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EDITORIAL

DIRETORIA (2018-2022)

EXPEDIENTE

HORA DE SE REINVENTAR 

A lamentável pandemia do novo coronaví-
rus, que já vitimou milhares de pessoas 
em todo o planeta, tem revelado diversas 

faces do mundo atual, das boas e positivas às gra-
ves e preocupantes. No caso do fomento comercial, 
é mais uma oportunidade de demonstrar nossa 
enorme resiliência nos momentos marcados pelas 
mais profundas crises.

Desde o início do isolamento social no estado 
de São Paulo, em 24 de março, o SINFAC-SP traba-

lha arduamente para minimizar os impactos deste processo no nosso merca-
do, adaptando-se à nova realidade e, com o apoio de diretores e colaborado-
res, prossegue obtendo importantes conquistas.

Foi o caso, por exemplo, da nossa Central de Risco, velho sonho que final-
mente saiu do papel, em plena pandemia, verdadeira revolução para o nosso 
setor, proporcionando mais segurança às operações, ajudando as empresas a 
melhor analisar todo o histórico do cliente e, com isto, certamente minimizar 
em muito as possibilidades de inadimplência. 

Este, aliás, é o principal assunto deste número, em reportagem explicando 
o bem-sucedido trabalho conjunto realizado entre o Sindicato e o Vadu, em-
presa de tecnologia responsável pelo desenvolvimento do Sistema de Informa-
ção Nacional para Decisão de Crédito – SINDC, parte integrante do módulo 
CreditBox, que traz informações atualizadas sobre sacados e cedentes.

Contudo, a explosão da Covid-19, que agravou a já combalida economia 
do país, vem atingindo a cadeia produtiva de todos os segmentos, e o nosso 
não poderia ser exceção.

Esta realidade pode ser vista com toda a força em outra reportagem, desta 
vez abordando as estratégias adotadas por algumas associadas do SINFAC-SP, 
a fim de mitigar prejuízos. A notícia boa é que muitas delas estão conseguindo!

Mas, conforme lembra o ditado, não há como cobrir o sol com a peneira: 2020, 
de forma geral, está duramente comprometido o que, porém, não invalida todo e 
qualquer esforço para diminuir as mazelas econômicas trazidas pela pandemia. 

A esperança agora recai sobre 2021, quando todos deveremos colher os 
frutos das inúmeras diretrizes colocadas em prática em nossas empresas, as-
sim como no Sindicato que nos representa na maior unidade da federação. 

Por ora, reforçamos nossas medidas de segurança e, seguindo as recomen-
dações das autoridades sanitárias para prevenir contaminações com a Covid-19, 
demos nossa humilde contribuição aos esforços das autoridades, por meio de 
protocolo sugerido para nossa volta gradativa às atividades presenciais. 

Enquanto torcemos para o breve surgimento de vacina e medicamentos 
eficazes contra esta perigosa doença, só nos cabe, em nome da Diretoria e dos 
colaboradores do SINFAC-SP, externar neste espaço nossos mais profundos 
sentimentos às famílias daqueles que se foram, e o agradecimento sincero a 
todos os profissionais de saúde que atuam incansavelmente, dia e noite, na 
linha de frente desta gravíssima emergência. 

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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ENTREVISTA

QUANTO MAIS PRÓXIMO DO CLIENTE, MELHOR
Fundada em Campinas há 20 anos, a Elfen Fomento Mercantil opera predominantemente com a 

cadeia produtiva do plástico, incluindo indústrias, comércio de resinas, embalagens e reciclagem 

Embora tenha uma história similar à de tantas outras em-
presas do setor, a Elfen começou sua trajetória em janeiro 
de 2000 operando apenas com o seu fundador, o adminis-

trador e contador Alessandro Ribeiro Walter – e assim permane-
ceu pelos primeiros cinco anos.

Além do trabalho solo, o início das atividades desta factoring 
campineira teve como marca principal o fomento de pequenas 
indústrias e prestadoras de serviço, oficinas mecânicas, funila-
rias e restaurantes.

O natural crescimento da empresa acabou por trazer outros 
membros da família para o negócio, primeiramente o irmão Ra-
phael Walter, que em 2006 assumiu a diretoria corporativa. 

Bem mais adiante, em 2018, chegou o pai e atual diretor co-
mercial, Walmir Walter. Esta última aquisição ocorreu princi-
palmente por causa do crescimento do volume dos negócios e a 
necessidade de haver alguém mais experiente na área. 

Hoje, a factoring – associada ao SINFAC-SP desde junho 
de 2018 – conta com 15 colaboradores. Porém, todas as em-
presas do grupo, incluindo a Qualipol Plásticos, a Pack Haus 
Embalagens e a TK Assessoria Contábil, têm juntas quase 300 
colaboradores. 

“A proximidade com os clientes tem sido a nossa marca. Não 
atuamos somente com a compra dos recebíveis, buscamos dar 
orientação e assessoria para cada um dos empreendimentos”, 
afirma Alessandro, cuja expertise conquistada por anos de traba-
lho no setor bancário foi essencial para a Elfen atingir seu atual 
patamar no mercado.

SINFAC-SP: Como foi iniciar este negócio sozinho e to-
cá-lo desta forma nos primeiros anos?

Alessandro: Realmente, comecei sozinho, fazendo todos 
os processos do dia a dia. Visitava clientes, digitava operações 
e realizava todas as atividades administrativas. Marcava as visi-
tas bem cedinho, retirava as operações nos clientes, aproveitava 
para pedir indicações e ficar próximo a todos eles. Muitas vezes, 
dava conselhos e sugestões administrativas. Isso acabou se tor-
nando o nosso diferencial. Até hoje auxiliamos nossos clientes 
na gestão dos seus negócios.

SINFAC-SP: Qual o perfil da sua clientela?
Alessandro: Atuamos com diversas indústrias do segmen-

to de plásticos, comércio de resinas, embalagens e reciclagem. 
Quase todos os nossos clientes fazem negócios uns com os ou-
tros. Esta sinergia gera resultados e segurança recíprocos. 

SINFAC-SP: A quais fatores o senhor atribui a evolução 
da Elfen nestes 20 anos? 

Alessandro: À proximidade com os nossos clientes. Não 
atuamos somente com a compra dos recebíveis, buscamos dar 
orientação e assessoria para os negócios. Desejamos ser par-
ceiros de verdade. Focamos nossa atuação em um segmento de 
mercado, e esta decisão causa sinergia, porque também acaba-
mos conhecendo todos os players deste ambiente.

SINFAC-SP: Existe algo especial ocorrendo hoje na vida 
da empresa?

Alessandro: Sim, hoje estamos crescendo bastante e 
atuando no planejamento estratégico de diversos clientes. 
Devido à nossa expertise de mercado e às vivências acumula-
das ao longo destas duas décadas, estamos auxiliando várias 
empresas que se encontravam em situação financeira bem 
difícil. Consequentemente, estamos salvando vários negó-
cios e empregos.

SINFAC-SP: Como analisa o comportamento do merca-
do neste atual momento de crise social, econômica e sani-
tária?

Alessandro: Este é um momento de união. Estamos passan-
do por um período histórico, onde os lucros devem ser deixados 
de lado para buscarmos a manutenção dos negócios e dos em-
pregos. Este é um momento importante também para melho-
rarmos nossa gestão e auxiliarmos os clientes a fazer o mesmo, 

Alessandro Ribeiro Walter (ao fundo), com o pai e diretor comercial 
Walmir Walter, o diretor operacional Marcelo Rodrigo dos Santos e a 
gerente administrativo Carla Suelen Alves de Oliveira
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preparando-os para uma retomada em que serão mais fortes e 
competitivos. Paralelamente, estamos dispondo aos clientes re-
cursos financeiros e assessoria contábil, jurídica, administrativa 
e estratégica.

SINFAC-SP: Como a empresa está trabalhando nesta 
pandemia e que ações tem adotado para continuar ope-
rando?

Alessandro: Estamos com muitas demandas, mas sempre 
apoiando os nossos clientes neste momento em que eles mais 
precisam de nós. Já notamos uma melhora, e por isso acredita-
mos que sairemos vitoriosos e fortalecidos deste processo. A re-
flexão gerada pela pandemia tem sido valiosa, porque nos levou 
a repensar o que realmente importa.

SINFAC-SP: Que atitudes a Elfen tomou para minimizar 
a inadimplência neste momento de crise?

Alessandro: Atuamos muito intensivamente logo no 
início da pandemia, telefonando para os clientes que pe-
diam prorrogação e orientando-os sobre como proceder 
para evitar o que chamamos de “crise de crédito”. Tivemos 
muito sucesso. Explicamos que a prorrogação de títulos deve 
ser cautelosa, pois caso perdessem o crédito, o benefício da 
prorrogação depois se tornaria muito prejudicial para o his-
tórico da empresa. 

Com isso, haveria dificuldade de obtenção de crédito com 
as instituições financeiras e seus fornecedores, algo que pode-
ria dificultar muito a retomada dos negócios. Buscamos oferecer 
outras soluções e auxiliar na gestão do fluxo de caixa apertado.

SINFAC-SP: Como avalia o apoio do SINFAC-SP ao setor?
Alessandro: É uma entidade bastante atuante, que sempre 

busca nos apoiar e criar novos caminhos em meio a este mundo 
de constantes transformações. Os cursos oferecidos e a presença 
atuante no setor muito nos auxiliam. Hoje, não só o fomento 
comercial tem de se reinventar, mas todos os segmentos devem 
sempre observar as tendências do mercado.

SINFAC-SP: Quais são as principais metas de sua em-
presa até o final deste ano? 

Alessandro: Estamos investindo na diversificação dos negó-
cios para incrementar as receitas com novos produtos e serviços 
oferecidos aos nossos clientes. Ainda neste ano, pretendemos 
consolidar projetos já iniciados, nos preparando para uma reto-
mada forte a partir do quarto trimestre de 2020. 

Somos otimistas e trabalhamos muito, aspectos que nos aju-
dam a atingir resultados positivos, mesmo em tempos de crise 
como este trazido pela pandemia de Covid-19. Historicamente, 
acreditamos nas pessoas e no potencial delas, e isso tem feito 
grande diferença para o nosso sucesso. 

ENTREVISTA

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/rgbsys-sistema-para-fomento-securitizadora-de-credito-e-fidc
https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/rgbsys-sistema-para-fomento-securitizadora-de-credito-e-fidc
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MERCADO

O NOVO NORMAL DO SETOR
Entre a quarentena iniciada em 24 de março e as incertezas de uma  

flexibilização da economia sem qualquer garantia de sucesso, o SINFAC-SP  
e suas representadas continuam se adaptando à situação

Responsável por transformar a ro-
tina das empresas, organizações 
e pessoas, ao impor novas for-

mas de relacionamento social e laboral, a 
pandemia de Covid-19 levou o Sindicato 
a adotar medidas para proteger seus cola-
boradores e associados – a começar pela 
suspensão, ainda na primeira quinzena 
de março –, de cursos, eventos e reuniões 
presenciais. 

A partir deste “novo normal”, a entida-
de passou a promover lives em seu canal 
no YouTube e a participar como convida-
da de outras, onde tem debatido as prin-
cipais demandas do setor. 

Por aplicativo, realizou reuniões de 
diretoria, e webinários com os associa-
dos. Além disso, deu férias coletivas aos 
colaboradores, conservou o atendimento 
on-line e colocou um plantão telefônico à 
disposição do setor.

A crise socioeconômica trazida pela 
pandemia levou também o SINFAC-SP 
a criar o “Gabinete de Crise”, que diaria-

mente recebe de empresas inscritas da-
dos sobre índices operacionais médios 
e os divulga semanalmente ao mercado. 
Com isso, proporciona aos empresários 
um campo de visão global que os auxilia 
a analisar o andamento dos negócios e a 
tomar as melhores decisões. 

TERMÔMETRO
Após um desempenho abaixo do nor-

mal, os números registrados começaram a 
se estabilizar ao longo das semanas, che-
gando a abril no seguinte patamar: 68,71% 
(liquidez), 38,41% (operações) e 63,91% 
(operações em relação às entradas de cai-
xa). Em maio, os índices foram, respectiva-
mente, 72,01%, 39,55% e 73,44%.

“O Gabinete de Crise é uma iniciati-
va vitoriosa, um verdadeiro termômetro, 
a partir do qual conseguimos dar uma 
dimensão mais real dos reflexos da Co-
vid-19 nas operações do nosso setor”, afir-
ma o presidente do SINFAC-SP, Hamilton 
de Brito Junior (Credere Consultoria e Fo-

mento Mercantil).

PROTOCOLOS
Em 1º de junho, entendendo que po-

deria retornar às atividades, o Sindicato 
enviou à prefeitura paulistana um pro-
tocolo sanitário visando obter anuência 
para esta retomada. 

“Entretanto, este protocolo não foi 
assinado, pois logo em seguida a prefei-
tura paulistana liberou o protocolo para 
escritórios em geral, e sendo este o nosso 
perfil, uma vez que trabalhamos basica-
mente com plataforma digital e sem aten-
dimento ao público, nos baseamos nele 
para retornar às atividades presenciais”, 
complementa o dirigente.

A mais recente iniciativa do Sindica-
to relacionada à pandemia se deu pela 
produção de um vídeo de orientação, 
de quase cinco minutos, em que divulga 
ao mercado protocolos com orientações 
gerais para o setor retomar gradualmen-
te sua rotina.

Renato Cardili, CEO e fundador da Aticca 
Capital: mais rigor nas análises de crédito

Fernanda Prado dos Santos, sócia da MP 
Securitizadora: redução de tranches e limites

Fernando Regadas Jr., sócio-diretor da 
Cobravel: atenção redobrada nas cobranças
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MERCADO

PERDAS
Além de milhares de vidas e empregos 

ceifados e do fechamento de empresas, a 
pandemia já gerou prejuízos de bilhões de 
reais à economia nacional, com retração 
prevista entre 5% e 10% no PIB em 2020. 

Somente o varejo – onde atua parte 
dos clientes do fomento comercial – dei-
xará de fazer negócios da ordem de R$ 115 
bilhões neste ano. Já as micros, pequenas 
e médias empresas vão perder vendas 
equivalentes a R$ 54,5 bilhões, em rela-
ção àquilo que seria alcançado sem a cri-
se. Estes números fazem parte de estudo 
desenvolvido pelo assessor econômico da 
FecomercioSP, Altamiro Carvalho.

“Espera-se ainda que ao redor de 44 mil 
empresas varejistas de pequeno porte não 
consigam ter forças para suportar a crise e 
fechem as portas ao longo deste ano, e que 
as MPME varejistas fechem mais de 191 
mil vagas”, explica o economista.

ESTRATÉGIAS
Mesmo com esses dados críticos, fica 

difícil ter 100% de segurança sobre como 
a economia do país irá se comportar até o 
final deste ano e ao longo de 2021. 

A partir desta visão – e entre máscaras, 
álcool em gel e distanciamento social –,  
as empresas do fomento comercial adota-

ram regras para minimizar os prejuízos, 
como a não abertura de novos cadastros, 
intensificação das cobranças, negociação 
de pedidos de prorrogação e análise de 
crédito com mais rigor.

Todas essas atitudes se mostraram 
essenciais para as empresas ouvidas nes-
ta reportagem, que registraram liquidez 
diária média acima de 75% e optaram 
por manter seus colaboradores em home  
office, sem promover demissões. 

Com forte atuação no segmento de ali-
mentos, a Aticca Capital, de Araraquara, por 
exemplo, sentiu forte impacto na demanda 
por operações, percebendo ainda um au-
mento expressivo no risco de crédito. 

“Desenhamos estratégias para mitigar 
os impactos da crise. Repensamos todos 
os setores da empresa, incluindo a área de 
análise de crédito, processo que se tornou 
mais minucioso para tentar captar todos 
os sinais que pudessem prever uma futura 
inadimplência de determinado sacado”, 
explica o CEO e sócio-fundador do FIDC, 
Renato Cardili.

Diretor do SINFAC-SP, ele revela tam-
bém que os setores de cobrança e contro-
ladoria de lastro foram reestruturados 
para fazer um controle prévio das liqui-
dações, por meio de um trabalho de “pré-
cobrança”, tentando prever qual seria o 

índice de liquidez futuro da Aticca Capi-
tal. “Essas medidas visam garantir uma 
carteira de títulos com menos risco para 
os nossos clientes e, assim, gerar opera-
ções seguras”, comenta Cardili.

Já a paulistana Cobravel Securitizado-
ra, que atua com um mix de clientes das 
indústrias metalúrgica, mecânica, quími-
ca, alimentícia e de embalagens, adotou 
como primeira medida nesta pandemia a 
intensificação das cobranças, com a pre-
missa de receber os títulos vencidos e os 
prorrogados por meio de acordos feitos 
diretamente com os sacados.

“Tomamos a decisão de operar muito 
pouco, somente com clientes habituais 
e, mesmo assim, sendo bem rigorosos na 
concessão desses créditos”, pondera o só-
cio-diretor da empresa, Fernando Rega-
das Jr., que também faz parte da Diretoria 
do Sindicato. 

Mesmo antes de completar dois anos de 
fundação, em agosto próximo, a MP Secu-
ritizadora, de Guarulhos, já enfrentava seu 
primeiro grande desafio. Diante da pande-
mia, a sócia-diretora Fernanda Prado dos 
Santos, responsável pelas áreas administra-
tiva e financeira, não pensou duas vezes.

“Adotamos uma política de crédito 
mais rígida, com tranches e limites re-
duzidos, e optamos por não abrir novos 
cadastros. Estamos fazendo operações 
com mercadorias entregues e confirma-
das, analisando caso a caso, por região e 
segmento”, salienta a gestora.

Sediada em Ribeirão Preto e atuando 
fortemente com clientes da área de pres-
tação de serviços, a Mérito DV Fomento 
Empresarial também precisou ser mais 
flexível nas renegociações com os clien-
tes, inclusive aceitando, em alguns casos, 
prorrogações de até 60 dias.

“Nosso objetivo é evitar, de toda for-
ma, um desgaste maior ou até ingressar 
com ações no Judiciário. Por isso, também 
elevamos o rigor na liberação das opera-
ções, verificando, dia após dia, o cenário 
futuro para promover alguma mudança 
neste posicionamento”, complementa o 
sócio-diretor Adilson Carlos Defendi. 

Altamiro Carvalho, assessor econômico da 
FecomercioSP: muitas baixas previstas no 
pequeno varejo

Adilson Carlos Defendi, sócio-diretor da 
Mérito DV Fomento Empresarial: prorrogação 
de até 60 dias
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VADU BUSCA ENTENDER PRINCIPAIS 
DORES DO FOMENTO COMERCIAL

Há quase quatro anos atuando no mercado de fomento comercial, empresa especializada em 
inteligência artificial avança no desenvolvimento de soluções voltadas à análise de crédito

Mais recente parceiro insti-
tucional do SINFAC-SP, o 
Vadu é uma empresa de tec-

nologia que não para de crescer, pro-
cesso que se acelerou no ano passado, 
com a intensificação de sua presença 
no fomento comercial.

Fundada em 2016 – e a partir do fi-
nal de julho estabelecida em novo es-
critório no bairro de Moema, zona sul 
da Capital paulista –, a companhia tem 
como escopo acelerar o processo de 
análise de crédito, dando mais precisão 
e confiabilidade para as informações 
pesquisadas. 

Conta atualmente com 14 colabo-
radores, divididos entre as áreas de 
programação e desenvolvimento de 
tecnologia e crédito. “Ser uma empresa 
compacta demonstra o poder da tecno-

logia em um sistema bem construído”, 
justifica o diretor comercial Alexandre 
Malheiros.

Ele atua em sociedade com Alex Dun-
des (diretor de tecnologia), Michel Va-
ron (diretor-executivo), além de Vinicius 
Brum e Eduardo Júnior (sócios estratégi-
cos na área técnica).

SINFAC-SP: Qual a relação entre a 
filosofia de trabalho de sua empresa e 
as soluções desenvolvidas? 

Malheiros: A nossa principal filo-
sofia de trabalho é desenvolver soluções 
que facilitem a análise de crédito, au-
mentando a velocidade de execução des-
sas operações, proporcionando maior 
precisão na informação e no monitora-
mento do pós-crédito. Análises demo-
ravam dias para serem concluídas; agora 
levam segundos.

Para monitorar as necessidades do 
mercado diariamente, temos uma equipe 
que trabalha de forma contínua na evo-
lução da plataforma, unindo tecnologia e 
criatividade para entregar a melhor solu-
ção ao nosso cliente.

Mais do que criar soluções internali-
zadas, criamos soluções conectadas com 
as dores reais do setor, afinal, a solução 
não está “dentro de casa”, mas sim no que 
o mercado precisa. Por isso, de acordo 
com a nossa filosofia de trabalho, o clien-
te é o ponto central.

SINFAC-SP: Quais os principais 
produtos do seu portfólio? 

Malheiros: O Vadu oferece uma 
plataforma de big data com inteligên-
cia artificial, contemplando uma série 
de produtos embarcados, centralizan-
do informações de quase 47 milhões 

de CNPJs e, aproximadamente, 270 mi-
lhões de CPFs. 

Fazem parte do nosso portfólio o “Re-
latório de Crédito, o Monitoramento de 
Risco, o Customer Relationship Manage-
ment (CRM), o Informe Falimentar e o 
Motor de Crédito.

O Relatório de Crédito, por exemplo, 
consolida dezenas de informações de um 
CNPJ em análise, agilizando a busca de 
informações de forma muito completa 
em poucos minutos. 

Já o Monitoramento de Risco ajuda 
nossos clientes a monitorar diariamente 
toda a variação de risco de sua carteira em 
aberto. No caso de factorings, FIDCs e se-
curitizadoras, tanto a carteira de cedentes 
como a de sacados são monitoradas auto-
maticamente. 

Temos ainda o CRM, voltado para o 
controle de prospecções e manutenção 
de contas de clientes, com a automação 
de geração de leads e controle interno da 
equipe comercial. 

O Informe Falimentar, por sua vez, 
gerencia diariamente toda a movimenta-
ção de recuperações judiciais e falências 
no Brasil inteiro, com a vantagem de in-
tegrar a carteira da empresa-cliente no 
informativo, deixando-a a par de tudo o 
que ocorre nas carteiras dos grupos mo-
nitorados.

Outro produto de destaque é o Motor 
de Crédito, ferramenta mais ágil do mer-
cado na análise de operações e/ou CNPJs. 
Com ele, nossa empresa analisa pontos 
antes humanamente impossíveis, com 
uma performance inacreditável. São, em 
média, 200 títulos analisados em menos 
de três minutos, quando a concentração 
dos mesmos está em aproximadamente 
50 sacados.

Alexandre Malheiros, diretor comercial  
do Vadu: plataforma em constante evolução
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SINFAC-SP: Quantos clientes o 
Vadu possui atualmente e em quais 
segmentos?

Malheiros: Nossa empresa surgiu 
com foco inicial no atendimento do mer-
cado de fomento comercial. Em 2019, 
alcançou 100 clientes, enquanto ainda 
oferecia a plataforma em fase Beta. Atu-
almente, contamos com quase 200 em 
carteira.

SINFAC-SP: Como a empresa está 
trabalhando nesta pandemia e que 
ações tem adotado para continuar 
operando?

Malheiros: Como nosso produto é 
totalmente voltado para tecnologia, não 
tivemos grandes problemas em adaptar 
100% da equipe em home office. Assim, 
não houve mudança na prestação de 
serviços aos nossos clientes, pois todos 

os treinamentos já eram realizados de 
forma on-line, conforme a política da 
empresa. 

Nossa equipe comercial, formada por 
profissionais experientes no mercado, 
sentiu um pouco a falta dessa “aproxima-
ção” com os clientes, mas estamos bem 
adaptados ao formato necessário para 
atravessar esta pandemia. 

SINFAC-SP: Quais são as principais 
dificuldades enfrentadas por vocês no 
quadro atual?

Malheiros: O maior desafio advém 
da dificuldade financeira das empre-
sas, já a partir do início desta crise sa-
nitária. No entanto, o Vadu, somando 
seus produtos, oferece uma solução 
que auxilia, inclusive, a visualizar este 
cenário, aspecto que acaba apoiando 
todo o mercado.

SINFAC-SP: Que análise você faz 
da recente parceria firmada entre 
sua empresa e o Sindicato, e que 
perspectiva projeta para esta atua-
ção conjunta?

Malheiros: Em nosso ponto de 
vista, a parceria com o SINFAC-SP é 
fundamental para o incentivo das em-
presas a utilizarem o módulo SINDC –  
Sistema de Informação Nacional para De-
cisão de Crédito. A seriedade da institui-
ção carimba a eficiência da ferramenta. 

O apoio e a credibilidade dispensa-
dos pelo presidente Hamilton, que já era 
cliente da plataforma, foram e estão sen-
do grandes facilitadores para o sucesso 
deste projeto. Os presidentes dos demais 
SINFACs também abraçaram a ideia, e 
com o apoio e esforço de todos, o produ-
to certamente vai se consolidar cada vez 
mais no segmento. 

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/banco-arbi
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CENTRAL DE RISCO,  
UM GRANDE SONHO REALIZADO
Desenvolvida pelo Vadu em parceria estratégica com o SINFAC-SP,  

plataforma concentra uma vasta quantidade de dados de empresas e pessoas  
físicas para aumentar a segurança operacional do mercado

Há muito almejada por todo o se-
tor, a criação de uma central de 
risco que abastecesse as empre-

sas do fomento comercial de informações 
atualizadas sobre sacados e cedentes aca-
ba de se concretizar. 

Lançada no início de junho, a ferra-
menta foi desenvolvida pelo Vadu, em-
presa paulistana de inteligência artificial, 
que contou com a expertise do SINFAC-SP  
para entender as principais demandas de 
factorings, FIDCs, securitizadoras e Em-
presas Simples de Crédito (ESC) no cam-
po da análise de crédito.

“A Central de Risco nasceu dentro do 
‘Gabinete de Crise’, que o nosso Sindicato 
iniciou em São Paulo logo após o começo 
da pandemia. O momento também era 
oportuno em função da suspensão das ne-
gativações, naquela ocasião trazida pelo 
hoje vetado PL 675, que num primeiro mo-
mento teria efeito de 90 dias, a partir de 20 
de março”, relembra o presidente do Sin-
dicato, Hamilton de Brito Junior (Credere 
Consultoria e Fomento Mercantil).

Criado em 26 de março, o bem-suce-
dido “Gabinete de Crise” – formado por 
diretores da entidade e empresários asso-
ciados ou não (de todo o Brasil) – provou 
ser possível às empresas de fomento co-
mercial promover a troca de dados de ope-
rações, norteando a tomada de decisões. 

A princípio diária, a divulgação dos 
números passou a ser semanal, a partir 
do início de junho, com a média dos 
números coletados durante os dias 
anteriores. 

A ideia tomou corpo em con-
junto com o Vadu, cuja platafor-
ma de big data com inteligência 
artificial concentra informações 

de quase 47 milhões de CNPJs e aproxi-
madamente 270 milhões de CPFs. (Leia 
entrevista nas páginas 8 e 9).

O Sistema de Informação Nacional 
para Decisão de Crédito (SINDC) faz 
parte do módulo credito e conta com o 
compartilhamento de informações, sem 
identificação das empresas participantes, 
uma mecânica detalhadamente analisada 
antes de chegar ao mercado.

“Uma das principais diferenças do 
CreditBox é que separamos as visões ‘ce-
dente’ e ‘sacado’ no relatório e adiciona-
mos controles rígidos de acesso para a 
‘visão cedente’, sempre focando na segu-
rança do compartilhamento das informa-
ções”, explica o sócio e diretor comercial 
do Vadu, Alexandre Malheiros.

Esta cautela, segundo ele, afasta um 
dos principais temores dos empre-
sários do setor – a possibilida-
de de ter sua carteira de 
clientes visualizada 
e prospectada 

por terceiros, a partir do uso da Central.
“Esta possibilidade foi eliminada no 

módulo SINDC. Além disso, a cobrança 
de valores distintos para ‘visão cedente’ e a 
limitação de consultas de CNPJs que ainda 
não fazem parte da carteira de clientes são 
alguns dos pontos que geram segurança 
neste quesito”, esclarece.

De acordo ainda com Malheiros, o 
módulo apresenta aos empresários que 
utilizam a ferramenta a exposição de ris-
co, tanto de cedentes quanto de sacados, 
mostrando faixas de títulos a vencer e 
vencidos, assim como dados importantes 
incluindo pontualidade, recompra e Índi-
ce de Liquidez Mensal (ILM).

Marcio Lima Gonçalves, diretor de relações 
com o mercado do SINFAC-SP e sócio da 
Euro Money Fomento Mercantil

Doriana Pieri, sócia 
da Pleno Invest

Alexandre Malheiros, 
diretor comercial do Vadu
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O mercado realmente está apostando 
na Central de Risco, e essa realidade pôde 
ser vista logo em seu lançamento, na pri-
meira semana de junho, quando já havia 
mais de 100 empresas registradas na plata-
forma, somando carteiras acima de R$ 2,5 
bilhões. 

“A expectativa é que até o final do 
ano tenhamos mais de 500 empresas no  
portfólio, o que de fato trará uma visão de 
exposição nunca vista em nenhuma cen-
tral utilizada pelo segmento. 

Para 2021, nossa expectativa é englo-
bar, no mínimo, metade das cerca de 6 
mil empresas do setor de fomento comer-
cial existentes no Brasil”, complementa o 
empresário.

Para o diretor de relações com o mer-
cado do SINFAC-SP, Marcio Lima Gon-
çalves, sócio-diretor da Euro Money Fo-
mento Mercantil, de Guarulhos, quanto 
maior o número de adesões ao produto, 
mais segurança haverá nas análises das 
informações geradas pelas empresas. 

 “Com esta Central de Risco, temos uma 

excelente ferramenta nas mãos. Muito bem 
desenvolvida e a um custo acessível, esta 
tecnologia só será realmente efetiva se os 
empresários do nosso setor aderirem em 
massa ao produto”, afirma o empresário, 
que em 2019 foi um dos responsáveis por 
manter os primeiros contatos com o Vadu.

ENTUSIASMO
Entre os empresários do setor, a Cen-

tral de Risco foi recebida com nítida eu-
foria, sendo vista como um enorme passo 
adiante para o fortalecimento da ativida-
de, que historicamente sempre buscou 
elevar a segurança e a confiabilidade de 
suas operações.

“Há muito tempo vínhamos almejando 
esta iniciativa, mas ela não se concretizava 
devido ao receio de muitos empresários de 
que as informações de seus clientes fossem 
utilizadas de forma indevida por concor-
rentes. Foi preciso vir esta grande crise 
para que o segmento se unisse e pensasse 
em soluções para o enfrentamento das di-
ficuldades”, reconhece a diretora do Sin-
dicato Doriana Pieri Bento, sócia-diretora 
da Pleno Invest, de Campinas, que atende 
clientes de diversos segmentos no estado 

de São Paulo e Sul de Minas.
A empresária entende que 

a Central de Risco foi 
criada de forma cus-

tomizada, a fim 
de atender o 

setor, por isso ela acredita que, havendo 
forte adesão, as informações disponíveis 
serão mais precisas e condizentes com a 
realidade do mercado. “Será como fazer 
do limão uma limonada”, compara.

Doriana também avalia que, além de 
informações fundamentais para o desen-
volvimento da atividade, a Central de Ris-
co poderá proporcionar uma considerável 
redução de custos às empresas do fomen-
to comercial, se comparada aos tradicio-
nais birôs de crédito. 

“Acredito que esta ferramenta nos trará 
tranquilidade, pois mesmo em situações 
em que houver a aprovação de novas leis 
que prejudiquem o nosso setor, seremos 
capazes de continuar operando com segu-
rança”, pondera a empresária campineira. 

Para tanto, ela acredita que os gestores 
deverão realizar graduais mudanças na 
operacionalização das empresas. “Como 
todo sistema novo, este também deman-
dará esforços para adaptação e melho-
ria contínua. A integração aos ERPs das 
empresas, em busca de maior agilidade e 
segurança no uso da ferramenta, será um 
dos maiores desafios dessa integração”, 
exemplifica.

Mesma visão tem o diretor operacio-
nal Rodrigo Carminatti Pavan, da Direct 
Cred Fomento Mercantil e da Way Secu-
ritizadora, ambas sediadas em Jundiaí. 
“Finalmente estamos diante de uma Cen-
tral de Risco que definitivamente poderá 
trazer muitos benefícios às empresas do 
nosso setor. Várias tentativas foram frus-
tradas anteriormente, tendo como ponto 
de fragilidade a credibilidade na troca 
das informações, problema que acabou 
refletindo na baixa adesão e, consequen-
temente, na extinção do produto”, argu-
menta o executivo.

Conhecedor do CreditBox, o ges-
tor enfatiza que a tecnologia foi 
criada sob um modelo inovador 
desenvolvido para suprir deficiên-
cias que possam colocar em risco 
a credibilidade do produto, cons-
truído com robustez para evitar 
invasões e vazamento de dados. 

Rodrigo Carminatti Pavan, diretor 
operacional da Direct Cred

Paulo Leite, sócio-administrador da 
Davos Adonai Fomento Mercantil

Spencer Kuhlmann Neto, diretor 
operacional do FIDC One7
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“A ferramenta traz maior amplitude 
no entendimento do verdadeiro risco 
que está sendo negociado, além de dar 
mais agilidade, precisão e eficiência, o 
que, ao final de uma operação, resultará 
em redução de risco e na possibilidade 
de maior satisfação dos nossos clientes”, 
entende Pavan.

O gestor reforça que, de modo geral, as 
aprovações ocorrem tendo como referên-
cia um conjunto de informações, experi-
ências, comportamentos e, agora, dados 
complementares procedentes da Central 
de Risco, tornando assim o ambiente de 
negociação mais seguro para todos.

No entender do empresário, o flu-
xo operacional das aprovações receberá 
uma etapa adicional que passará pela 
avaliação dos dados fornecidos pela Cen-
tral de Risco. Juntamente com as demais 
informações do atual procedimento, as 

análises definirão ou não a aprovação de 
determinada operação.

“Certamente, ela promoverá mudan-
ças a partir de informações compiladas 
que nos auxiliarão nas tomadas de deci-
sões em uma velocidade muito grande, os 
processos serão mais assertivos e eficien-
tes, podendo se refletir na composição 
de custo das empresas, com tendência a 
queda. Por isso, acreditamos na redução 
da inadimplência como fator de maior 
atração de fluxo de recursos para o crédi-
to” aponta Pavan.

PERCEPÇÃO AMPLIADA 
A expectativa dominante no meio é 

que a Central de Risco promoverá uma 
visão mais completa sobre a situação real 
de cedentes e sacados, fortalecendo o am-
biente de negócios contragolpes e emis-
são de títulos simulados.

“Saber quanto o cliente deve para o 
segmento e se ele não está ‘fabricando 
dinheiro em casa’ será o reflexo imediato 
do uso da plataforma”, indica o advogado 
Paulo Leite, sócio-administrador da Da-
vos Adonai Fomento Comercial, de Bra-
gança Paulista, que assinou o serviço logo 
após o lançamento.

O executivo acredita que o CreditBox 
vai, fundamentalmente, ajudar o mercado 
a diminuir perdas, incluindo as causadas 
pela inadimplência, mal que ainda tira o 
sossego dos empresários em todo o país.

Segundo Leite, a queda provavelmen-
te atingirá em torno de 10%, mas com cer-
teza tudo isso ocorrerá principalmente se 
houver grande adesão por parte de facto-
rings, fundos, securitizadoras e Empresas 
Simples de Crédito. 

“Sem dúvida, a Central de Risco será 
uma grande ferramenta de seleção, que 

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/msys
https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/msys
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nos auxiliará a também cumprir, com 
mais eficácia, o know your customer”, 
pondera o empresário, que atende clien-
tes das indústrias mecânica e alimentícia.

MARCO PARA O SETOR
É desta forma que o diretor operacio-

nal do FIDC One7, Spencer Huhlmann, vê 
a chegada da Central de Riscos, “que veio 
para quebrar antigos paradigmas, permi-
tindo que as informações sejam aproveita-
das de forma mais eficiente por todos os 
players da indústria de FIDCs”, pondera.

À época desta entrevista, na primeira 
quinzena de junho, a empresa sediada na 
Vila Olímpia, zona sul da Capital, ainda 
não usava a ferramenta porque, naquele 
momento, promovia alterações na mesa 
de operações, a fim de conectar-se com 
novos fornecedores no segundo semes-
tre, especialmente o provedor tecnológi-
co da Central.

“Quando falamos do mercado de cré-
dito, a informação é o bem mais precioso. 
Todas as análises preditivas são uma ten-
tativa de prever probabilidades, em um 
contexto de interpretação de informações 
de diferentes fontes, sejam elas internas 
ou externas. A Central de Risco ajudará 
no compartilhamento organizado e fide-
digno de informações e isso transformará 
a maneira como analisamos e concede-
mos crédito”, argumenta Huhlmann.

O diretor operacional da One7 – cuja 
carteira é formada em sua maioria por 
clientes da indústria de transformação e 
que, no início de julho, anunciou a aqui-
sição do controle da fintech Rapidoo – es-
tima que o maior volume de informações 
tornará mais assertivas as análises e, por 
consequência, a concessão de crédito. 

“Sempre que há mais segurança na 
análise de crédito, o apetite do investidor 
aumenta. As barreiras geográficas tam-

bém diminuem, pois, tendo informação 
de qualidade e de fonte confiável, a checa-
gem presencial de alguns aspectos perde 
peso no processo decisório”, observa.

A partir desta constatação dos benefí-
cios da Central de Risco, o executivo acre-
dita que empresas que antes não tinham 
como comprovar a qualidade de seus pa-
péis para fornecedores de crédito diversos 
agora estarão na vitrine, com a possibili-
dade de pleitear crédito com financiado-
res que antes sequer as enxergavam. 

“Com certeza, teremos reflexos na 
quantidade de oferta de crédito, na pre-
cificação das operações e também na re-
cuperação de ativos inadimplentes. Com 
a possibilidade de maior previsão do risco 
da operação, a tendência é que os spreads 
diminuam. Este movimento virtuoso irá, 
sem dúvida, alterar o mercado de crédito 
como um todo, mais especificamente, o 
de FIDCs”, prevê. 

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/linear-group-constituicao-de-securitizadoras-de-recebiveis-empresariais
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LEGISLAÇÃO

GRANDE VITÓRIA DO SETOR:  
VETADO O PL Nº 675/2020

SINFAC-SP comemora o fim da proposta que prejudicaria os negócios do fomento comercial

Altamente danoso ao fomento co-
mercial e à economia nacional 
como um todo, o PL nº 675/2020 

foi integralmente vetado pela Presidência 
da República, em 30 de junho, após forte 
atuação dos setores produtivos, entre os 
quais o fomento comercial.

Embora permitisse a possibilidade de 
protesto de devedores, já que foi à sanção 
em sua forma original, a proposta suspen-
dia por 90 dias –, contados a partir de 20 de 
março e com revalidação até quando per-
durar o estado de calamidade pública –,  
a inscrição de consumidores inadimplen-
tes nos cadastros restritivos.

“Foi uma importante vitória, e o  
SINFAC-SP se orgulha de novamente ter atu-
ado na linha de frente, para obter sucesso em 
mais um pleito de fundamental importância 
para o nosso setor”, celebra o presidente do 
Sindicato, Hamilton de Brito Junior, ao co-
mentar a atitude positiva do relator Julian 
Lemos (PSL-PB), que dias antes havia rejei-
tado as mudanças feitas pelo Senado.

Entre as ações promovidas pelo Sindi-
cato, o dirigente destaca o envio de carta 
a todos os parlamentares paulistas e ao 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, onde explicava os impactos 
negativos do PL ao setor.

Lembrou também que foram feitas 
três lives sobre o assunto, uma delas com 
os deputados Alexis Fonteyne e Laercio 
Oliveira e outras duas com o presidente da 
Associação Nacional dos Bureaus de Crédi-
to (ANBC), Elias Sfeir. Na mais recente live 
com a ANBC, em 3 de julho, Sfeir explicou 
que o mercado se autorregulamentou e 
que a suspensão da negativação pelos birôs 
de crédito, por 45 dias, permaneceria até 
meados de julho, podendo ser prorrogada 
por mais 30 dias, pois ainda existiria o risco 
de novas medidas legislativas, até mesmo 
com a possibilidade de o Congresso Nacio-
nal derrubar o veto presidencial. 

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/stand-by
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BOM PARA AMBAS AS PARTES
Aditamento à Convenção Coletiva visa manter saúde financeira 

das empresas e preservar os interesses dos colaboradores

O SINFAC-SP formalizou em abril 
aditamento à Convenção Coleti-
va com o SEAAC da Capital (São 

Paulo, Embu, Embu-Guaçu, Francisco 
Morato e Taboão da Serra) e com as enti-
dades representativas dos trabalhadores 
de Bauru, Franca, Guarulhos, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio 
Preto e de suas respectivas regiões.

Com validade retroativa a 1º de abril, 
este documento está em conformidade 
com as MPs nº 927 e nº 936, permitindo a 
suspensão e redução da jornada de traba-
lho, independentemente da faixa salarial e 
do nível de instrução do colaborador. 

A ideia é preservar empregos, salários 
e benefícios dos trabalhadores que atuam 
em factorings, securitizadoras de crédito e 
Empresas Simples de Crédito (ESC), du-
rante o estado de calamidade pública pro-
vocado pela pandemia de Covid-19, que a 
princípio se estenderá até 31 de dezembro.

Pelo aditamento, as empresas poderão 
formalizar acordos individuais com todos 
os empregados, contemplando a possibi-
lidade de redução da jornada de trabalho 
e do salário em 25%, 50% e 70%, abrindo 
oportunidade para o recebimento do auxí-
lio emergencial do governo federal.

As empresas que em 2019 tenham 
auferido receita bruta superior a R$ 4,8 
milhões ficarão obrigadas, no caso de 
suspensão do contrato de trabalho, a ar-
car com 30% do salário do empregado du-
rante o período acordado.

Além disso, compete aos sindicatos, 
profissional e patronal, repassar as infor-
mações básicas e necessárias que devem 
constar obrigatoriamente dos acordos in-
dividuais firmados com os empregados, 
os quais serão encaminhados ao Minis-
tério da Economia e às entidades partici-
pantes deste aditamento.

Em consonância com o espírito soli-
dário e de cooperação com a situação das 
pessoas neste grave momento do país, fi-
cou estabelecido na cláusula 2.2 do Termo 
de Aditamento da CCT que, na medida da 
capacidade econômica de cada empre-

sário, poderão as empresas, de forma fa-
cultativa, promover ajuda compensatória 
aos empregados que tiverem reduzidos a 
jornada de trabalho e o salário.

A iniciativa deverá constar de cláusula 
expressa em termo individual a ser firma-
do entre empresa e empregado, sendo de-
vidamente comunicada ao governo e aos 
respectivos sindicatos. “Esta negociação 
vitoriosa preservou empregos, dando mais 
segurança jurídica às relações trabalhistas 
durante a pandemia”, afirmou o presidente 
do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior.

OUTRAS MUDANÇAS
O aditamento autorizou também a uti-

lização do teletrabalho (home office), inde-
pendentemente de maiores formalidades, 
devendo a empresa ajustar com os emprega-
dos a questão de eventual disponibilidade de 
equipamentos eletrônicos e seus respectivos 
custos. Neste caso, apenas a manutenção do 
vale-transporte não é obrigatória.

Da mesma forma, o acordo celebrado 
com as entidades de trabalhadores con-
templou a possibilidade de suspensão do 
contrato de trabalho de todos os empre-
gados pelo período de até 60 dias, pos-
sivelmente fracionado em dois períodos 
de 30 dias, também abrindo brecha para 
o recebimento do benefício emergencial.

“Neste processo saíram ganhando os 
empregados, que garantiram o emprego 
pelo mesmo período do acordo individual, 
e as empresas, que conseguiram um alívio 
provisório em suas despesas ordinárias em 
relação à folha salarial e aos encargos inci-
dentes sobre ela”, comentou o consultor jurí-
dico Ricardo Border, que juntamente com o 
seu colega Cleber Fabiano Martim, auxiliou 
juridicamente o SINFAC-SP neste processo.

SERVIÇO
Os documentos encontram-se no site 

da entidade, em “Convenções Coletivas”, 
no menu “Convenções Coletivas 2019-
2020”. Dúvidas podem ser esclarecidas 
no telefone (11) 3105-0615 ou via e-mail: 
sinfacsp@sinfac-sp.com.br. 

CONVENÇÃO COLETIVA

https://www.sinfacsp.com.br/conteudo/order-by
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ACONTECEU

ABRINDO CAMINHO PARA OS NEGÓCIOS
Participação do SINFAC-SP no Comitê da Micro e Pequena Empresa tem proporcionado 

avanços no debate em torno das demandas do fomento comercial 

As três últimas reuniões virtuais 
realizadas pela Secretaria Espe-
cial de Produtividade, Emprego 

e Competitividade (SEPEC) – 11 e 25 de 
maio e 9 de junho – abriram caminho 
para o Sindicato expor suas principais 
demandas ao secretário Carlos Alexandre 
Da Costa.

Recebidas com muita atenção pelo 
gestor público e seus pares, os pleitos gi-
raram em torno da necessidade de inclu-
são das factorings, com receita anual de 
até R$ 4,8 milhões, no Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (PRONAMPE) – con-
forme ficou claro na primeira das três vi-
deoconferências.

“A ideia é que as nossas empresas 
atuem com a possibilidade de um crédi-
to de 30% do faturamento, a uma taxa de 
5% ao ano, carência de oito meses e pra-
zo de 36 meses, aspectos que, se forem 
adotados, ajudarão a recompor o caixa 
perdido com a inadimplência”, avalia o 
presidente do SINFAC-SP, Hamilton de 
Brito Junior (Credere Consultoria e Fo-
mento Mercantil).

Ainda neste encontro on-line, Hamil-
ton explanou brevemente sobre a possi-
bilidade de uma alteração na Lei Com-
plementar nº 167, de 24 de abril de 2019 
(Empresa Simples de Crédito), permitin-
do a esses entes jurídicos se tornarem re-
passadoras de recursos oficiais. 

“Entretanto, a emenda 17 da MP 958 
contempla várias mudanças importantes, 
o que seria um grande avanço para apro-
ximar a ESC do perfil da factoring, mas 
essa nossa solicitação não foi acolhida”, 
lamentou o dirigente.

PL Nº 675/2020
Já na reunião virtual promovida em 25 

de maio, Brito Junior indicou aos mem-
bros do Comitê a importância da supres-
são dos artigos 4º (protestos) e 6º (ações 
judiciais) do PL nº 675/2020. 

“Ambos os artigos prejudicam o pe-
queno empresário, porque acabarão em-
poderando o sacado, que escolherá pagar 
ou não. Vão travar todo o mercado de cré-
dito. Da cadeia produtiva da indústria para 
o comércio atacadista, e assim por diante; 
do atacadista para o comércio varejista e 
deste para o consumidor final, pois com 
o risco de não recebimento, a consequên-
cia lógica será a não realização de vendas 
a prazo, com exigência de pagamentos à 
vista ou até mesmo antecipados”, previu o 
mandatário, quando ainda se desconhecia 
o desfecho da votação no Congresso, e o 
veto presidencial ocorrido na sequência. 

O presidente do SINFAC-SP explicou 
ainda ao secretário da SEPEC que a enti-
dade também havia recorrido ao senador 
Jorginho Mello (PL-SC). Defensor do em-
preendedorismo, o parlamentar protoco-
lou alterações na Lei da ESC (emenda 17 
da MP 958), entre as quais a ampliação do 
escopo de atuação desses entes jurídicos.

A par destas ações, Carlos Alexandre 
Da Costa comentou que a SEPEC analisa-
ria a questão do acesso ao crédito ao fo-
mento comercial, provando mais uma vez 
que o setor tem demandas legítimas.

“Afinal, trata-se de dar crédito para 
vocês operarem essa linha e não simples-
mente repassá-la. É diferente, porque o 
risco é de vocês, portanto não gera risco 
sistêmico, e isso precisa ser levado em 
consideração”, comentou. 

Outras duas propostas apresentadas 
pelo Sindicato à SEPEC demandam a 
compensação integral de prejuízo fiscal 
no próximo exercício e o arrefecimento 
da regra exigida para a confirmação de 
recebimento de mercadoria na nota fis-
cal eletrônica.

SEBRAE – FAMPE
Fora do Pronampe, as Empresas 

Simples de Crédito ainda poderão se be-
neficiar de um futuro convênio entre o  
SINFAC-SP e o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas. A infor-
mação foi divulgada na reunião remota 
de 9 de junho pelo presidente Hamilton, 
que dias depois enviaria oficio ao SEBRAE 
expondo a ideia.

“Desejamos um convênio que per-
mita acesso a linhas de crédito, por-
que não precisaríamos de lei especí-
fica, pois já existe a Resolução CDN 
nº 339/2019, do próprio SEBRAE, que 
dispõe sobre quem pode participar do 
Fundo de Aval da Micro e Pequena Em-
presa. Então, só bastaria acrescentar 
um determinado artigo para incluir a 
ESC”, ressaltou o dirigente.

De acordo com ele, a demanda é 
justa porque a ESC não está pedindo 
dinheiro, nem quer ser repassadora de 
recursos, pleiteando apenas a garantia 
do Fundo de Aval. “Também nos coloca-
mos à disposição do secretário para par-
ticipar de um comitê, a ser criado, para 
a democratização do crédito”, comentou 
Hamilton. 
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INTERAÇÃO

R$ 2 BILHÕES AO ALCANCE  
DO FOMENTO COMERCIAL

Parceria inédita proporciona ao setor acesso ao Programa de Crédito Turístico,  
iniciativa vinculada ao governo de São Paulo

Diante da crise socioeconômica 
trazida pela Covid-19, acordo fir-
mado entre o SINFAC-SP e a Se-

cretaria de Turismo do Estado de São Paulo 
(SETUR-SP) abriu espaço para factorings, 
securitizadoras e Empresas Simples de Cré-
dito ajudarem a cadeia produtiva do turis-
mo a acessar crédito, por meio da compra 
de recebíveis ou geração de empréstimos 
para capital de giro e outras finalidades.

Foco do acordo, o Programa de Crédito 
Turístico inclui o Desenvolve SP, bancos fe-
derais e o Banco do Povo, este último com 
recursos destinados, em sua maioria, aos 
microempreendedores individuais (MEI).

Até 26 de junho, o Programa teve 
aprovados 162 projetos de investimentos, 
somando R$ 422 milhões, ou seja, 42,2% 
do total de R$ 1 bilhão anunciado inicial-
mente pelo governo do Estado. A oferta 
de recursos disponíveis para a solicitação 
das empresas do setor turístico, entretan-
to, poderá chegar a R$ 2 bilhões.

 “Mas, depois da pandemia, a oportuni-
dade de novos negócios para as nossas em-
presas vai perdurar”, afirma o presidente do 

Eduardo Madeira, coordenador de 
financiamentos e investimentos da  
SETUR SP-InvestSP: parceria fundamental

Sindicato divide espaço no site do governo com outros agentes financeiros do Programa

SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior (Cre-
dere Consultoria e Fomento Mercantil), 
“pois quando a economia voltar a crescer, 
certamente haverá a necessidade de novos 
aportes, inclusive para saldar empréstimos 
contraídos durante a crise”, acrescenta.

O dirigente salienta que o Sindicato 
– presente no site do governo com outros 
agentes financeiros do Programa, desde o 
fechamento do acordo - já recebeu mais 
de 100 formulários de candidatos a crédi-
tos variando entre R$ 5 mil e R$ 300 mil, 
marcando assim o início de um fluxo re-
cíproco de oportunidades. 

Nicho especialmente interessante 
para as Empresas Simples de Crédito, no 
entender de Hamilton, o segmento de tu-
rismo tem entre suas virtudes caracterís-
ticas operacionais diferenciadas. 

“Continuaremos em busca de iniciati-
vas assim, pois este primeiro aniversário 
das ESCs, completado em abril, coincidiu 
com o nosso primeiro ano de representa-
ção desta nova modalidade em nosso es-
tado”, emendou.

Coordenador de financiamentos e 

investimentos da SETUR-SP / Invest SP, 
Eduardo Madeira explica que a Secretaria 
colocou à disposição do fomento comer-
cial um portfólio com potenciais clientes 
para prospecção. 

“A parceria é fundamental, pois traz 
uma nova solução em crédito para atender 
às demandas do setor turístico, tão afetado 
neste momento, e que terá continuidade 
na retomada da atividade econômica, com 
os projetos de turismo no estado de São 
Paulo”, complementa o gestor público.

CAMINHO
As empresas associadas ao SINFAC-SP  

podem acessar o Programa de Crédito 
Turístico no site da entidade, em “Parce-
rias”/ “Diversos”, mediante login e senha. 

Já os players do setor de turismo in-
teressados em levantar recursos com o 
fomento comercial devem consultar o site 
– www.creditoturistico.com.br – e preen-
cher o formulário, que chega automati-
camente ao SINFAC-SP para direcioná-lo 
às factorings, securitizadoras e ESCs, de 
acordo com a demanda solicitada. 

www.creditoturistico.com.br
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PONTO DE VISTA
Gaudêncio Torquato 

UMA NOTA ACIMA DO TOM

Basta apurar os sentidos para perceber que 
há uma nota acima do tom na orquestração 
política. O presidente é um incontrolável 

rebelde no uso de substantivos ácidos e adjetivos 
ferinos para animar suas galeras e atacar adversá-
rios. Magistrados, incluindo os de grande bagagem, 
extravasam e abrem polêmica. Dos políticos, situ-
ação ou oposição, o tiroteio virtual não arrefeceu 
como seria de se esperar durante a pandemia.

Tudo sinaliza para uma sobrecarga de energia 
acumulada, como se o alvo não fosse a Covid-19 e 
sim os interlocutores das nossas instituições. Até os 
generais, antes comedidos no uso do verbo, extra-
polam os limites. Razoável pensar que esses com-
portamentos oxigenam nossa democracia, pois o 
debate desperta a sociedade. Mas há uma questão 
de fundo nesse jogo em temas como intervenção 
militar, golpe, impeachment, rebelião social, entre 
outros. É preciso cuidado com a banalização.

Entremos nos temas. A retórica de conflitos 
se impregna de interesses estratégicos eleitorais. 
Bolsonaro estica a campanha até hoje. Os 30% de 
apoiadores montam na garupa do azarão. O PT, 
destroçado depois de afundar o país, só pensa em 
voltar ao primeiro plano. Basta ver Lula. Condena-
do em duas instâncias, defende agora a primazia 
do PT, negando-se a assinar manifestos em favor 
da democracia. Grandes partidos já apontam even-
tuais candidatos em 2022. Médios e pequenos se 
atrelam às recompensas, como entes do Centrão 
aboletados no governo.

A polarização política agita chefes e lideranças 
de todos os setores. Para acirrar, enfrentamos uma 

das maiores epidemias da história, tragédia expan-
dida com a reversão da economia. Bolso vazio de 
milhões de pessoas e empobrecimento das classes 
sociais podem até gerar convulsões, abrindo cami-
nho para o caos social.

Sob esse risco, estariam criadas as condições 
para a arrebentação da maré política e eventos gra-
ves no Congresso Nacional. Portanto, a ideia de 
impeachment só se fundamenta na base da mobili-
zação social. Improvável pensar em afastamento do 
presidente como ato unilateral do Parlamento. Só 
mesmo uma onda das margens para o centro pode-
ria dar xeque mortal no tabuleiro da política.

Da mesma forma, é irrazoável a alternativa 
de intervenção militar. As Forças Armadas, gra-
ças ao profissionalismo, firmaram uma imagem 
de respeito, credibilidade e seriedade. Não en-
trariam numa aventura pela tomada do poder na 
marra. Excepcionalmente, podem ir às ruas para 
garantir a lei e a ordem. As Forças sabem que es-
tão diante de uma sociedade mais atenta, crítica 
e solidária. Essa imensa classe média tende a re-
jeitar extremos ideológicos. Apenas um minús-
culo grupo – nem 10% da população – apoiaria 
um golpe autoritário.

Portanto, baixem a bola, senhores guerreiros. O 
momento exige foco no combate ao coronavírus e 
não no tiroteio verbal, como a lenha que se joga nas 
redes sociais.

Quanto aos magistrados, generais e mandatá-
rios, a mensagem vem dos romanos: homo loquax, 
homo mendax – homem falador é homem menti-
roso. Ou acaba se transformando em mentiroso. 

Gaudêncio 
Torquato é 
jornalista, professor 
titular da USP e 
consultor político

https://www.youtube.com/channel/UCDbukGc79s4KdznzlX2u6AA/featured
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VISÃO JURÍDICA
Alexandre Fuchs das Neves

DUPLICATAS ESCRITURAIS: O QUE SÃO E 
POR QUE MUDARÃO O NOSSO MERCADO

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

A entrada em vigor da Circular 4.016/2020 

BACEN vai regular a atividade de escri-

turação das duplicatas trazida pela Lei nº 

13.775/2018, assim como a negociação de tais títu-

los, dentre outros temas, e deve estar em funciona-

mento em meados de janeiro de 2021.

A duplicata escritural existe porque, cabendo 

ao BACEN exercer o controle do crédito sob todas 

as suas formas, nos termos da Lei nº 4.595/1954, 

inciso IV do art. 10, faz-se necessário conhecer os 

modelos e o volume de crédito existentes.

Escriturar uma duplicata é o ato de emitir (sa-

car) este título, dentro de uma Infraestrutura do 

Mercado Financeiro (IMF), que são prestadoras de 

serviço do Sistema Financeiro Nacional, devida-

mente autorizadas pelo BACEN.

Existem outros títulos de crédito, sendo que vá-

rios foram criados pela Lei nº 13.986/2020, dentre 

eles a Cédula de Crédito Bancário (CCB).

Retornando, no ato da emissão, outros atos 

cambiais já podem ser inseridos, tais como o en-

dosso – transferência de titularidade para determi-

nado cessionário – e o aval, em que a duplicata já 

pode nascer com a titularidade marcada em nome 

do cessionário.

Cuidado com o nome: não se trata de duplicata 

virtual, eletrônica ou digital, e sim escritural. Estar 

num ambiente digital é mera consequência desta 

modalidade.

Uma das dúvidas mais comuns reside sobre 

o fato de uma empresa cessionária usar determi-

nada IMF para escriturar a sua duplicata, e outra 

empresa do ramo optar por IMF diversa. Neste 

caso, temos a “interoperabilidade”, isto é, como 

se fosse um sistema espelhado, a tecnologia apli-

cada ao tema deve ser robusta e segura o suficien-

te para que as IMFs “interoperem”, ou seja, tudo 

o que acontece em uma reflete-se em todas as 

demais em tempo real.

Desdobramento lógico disso é o fenômeno da 

unicidade, em que cada duplicata estará atrelada à 

sua respectiva nota fiscal para os fins da sua escri-

turação dentro da IMF, e será impossível haver mais 

de uma duplicata, evitando os eventos conhecidos 

como “emissão em duplicidade”.

Complementando, a unicidade diz respeito à 

duplicata ou às parcelas, sendo que no ecossis-

tema das IMFs não há como “multiplicar” o fa-

turamento.

As duplicatas físicas, ou mesmo as eletrônicas 

– fora de uma plataforma devidamente autorizada 

a funcionar pelo BACEN – continuarão a existir, e 

podem ser negociadas, mas em face às regras e ao 

princípio da publicidade, as negociações com du-

plicatas escriturais prevalecerão sobre as demais, 

mesmo realizadas posteriormente.

E serão as IMFs que realizarão o saneamento 

das duplicatas escriturais, por meio de medidas 

como apresentação ao sacado, escolha do caminho 

a ser realizado para o aceite – e se ele será obrigató-

rio –, assim como o desenho do pagamento.

A própria Circular 4.016/2020 prevê, em seu art. 

20, a realização de uma “convenção” entre as IMFs, 

para ajustes necessários, como os detalhes de como 

serão realizados os atos de apresentação para acei-

te, liquidação e demais ações, processo que deve 

ocorrer em até 120 dias após a entrada em vigor da 

Circular, possivelmente em meados de janeiro do 

ano que vem.

Mas fica o alerta: o art. 10 da Lei nº 13.775/2018 

está em pleno vigor, para qualquer modelo de du-

plicata – “São nulas de pleno direito as cláusulas 

contratuais que vedam, limitam ou oneram, de 

forma direta ou indireta, a emissão ou a circula-

ção de duplicatas emitidas sob a forma cartular ou 

escritural. ”

Afinal, com a evolução do art. 73-A da Lei Com-

plementar nº 123/2006, o sacado não pode negar o 

pagamento para terceiros – esta, uma das grandes 

vitórias do nosso setor nos últimos tempos. 
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ARTIGO CONTÁBIL
Marco Antonio Granado

NBC TG 1000 (R1): CONTABILIDADE PARA 
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

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

O Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) emite separadamente as normas 

para aplicação às demonstrações contá-

beis de empresas de pequeno e médio porte.

Resultado da primeira revisão da Norma Brasi-

leira de Contabilidade - NBC TG 1000, realizada em 

2016, a NBC TG 1000 (R1) traz, em sua essência, 

um conjunto de regramentos que convergem com 

as normas internacionais de contabilidade, emiti-

das pelo IASB (Conselho Internacional de Normas 

Contábeis), as quais aplicam-se aos exercícios ini-

ciados a partir de 1º de janeiro de 2012, aprovada 

pela Resolução CFC 1.418/2012. 

Elaborada com o objetivo de propiciar um 

tratamento diferenciado para as pequenas e 

médias empresas, a NBC TG 1000 (R1) visa sim-

plificar a escrituração e a geração das demons-

trações contábeis, levando em consideração a 

realidade do porte e o volume de negócios e de 

transações realizadas.

A adoção desta norma está vinculada à receita 

bruta do ano anterior, igual ou inferior aos limites 

definidos nos incisos II do Artigo 3º da Lei Comple-

mentar nº 155/2016, no caso de empresa de peque-

no porte que aufira, em cada ano-calendário, recei-

ta bruta superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a 

R$ 4,8 milhões. 

A NBC TG 1000 (R1) estabelece critérios e pro-

cedimentos contábeis simplificados para o registro 

das transações e operações que são comumente ob-

servadas na realidade das microempresas e empre-

sas de pequeno porte. As alterações incluídas pas-

saram a ser requeridas pelo CFC, a partir de 1º de 

janeiro de 2017. A linguagem universal da norma 

beneficia significativamente os negócios, a partir 

da geração de informações e relatórios contábeis 

padronizados. 

Portanto, ajuda a melhorar o processo de pla-

nejamento e gestão das PMEs, revelando o quanto 

a contabilidade é ferramenta indispensável no pro-

cesso de tomada de decisão nas empresas.

As grandes dificuldades de sua implantação fo-

ram de ordens técnica, tecnológica e cultural, além 

da interferência histórica de outras normas, nota-

damente das tributárias que, por décadas, sinaliza-

ram a possibilidade de simplificação ou mesmo da 

não exigibilidade da escrituração contábil comple-

ta para entidades de pequeno porte, enquadradas 

em regimes simplificados de tributação como o lu-

cro presumido ou Simples Nacional.

A escrituração contábil deve ser realizada com 

observância aos princípios de contabilidade e em 

conformidade com as disposições contidas nesta 

interpretação.

Os lançamentos contábeis devem ser feitos 

diariamente, desde que baseados, ou tendo como 

suporte, os livros auxiliares escriturados em con-

formidade com a ITG 2000 – Escrituração Contábil. 

Portanto, todas as PMEs estão obrigadas a atender 

à NBC TG 1000 (R1), independentemente de seu 

regime tributário.

A inobservância às NBCs constitui infração dis-

ciplinar sujeita às penalidades previstas nas alíneas 

de “c” a “g” do art. 27 do Decreto-Lei nº 9.295/1946, 

alterado pela Lei nº 12.249/2010, e ao Código de 

Ética Profissional do Contador.

Não podemos deixar de enfatizar que a exis-

tência das NBCs e de regramentos contábeis que 

norteiam a qualidade, segurança e confiança para 

a temática contábil, valorizam a profissão contábil, 

trazendo para este segmento uma crescente com-

petência, alinhado a um constante desenvolvimen-

to técnico, contido em aprimoramentos contínuos, 

em busca de uma visão criteriosa para o conteúdo 

de informações existentes nas diversas demonstra-

ções contábeis e financeiras, traduzindo números 

em diretrizes de gestão empresarial.

A íntegra das Normas Brasileiras de Contabili-

dade TG 1000 (R1) vigentes são encontrados no site 

do CFC – www.cfc.org.br.  

www.cfc.org.br
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NOVAS ROTINAS

EFICIÊNCIA AO VIVO 
Sem promover ou participar de eventos presenciais desde a segunda quinzena de março, em 
função do novo coronavírus, SINFAC-SP optou pelas lives para dar andamento às suas ações

O distanciamento social obtido 
com essa atitude não preju-
dicou o trabalho da entidade, 

demonstrando ser possível levar adiante, 
com a mesma eficácia, suas atividades 
institucionais.

A primeira live do SINFAC-SP (17 de 
abril), realizada em conjunto com a Asso-
ciação Nacional dos Bureaus de Crédito, 
contou com a participação do presiden-
te da ANBC, Elias Sfeir, que explicou 
a importância da decisão tomada pela  
Associação, que prorrogou a negativação 
de 10 para 45 dias, procedimento total-
mente em sintonia com prática seme-
lhante adotada no mundo inteiro.

ACORDO COLETIVO
Em 22 de abril, outra live tratou do 

PL nº 675 e detalhou o funcionamento do 
aditivo ao acordo coletivo firmado com o  
SEAAC São Paulo, documento que permi-
te a aplicação da MP 936/2020, em sua to-
talidade, para suspensão e redução da jor-
nada de trabalho, independentemente da 
faixa salarial. (Leia matéria na página 16).

CENTRAL DE RISCO
Antigo sonho do setor, sua criação 

se tornou realidade, com tecnologia dis-
ponibilizada pelo Vadu. O tema esteve 
no foco em reunião on-line de Diretoria, 
realizada em 28 de abril, com as partici-
pações de Michel Varon e Alexandre Ma-
lheiros, respectivos CEO e CCO da em-
presa paulistana. Nesse mesmo dia, foi 
transmitida live com o professor Ernani 
Desbesel e o consultor jurídico Alexandre 
Fuchs das Neves, acerca do impacto da 
Covid-19 no setor. Em 5 de maio – agora 
aberta a todos os empresários do fomen-
to comercial –, outra live detalhou como 
funcionará a Central de Risco. (Leia ma-
téria nas páginas 11 a 14).

DUPLICATA ESCRITURAL
Com mais de 2 mil visualizações, as 

quase duas horas da live realizada em 
8 de maio pelo SINFAC-SP contou com 
apresentação do titular da CERC, Fer-
nando Marsillac Fontes, e teve como de-
batedores os presidentes dos sindicatos 
parceiros da registradora – o anfitrião 
Hamilton de Brito Junior, Marcio Agui-
lar (SINFAC-RS) e Roberto Ribeiro (SIN-
DISFAC-MG), além do advogado Alexan-
dre Fuchs das Neves. 

O palestrante atribuiu ao advento da 
duplicata escritural a possibilidade de se 
resolverem problemas históricos do fo-
mento comercial, garantindo a segurança 
operacional e jurídica ao mercado. O do-
cumento vai ser essencial no combate às 
fraudes e contra a recusa, por muitas em-
presas, de pagar às factorings por títulos 
adquiridos de terceiros. “Não haverá mais 
razão para estas recusas, pois todos os 
títulos chegarão ao pagador como emiti-
dos por uma registradora, tenham ou não 
sido objetos de negociação”, argumentou 
Marsillac, lembrando que as chamadas 
“comissárias”, também se encontram com 
os dias contados.

NEGATIVAÇÕES
Em 15 de maio, o PL nº 675 foi mais 

uma vez o foco de uma live promovida 
pelo SINFAC-SP, desta vez 
com os deputados federais 
Laercio Oliveira (PP-SE) e 
Alexis Fonteyne (Novo-SP), 
ambos defensores do fo-
mento comercial e das ati-
vidades empresariais. Para 
o parlamentar paulista, o 
projeto se insere no con-
texto por ele definido como 
uma avalanche de medidas 
essencialmente demagógi-

cas que tem se abatido sobre o Legislativo 
Federal. “Sem protesto, não há capital de 
giro”, emendou Laercio. 

ANÁLISE DE CRÉDITO
Este foi o tema da live realizada em 

23 de junho, em parceria com o Vadu e a 
Boa Vista SCPC, da qual tomaram parte 
Flávio Calife (economista-chefe do birô de 
crédito), Michel Varon (diretor do Vadu), 
além dos consultores Ernani Desbesel e 
Rogério Castelo Branco. A transmissão foi 
moderada pelo diretor de relações com o 
mercado do Sindicato, Márcio Lima Gon-
çalves (Euro Money) e teve participação do 
presidente Hamilton de Brito Junior. “No 
final de 2020, as atividades devem voltar ao 
patamar do começo do ano”, previu Calife.

PRONAMPE
Criado para ajudar empresários em 

dificuldade por causa da pandemia, o Pro-
grama Nacional de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte ainda 
está longe de alcançar todos os que pre-
cisam de recursos para continuar operan-
do. Problemas e soluções foram debatidos 
em live do SINFAC-RS, que reuniu a sena-
dora Kátia Abreu (relatora do projeto) e 
os presidentes Marcio Aguilar (anfitrião), 
Hamilton de Brito Junior (SINFAC-SP)  
e Luiz Lemos Leite (ANFAC). 

Live sobre o PL 675 contou com os deputados federais 
Laercio Oliveira (abaixo, à esq.) e Alexis Fonteyne 
(acima, à dir.)
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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

Anuncio_CERC_OK.indd   1 24/07/2019   08:33:46

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

