de giro, arranjo 

de confissão de dívida, dentre tantas outras opera-

ções que “cabem” neste modelo de crédito.

O segmento de cartões de crédito igualmen-

te retomou o crescimento e a enorme segurança, 

com as recentes alterações no formato do paga-

mento da agenda.

Outra recente alternativa, que veio agregar 

enormemente ao setor, é a Empresa Simples de 

Crédito. Embora pequena, tem se demonstrado 

uma valente parceira, ainda mais para operações 

de empréstimo e financiamento, sendo esta última, 

notadamente a aplicação do crédito consciente, 

com o incremento do parque fabril e o financia-

mento de bens de capital.

Então, em épocas de Selic a 3,75%, o que im-

porta é a criatividade, ou seja, “o que mais posso 

apresentar de alternativas, serviços e operações 

ao meu cliente, como alternativa ao gigantismo 

dos bancos”.

Para começar, devemos ao menos estar dispos-

tos a conhecer este mundo que se descortina, para 

mensurarmos o mercado, os riscos e, em especial, 

as oportunidades.

Ninguém é obrigado a crescer, mas dificilmente 

cresceremos fazendo a mesma coisa! 

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

VISÃO JURÍDICA

COM A SELIC A 3,75%, COMO  
PODEMOS SER COMPETITIVOS?

Alexandre Fuchs das Neves
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MERGULHADA NO SETOR, RBM WEB  
AMPLIA INVESTIMENTOS PARA 

CONQUISTAR MERCADO
Firmada em meados de 2019, parceria entre SINFAC-SP e empresa mineira – associada na 
modalidade “voluntária” – tem sido pródiga em gerar bons resultados para ambos os lados

Enquanto o Sindicato obtém des-
contos nas soluções tecnoló-
gicas para as suas associadas, a 

RBM Web tem se expandido com mais 
facilidade no setor, principalmente en-
tre factorings e Empresas Simples de 
Crédito (ESC).

Embora a companhia tenha nascido 15 
anos atrás – e sido renomeada cinco anos 
depois com as iniciais de seu fundador, o 
analista de sistema Ricardo Barros Mendes 
–, a RBM Web tem ampliado seu alcance 
no mercado, a partir da sede em Leopoldi-
na (MG) e dos escritórios em Juiz de Fora 
(MG), São Paulo e Maringá (PR).

“Originariamente, a empresa foi cria-
da para atender ao setor financeiro, mas 
no ano passado viu novas oportunidades 
e começou a investir em ferramentas que 
atendam factorings, FIDCs, securitizado-
ras e ESCs”, afirma o empreendedor, com 
a visão de quem atuou por 12 anos na “li-
nha de frente” da atividade.

SINFAC-SP: O que vocês oferecem 
de soluções para essas empresas?

Mendes: Dispomos de soluções de back 
office, contábeis e de cobrança, além de apli-
cativos de captura de operações, todas por 
nós desenvolvidas. Trata-se de um ERP para 
o mercado financeiro. Hoje, estamos entre 
os únicos do mercado que têm todas essas 
soluções via Internet. Não trabalhamos com 
a tradicional instalação de sistemas. 

SINFAC-SP: Como foi este cami-
nho de adaptação do que vocês já fa-
ziam para bancos, agora também para 
clientes de fomento comercial?

Mendes: Embora já tivéssemos al-
guns clientes de fomento comercial, este 
ainda não era o nosso foco, situação que 
mudou a partir de 2019. Contratamos dois 
especialistas do setor para aprimorarmos 
o nosso sistema voltado ao fomento. Com 
a chegada da Empresa Simples de Crédi-
to, entramos de vez no mercado, inclusive 
porque o empresário de ESC normalmen-
te também é dono de uma fomento. 

SINFAC-SP: Quais são hoje os seus 
sistemas?

Mendes: Para a ESC, temos o RBM 
ESC, preparado para empréstimo, finan-
ciamento (incluindo a opção de garantia 
de alienação de bens) e desconto de recebí-
veis. Para o mercado de fomento, temos o 
WEB Recebíveis, que engloba empresas de 

fomento, FIDCs e securitizadoras. Temos 
outros sistemas para o mercado financei-
ro, como financeiras e microcrédito. 

SINFAC-SP: Quantos clientes vocês 
têm atualmente espalhados pelo  país?

Mendes: Hoje temos em carteira 220 
clientes, distribuídos pelos seguintes seg-
mentos: instituições financeiras, ESCs, fac-
torings, securitizadoras, FIDCs e fintechs.

SINFAC-SP: Qual a sua expectativa 
para este mercado, levando em consi-
deração a tecnologia que sua empresa 
emprega?

Mendes: É muito grande, pois nos-
sas tecnologias, por serem diferentes 
do que já existe hoje no mercado, têm 
tudo para que passemos a ser ainda mais 

Ricardo Barros Mendes afirma que o fomento comercial passou a ser um dos focos de sua 
empresa em 2019, principalmente em função da ESC
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aceitos pelos empresários. Por exemplo, 
rodamos tudo em aplicativo de celu-
lar. O próprio gestor da factoring pode 
dar um aceite em uma operação por 
meio do seu smartphone, para gerar 
um relatório de “vencidos”, fazer a vali-
dação final de uma operação dentro do  
WhatsApp ou do Telegram, a partir do 
arquivo XML da nota fiscal. Imagine que 
eu, como cedente, tenha dez notas fis-
cais com “n” duplicatas para operar. Pego 
esses arquivos, “subo” no WhatsApp ou 
no Telegram, e automaticamente gero a 
operação na factoring, no FIDC, securi-
tizadora ou ESC. É mais uma vantagem 
competitiva no mercado.

SINFAC-SP: Que outra ferramen-
ta a RMB Web destaca dentro do seu 
portfólio?

Mendes: Um dos nossos carros-
chefes é a parceria com a Deps, motor 
de crédito que realiza uma profunda 
análise das informações financeiras 
geradas a partir de um CPF ou de um 
CNPJ, por exemplo, faturamento men-
sal de uma empresa ou o rendimento de 
uma pessoa física. 

Esta série de estudos facilita ou não 
a aprovação do crédito. Aliado a isso, o 
cliente pode “plugar-se” à Serasa e Boa 
Vista SCPC, fazendo as demais análises. 
Isto traz mais confiabilidade e segurança 
nas operações de fomento comercial. 

SINFAC-SP: Qual a sua expectativa 
em relação às ESCs?

Mendes: Estamos apostando muito 
neste mercado, participando de eventos 
deste segmento, apesar de atualmente 

já existirem mais de 650 ESCs constituí-
das, mas apenas 130 estão em operação. 
Portanto, detemos 70% do mercado em 
atividade. Recentemente, a Central de 
Recebíveis divulgou que, desde o início 
deste segmento, em abril de 2019, as ESCs 
já registraram operações que totalizaram 
cerca de R$ 100 milhões. 

SINFAC-SP: Que análise faz da par-
ceria com o Sindicato?

Mendes: A parceria tem sido essen-
cial na nossa trajetória de consolidação 
no mercado de fomento comercial e de 
ESC. Praticamos preços diferenciados em 
nossos softwares para os associados do 
SINFAC-SP. Temos também participado 
de eventos, cursos e palestras, mostrando 
a nossa experiência na área de crédito e os 
nossos produtos. 



Conexão que facilita a sua vida

TecPay
Soluções em pagamentos para Entidades de Crédito

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

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

• Emissão de boleto de cobrança.

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

• Pagamentos instantâneos para cadeia de fornecimento.
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SINFAC-SP ASSUME CADEIRA NO 
CONSELHO CONSULTIVO DA JUCESP

Composto por membros do poder público e de entidades de classe, Conselho atua, em sua 
primeira formação, para identificar as melhores práticas para a administração da autarquia

O bem-sucedido processo de inte-
ração com entidades coirmãs do 
setor e de outras áreas, realizado 

ao longo dos anos pelo SINFAC-SP, teve 
seu mais novo capítulo em 5 de março, 
quando o presidente Hamilton de Brito 
Junior (Credere Consultoria e Fomento 
Comercial) e o 1º vice Marcus Jair Garutti 
(Iguassu Fomento Mercantil) assinaram o 
termo de posse no Conselho Consultivo da 
Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Instalado em 18 de fevereiro, o Con-
selho atua de maneira conjunta e paralela 
à presidência da JUCESP para identificar 
as melhores práticas para a administração 
da autarquia, a partir de uma metodologia 
que envolve mentoria e aconselhamento.

“Participar deste primeiro time de 
conselheiros é uma oportunidade que 
abre caminho para o SINFAC-SP ser um 
canal para receber eventuais sugestões e 
propostas da nossa categoria, com vistas 
a pleitear e conquistar melhorias para o 
setor e o empresariado como um todo”, 
enfatizou Hamilton, que havia recebido 
o convite do presidente da Junta, Walter 
Ihoshi, em anúncio feito durante o jantar 
de confraternização da entidade, em 29 
de novembro de 2019. 

Para o presidente da JUCESP – órgão 
que representa cerca de 40% do movi-
mento de aberturas de empresas no país 
–, os desafios da autarquia são enormes, e 
a formação do Conselho, com destacados 
nomes, é muito importante para se me-
lhorar a experiência do usuário, afinal sua 
gestão tem como característica delinear 
estratégias de longo prazo. 

“O presidente Hamilton, por exemplo, 
traz todo o conhecimento acumulado, tan-
to empresarial como também das suas ati-
vidades no Sindicato, envolvendo as empre-
sas ligadas à entidade, o que representa uma 

experiência muito importante para que pos-
samos ouvir esses usuários”, afirmou Ihoshi, 
em entrevista à Revista do SINFAC-SP,  
reiterando que a partir das sugestões do 
Conselho, “certamente poderemos melho-
rar os índices e os indicadores de atendi-
mento aos nossos usuários”.

Ainda durante o evento de posse do 
Conselho, na nova sede da JUCESP, no 
bairro paulistano da Lapa, a secretária 
de Desenvolvimento Econômico, Patricia 
Ellen da Silva, reforçou a importância do 
papel da gestão pública, de ser exemplo 
na política brasileira, tendo na formação 
do Conselho seu mais recente expoente. 
“Temos um longo trabalho pela frente, 
para entregar realmente uma oferta de 
serviços diferenciada e competitiva glo-
balmente”, complementou. 

QUEM É QUEM NO CONSELHO

JUCESP: Walter Ihoshi, Adriana Maria Garavello Flosi, José Constantino de 
Bastos Junior, Marcelo Manhães de Almeida e Valdir Saviolli
Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Patricia Ellen da Silva (titular) 
e Jandaraci Ferreira de Araújo (suplente) 
SEFAZ-SP: Ester Bortoletto Ribeiro (titular) e Wagner B. de Carvalho (suplente)
Corregedoria-Geral da Administração: Antonio Carlos Santa Izabel 
(titular) e Alexandre Guerrero Mendes (suplente)
Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo: Celso Jesus Mongioni 
(titular) e Marcos Ribeiro de Barros (suplente)
SEBRAE: Beatriz Gusmão Sanches (titular) e Thais Escridelli da Silveira (suplente)
SINFAC-SP: Hamilton de Brito Junior (titular) e Marcus Jair Garutti (suplente)
Assoc. Paulista de Supermercados: Ronaldo dos Santos (titular) e Roberto 
Longo Pinho Moreno (suplente)
Fed. das Assoc. Comerciais do Estado de SP: Alfredo Cotait Neto (titular) e 
Roberto Mateus Ordine (suplente)
Sind. das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros: Vander Morales 
(titular) e Fernando Barbosa Calvet (suplente)
Sind. da Indústria de Produtos Farmacêuticos: Nelson Augusto Mussolini 
(titular) e Bruno Cesar Almeida de Abreu (suplente)

Hamilton de Brito Junior e Marcus Jair 
Garutti assinam termo de posse
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EMENDA 173
O presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento 
Comercial), reuniu-se em 11 de março, em Brasília, com o deputado federal paulista Enrico 
Misasi (PV), membro da comissão mista que analisa a proposta. O parlamentar deu seu 
apoio à demanda defendida pelo Sindicato – a Emenda 173 à PEC 45 (reforma tributária). 
O texto é fundamental para o fomento comercial porque reivindica a não incidência do 
Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) nas operações realizadas com capital próprio destinadas 
a fomentar as micro e pequenas empresas. “Muito consciente quanto à importância da nossa 

proposta, o deputado vai estudar os detalhes da Emenda para depois levá-la para análise na comissão”, afirmou o dirigente.

PIS E COFINS 
A discussão de uma nova estratégia contra a majoração do PIS e da Cofins foi o mote da 
reunião realizada em 11 de março, em Brasília, entre o presidente do SINFAC-SP, Hamilton 
de Brito Junior, e o deputado federal Laercio Oliveira (PP-SE), histórico apoiador do fomento 
comercial. Segundo o parlamentar, o governo federal pretende promover uma mudança 
nestes dois tributos, inserindo as empresas em um sistema de não cumulatividade, mesmo 
antes da reforma tributária. Já o setor de serviços quer a adoção de alíquotas diferenciadas, 
assim como a desoneração da folha de pagamento. “A mudança no PIS e na Cofins deve ser 

apresentada ao governo como uma contraproposta disruptiva que englobe o uso de mão de obra intensiva”, comentou o dirigente.

AUXÍLIO AOS CONTABILISTAS
O SINFAC-SP e o Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo estão 
canalizando sua histórica parceria 
agora por conta da Empresa 
Simples de Crédito, visto que 
o fomento comercial paulista 
percebeu que os contabilistas 

ainda estão com dificuldades na abertura e classificação correta dessa 
nova atividade. Para agilizar esta interação, o presidente do SINFAC-
SP, Hamilton de Brito Junior, o 1º vice, Marcus Jair Garutti (Iguassu 
Fomento Mercantil), e a gerente administrativo financeiro, Cristina Engels 
Rodrigues, reuniram-se em 2 de março, na sede do SINDCONT-SP, com o 
recém-empossado presidente, Geraldo Carlos Lima. O objetivo é realizar 
palestras focadas no tema, abordando não apenas a parte burocrática, 
como também as peculiaridades deste negócio, tornando os contadores 
mais capazes de atender este segmento. 

POSSE NO SINDCONT-SP
Em 5 de março, o presidente do 
SINFAC-SP, Hamilton de Brito 
Junior, e o 1º vice, Marcus Jair 
Garutti, com suas respectivas 
esposas, participaram do jantar 
que empossou a diretoria do 
Sindicato dos Contabilistas de 

São Paulo (SINDCONT-SP), liderada pelo presidente Geraldo Carlos Lima. 
Entre os convidados (foto), Itamar Borges (deputado estadual), Walter 
Ihoshi (presidente da JUCESP), Arnaldo Faria de Sá (ex-deputado federal) 
e Hatiro Shimomoto (ex-deputado estadual).

SESCON-SP: 71 ANOS

O SINFAC-SP, por meio do presidente 
Hamilton de Brito Junior, prestigiou em 
28 de fevereiro, na Capital, a festa pelos 
71 anos de um de seus mais tradicionais 
parceiros – o Sindicato das Empresas 
de Serviços Contábeis no Estado de São 
Paulo. Há um ano à frente da entidade, o 
presidente Reynaldo Lima Jr. lembrou, em 
seu discurso, por exemplo, da atuação do 
SESCON-SP em prol da reforma tributária, 
apresentando ideias e propondo melhorias 
à PEC 45. A solenidade também contou com 
personalidades (foto) como os presidentes 
João Diniz (Central Brasileira do Setor de 
Serviços) e Ricardo Patah (União Geral dos 
Trabalhadores e Sindicato dos Comerciários 
de São Paulo), Márcio Massao Shimomoto 
(ex-presidente do SESCON-SP), Edir Sales 
(vereadora) e Márcio Olívio Fernandes da 
Costa (2º VP da FECOMERCIOSP).
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MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA
Juntamente com 
outras 100 entidades 
de 70 segmentos 
da economia, o 
SINFAC-SP mais 
uma vez participou 

de uma mobilização contra a majoração tributária no país. 
Realizado em 17 de fevereiro no Clube Esperia, na Capital 
paulista, o Movimento de Entidades e Lideranças contou com 
personalidades como os ex-secretários da Receita Federal 
Everardo Maciel e Marcos Cintra – este último do atual governo –, 
e o senador Major Olímpio (PSL-SP) As lideranças argumentaram 
que as PECs 45 (Câmara) e 110 (Senado), se aprovadas da maneira 
como foram formatadas, elevarão a carga tributária em até 400% 
em determinados casos, incluindo o setor de serviço. Também 
marcaram presença a Central Brasileira do Setor de Serviços, o 
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São 
Paulo, a Associação Comercial de São Paulo, a Confederação 
Nacional de Serviços e o Instituto Brasil 200. Em 21 de fevereiro, 
o Movimento publicou no jornal Valor Econômico manifesto 
enumerando todas as suas demandas.

ESTATUTO DA ANFAC
Realizada em 11 de 
fevereiro, a Assembleia 
Geral Extraordinária 
convocada pela ANFAC 
reuniu membros de 
sindicatos do setor 

e de empresas associadas em dia com suas obrigações sociais 
para discutir e votar a reforma estatutária da Associação. 
O presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior, 
representando a associada Credere Consultoria e Fomento 
Comercial, esteve presente. “Houve mudanças substanciais, 
incluindo o fim do Conselho Consultivo, que era formado por 
presidentes de sindicatos. Em seu lugar, foi criado o cargo de 
diretor de assuntos sindicais, para dar mais operacionalidade à 
entidade em relação ao mercado”, afirmou Hamilton. Segundo 
o dirigente, foi incluída, no estatuto, a possibilidade de 
chamada de uma nova eleição no caso de vacância do cargo do 
atual presidente, Luiz Lemos Leite, procedimento não previsto 
anteriormente. “Todas as discussões foram muito positivas, 
porque visaram fortalecer a nossa atividade e beneficiar o 
desenvolvimento do setor”, salientou.





Avenida Paulista, 37 – 6º andar

11 3509 1203

SEGURANÇA E CONTROLE 
PARA SEUS RECEBÍVEIS

A CERC é a primeira registradora de recebíveis e crédito 
autorizada pelo Banco Central do Brasil. O registro dos 
recebíveis na CERC possibilita ao credor a avaliação destes 
ativos e a realização de operações com informações 
mais consistentes. A CERC atua de maneira 100% digital, 
trazendo a tecnologia necessária para construir o 
futuro do mercado de crédito do Brasil com segurança, 
transparência e solidez.

www.cerc.inf.br
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