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EDITORIAL

DIRETORIA (2018-2022)

EXPEDIENTE

A REFORMA TRIBUTÁRIA  
QUE QUEREMOS

 O Brasil está voltando aos trilhos, é fato. A passos 
mais lentos do que gostaríamos. Também é ver-
dade. As propostas de reforma tributária que 

tramitam na Câmara (PEC 45) e no Senado (PEC 110) 
não se contrapõem, mas se complementam, sem dúvida. 

A partir desta rápida análise, fica fácil entender por-
que o SINFAC-SP tem, mais uma vez, buscado cumprir 
seu histórico papel reativo, atuando em ambas as frentes, 
por meio de emendas que beneficiam o nosso setor – 173 
e 191 na PEC 45, pelo deputado federal Laércio Oliveira, 

e 74 e 84, pelos senadores Major Olímpio e Luis Carlos Heinze, respectivamente, na 
PEC 110. Existe ainda a emenda 82 do senador Jorginho Mello na PEC 110.

As emendas 173 (PEC 45) e 84 (PEC 110) pleiteiam a não incidência do IBS/IVA 
para o capital próprio (ESC/factoring) destinado a fomentar as micros e pequenas 
empresas e, se aprovada, independe de lei complementar. Já a emenda 82 (PEC 110) 
pleiteia condição diferenciada para o setor de fomento comercial, que poderá ser isen-
ção, redução de base de cálculo, crédito presumido etc., o que dependerá da aprovação 
em lei complementar. Já as emendas 191 (PEC 45) e 84 (PEC 110) preveem uma tribu-
tação isonômica à do setor financeiro, incidindo o IBS/IVA somente sobre os serviços 
e, portanto, não se aplicando sobre os juros e deságios, garantindo aproveitamento de 
crédito integral de seus fornecedores.

Nossas propostas, assim como as demais que foram apresentadas pelas entidades 
coirmãs do fomento comercial e outras do setor de serviços, refletem as preocupações 
de todos com a possibilidade de majoração da carga tributária, que historicamente 
sempre foi alta no país. 

Nas páginas desta edição mostramos em detalhes o incansável trabalho do  
SINFAC-SP, nos últimos meses, por ajustes nas PECs, por meio de conversas com re-
presentantes do Legislativo e do Executivo e especialistas, sempre acompanhando, em 
Brasília, o andamento das propostas em torno da reforma tributária.

Levamos esta discussão para o nosso tradicional Simpósio, que chegou à sua 12ª 
edição e contou com um painel sobre este sensível tema, demonstrando que o fo-
mento comercial deseja não apenas uma carga tributária menor, mas também uma 
sistemática mais simplificada e desburocratizada.

Ainda durante o mais importante evento organizado por nossa entidade, o  
SINFAC-SP e outros sindicatos coirmãos assinaram uma histórica parceria com a Cen-
tral de Recebíveis (CERC) para proporcionar mais benefícios às nossas associadas, in-
clusive Empresas Simples de Crédito, com tarifas mais competitivas para utilizar os 
serviços disponíveis pela registradora.

 Publicamos também, nesta edição, uma entrevista especial bastante esclarecedo-
ra com o empresário Fernando Marsillac Fontes, um dos sócios-fundadores da CERC. 
Nela, o executivo conta sobre a sua trajetória e a ideia de operar a Central de Recebí-
veis, que já se tornou um sucesso no mercado, com números expressivos.

Ao completar 28 anos de fundação, ocasião recém-celebrada igualmente repor-
tada em matéria nestas páginas, o Sindicato reforçou posição entre seus pares e os 
poderes constituídos, mostrando a importância de sua função social ao defender os 
interesses da cadeia produtiva do fomento comercial.

Por fim, mostramos o primeiro curso de treinamento da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), mais uma iniciativa vanguardista do Sindicato, mostrando 
a novidade que deverá entrar em vigor em agosto do ano que vem, podendo ter um 
profundo impacto no nosso setor.

Temos certeza de que o ano que ora termina foi altamente proveitoso, abrindo 
uma gama de novas oportunidades para que o SINFAC-SP continue empunhando ban-
deiras que fortaleçam a nossa atividade, não somente no estado de São Paulo, mas em 
todo o Brasil.

Boa leitura!

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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NOVA FASE NA ATHENABANCO
Agora em novo endereço, uma das maiores empresas do ramo no país chega  
aos 20 anos reforçando sua filosofia de ouvir e entender as “dores” do cliente

 Quem entra no moderno prédio 
de seis andares e três mil metros 
quadrados de área útil localiza-

do na Vila Olímpia, zona sul da Capital, 
onde a AthenaBanco opera desde julho 
deste ano, tem clara a dimensão da im-
portância para o setor desta empresa fun-
dada em 27 de setembro de 1999, pelos 
amigos Robinson Carneiro Cerqueira Lei-
te e Sérgio Sanicola.

Parte do Grupo Athena, compos-
to ainda por uma securitizadora e dois  
FIDCs, a AthenaBanco – associada ao 
SINFAC-SP desde 1º de janeiro de 2008 
– é hoje um dos principais players do 
mercado de fomento comercial no Brasil, 
contando atualmente com uma equipe de 
254 funcionários. Antes de se mudar para 
o novo endereço, a companhia atendia na 
rua Haddock Lobo.

Esta bem-sucedida história, no en-
tanto, começou 20 anos atrás, quando o 
setor ainda era visto com desconfiança 
por grande parte do mercado. Com uma 
boa dose de coragem e confiança, os só-
cios juntaram suas experiências com 
factoring (Robinson) e banco (Sérgio), 
dando início ao negócio com apenas dois 
colaboradores, em um escritório de 50 

metros quadrados alugado na rua Apeni-
nos, no bairro do Paraíso. 

SINFAC-SP: A empresa tem 20 anos 
de existência, mas você e o Sérgio já se 
conheciam antes, certo? 

Robinson: Sim. Conheci o Sérgio 
em 1991, quando ele trabalhava no então 
Banco do Progresso, onde ele era diretor 
e a minha antiga factoring tinha conta. 
A nossa parceria começou depois que ele 
saiu do banco.

SINFAC-SP: Em quanto tempo vo-
cês começaram a crescer? 

Robinson: Sempre registramos um 
crescimento exponencial, conquistado 
dia após dia, efetivamente porque trata-
mos bem todos os clientes. Na área co-
mercial, o Sérgio aplica esta filosofia, ou-
vindo e entendendo o problema de cada 
empresa. Não tem segredo. 

SINFAC-SP: Em que nichos de mer-
cado a AthenaBanco atua?

Robinson: Atualmente, nosso portfó- 
lio é composto por 95% de empresas in-
dustriais, basicamente de médio porte. 
Também atendemos varejistas e pres-

tadoras de serviços. A maioria dos nos-
sos clientes está nas regiões Sul e Su-
deste, mas há um pouco também no  
Centro-Oeste e Nordeste. 

SINFAC-SP: Para você, que já está 
nesse mercado há mais de 20 anos, o 
que considera um traço marcante da 
realidade, hoje, do fomento? 

Robinson: A melhor coisa, hoje, no 
fomento, é ter conquistado um espaço que 
há 20, 25 anos, não existia. Era um merca-
do próximo à marginalidade. E quando 
começamos, adotamos um “padrão de 
mercado financeiro”. Quando resolvemos 
montar a AthenaBanco, já tínhamos ex-
periência no mercado financeiro, o que 
nos ajudou muito. Operar uma empresa 
de factoring é algo bem diferente, porque 
ela deve buscar um mercado específico. 
Então, optamos por médias empresas. 

Uma de nossas principais marcas é a 
proximidade com o cliente, porque pro-
curamos conversar com o empresário, 
perguntar como ele está, como andam os 
negócios. Entender a empresa, opinar em 
alguns momentos, dar conselhos. Eu tive a 
oportunidade de contar com um sócio ma-
ravilhoso, além de competente no que faz, 
extremamente trabalhador e inteligente, 
que luta pela empresa 24 horas por dia. 

SINFAC-SP: Como funciona o pro-
cesso de análise e liberação do crédito?

Sérgio: Ao longo de 20 anos, for-
mamos uma equipe fantástica. Para se 
ter uma ideia, o nosso comitê de crédito 
tem, em média, a participação de 15 pes-
soas – do chefe da checagem ao gerente/
subgerente de crédito, passando por su-
perintendentes e diretores-adjuntos de 
cada área. Somos bem rígidos na análise 
de crédito. A mesa de operações segue o 
que foi aprovado no comitê. 

Robinson Carneiro Cerqueira Leite e Sérgio Sanicola: nova sede, na Vila Olímpia, tem seis 
andares e três mil metros quadrados de área útil, onde trabalham mais de 250 pessoas
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SINFAC-SP: As transformações que 
o mercado sofreu ao longo desses 20 
anos tiveram algum impacto no perfil 
da empresa? 

Robinson: A filosofia é a mesma. 
Evidentemente que o mercado vai se 
transformando e a empresa vai adaptan-
do tecnologias e formatos. O nosso foco 
principal é fazer com que o crédito chegue 
à empresa, para que ela se mantenha pro-
dutiva, cresça e reverta situações negati-
vas. As mudanças vão e vêm, mas a forma 
de trabalhar continua sendo a mesma.

SINFAC-SP: Como diretor do Sindi-
cato, de que forma analisa o atual mo-
mento vivido pela entidade? 

Robinson: Houve uma época, seis 
ou sete anos atrás, quando o Sindicato 
ainda era “embrionário” e precisava de 
força e apoio, em que eu tinha uma atua-
ção mais intensa. Agora, a entidade está 

consolidada, por isso tenho um papel 
mais consultivo. 

SINFAC-SP: Que visão vocês têm 
do andamento das discussões em tor-
no da reforma tributária? 

Robinson e Sérgio: A reforma tri-
butária precisa desonerar as indústrias, 
e não estamos percebendo este viés. Nos 
preocupamos muito com o mercado do 
nosso público-alvo. Na área de gestão de 
ativos, temos uma tributação que deve fi-
car inalterada. O governo precisa desone-
rar e incentivar o consumo e a produção. 
Quem gera trabalho e renda merece uma 
carga tributária diferenciada. 

SINFAC-SP: Além dessa questão 
tributária, o que mais preocupa no 
momento? 

Sérgio: Hoje, o setor está consolida-
do. A nossa preocupação é mais com o 

cidadão, o brasileiro, com o futuro políti-
co do país. Os nossos recursos são para a 
empresa voltar a produzir. Se o país se de-
senvolver, o nosso setor também vai. Ima-
gina se esse país começar a crescer 4% ao 
ano. Quem vai bancar a pequena e média 
empresa? Os bancos concentrados? Não. 
Este será o papel do fomento comercial. 

SINFAC-SP: Por que você se consi-
dera otimista com os rumos do país?

Sérgio: Estou otimista porque, na 
lei da economia, quando a situação fica 
ruim por muito tempo, a tendência é 
melhorar. O Brasil vai melhorar nos 
próximos dois, três anos. Mas não pre-
tendemos mudar a nossa forma de atuar, 
sempre buscando a pequena e a média 
empresa. Não adianta sair dando tiro 
para todo lado, buscando novas alterna-
tivas ou entrando no mercado de outros 
players, muito menos dos bancos. 
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BR FINANCIAL
A aposta em novas 
parcerias tem sido a 
estratégia adotada 
pela empresa sediada 
no bairro da Água 
Branca, zona oeste 

da Capital. Fundada em 2009, logo após a crise imobiliária 
que atingiu o mercado norte-americano, a companhia 
idealizada pelo contabilista Tomazo Marinari Neto e pelo 
seu sobrinho, Fernando Marinari, cresceu rapidamente nos 
dois anos seguintes. De lá para cá, investiram em tecnologia, 
levando a BR Financial a praticamente atingir o patamar 
de fintech. “Temos buscado parcerias que tragam reflexos 
automáticos nos mais variados processos, inclusive no 
chamado risco-sacado”, comentou Fernando, que recebeu 
o troféu do presidente Hamilton de Brito Junior e do diretor 
de relações com o mercado Marcio Lima Gonçalves (Euro 
Money Fomento Mercantil).

INOVA CRED 
Localizada na zona norte da 
Capital, a empresa – parte de 
um grupo que há quatro anos 
também opera com a Prime 
Factoring – tem crescido 
constantemente, apostando 

em uma carteira formada basicamente por indústrias. “Nosso 
crescimento apoia-se na adoção de uma política de crédito muito 
rígida, afinal dinheiro é uma matéria-prima ingrata que não 
abre espaço para negócios mirabolantes”, afirmou a sócia Rosana 
Cerqueira Bento, economista oriunda do setor bancário que cuida 
da área de análise de crédito. A nova geração do grupo que opera a 
Inova Cred já está atuando e conhecendo os detalhes do mercado, a 
exemplo de Lucas, filho da executiva. Graduando em administração 
de empresas na ESPM, ele planeja abrir sua própria factoring. 
Rosana e Lucas receberam o troféu do presidente Hamilton de Brito 
Junior e do conselheiro fiscal Willian Ranieri (Cash Tecnologia de 
Ativos e Fomento Mercantil).

STARNIC FACTORING 
O ganha-ganha nas operações 
é a receita do sucesso nesses 15 
anos da empresa dirigida pelas 
sócias Rute Beio Maniá dos 
Santos e Ana Cláudia Gallego 
Garcia. “Trabalhamos em sintonia 

com o cliente, o cedente e o sacado durante todo o atendimento”, disse 
Ana Cláudia. Segundo ela, a factoring vem intensificando o uso de 
ferramentas de TI para continuar encantando o cliente, cada dia mais 
atraído, por exemplo, pela agilidade das fintechs. A empresária lembrou 
que o mercado passa por uma crescente concentração do risco, face à 
pouca disponibilidade de bons papéis. Ambas receberam o troféu do 
presidente Hamilton de Brito Junior e do 1º vice Marcus Jair Garutti 
(Iguassu Fomento Mercantil).

CONTINENTALBANCO SECURITIZADORA
Oriundo do 
sistema bancário, 
onde atuou por 35 
anos, o empresário 
Hirochi Akabane 
aproveitou toda a 

sua expertise para ter sucesso nestes primeiros dez anos da 
empresa sediada no Itaim Bibi, zona oeste da Capital. Para 
manter-se competitivo, “num mercado em que as operações 
estão virando commodities”, conforme observou, tem sido 
fundamental a busca de diferenciais no atendimento. O 
empresário, que também administra um FIDC, recebeu o 
troféu “SINFAC-SP Parabeniza” do presidente Hamilton de 
Brito Junior e do diretor Renato Cardili (Grupo Aticca).

SINFAC-SP PARABENIZA

SEMPRE EM BUSCA DO DIFERENCIAL
Empresas homenageadas em julho, agosto e setembro reforçam a máxima  

aplicada no setor, de que é necessário se reinventar constantemente

SETEMBRO
SETTE TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL 

Prestes a abrir um FIDC, a empresa de Santo André chegou aos cinco anos reconhecendo que o 
mercado está repleto de oportunidades, porém de alto risco, situação que eleva a rigidez na análise 
das operações. “Conhecer alguns processos produtivos industriais sempre ajuda na hora de visitar 
uma fábrica e abrir seu cadastro”, comentou o sócio Emerson Roberto Vieira. O executivo recebeu 
o troféu do presidente  do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento 
Mercantil), e da diretora social e de eventos Maria Isabel Salviati Camargo (Midas Securitizadora).

AGOSTO
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JULHO
DANTRY FACTORING FOMENTO MERCANTIL

Ao celebrar 20 anos de 
atividades, a empresa 
sediada em Guarulhos 
mostrou ao mercado que 
acostumou-se a enfrentar, 
com sucesso, os altos e 

baixos da economia. Para tanto, aproveitou a vasta experiência 
adquirida ao longo de duas décadas para diversificar seu 
portfólio e diluir o risco, focando no atendimento à crescente 
demanda por crédito das indústrias têxtil e de embalagens 
e dos segmentos de ferro e aço. “Também investimos 
em constantes visitas aos nossos clientes, analisando e 
entendendo as operações desse público”, explicou o advogado 
Antônio Carlos Vieira, que representou a Dantry juntamente 
com a diretora Bruna Torrado de Aguiar. Ambos receberam 
o troféu do presidente Hamilton de Brito Junior e do diretor 
Renato Cardili.

SINFAC-SP PARABENIZA
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SINFAC-SP PARABENIZA

ACTIVA TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO
Dirigida pelo casal Fabiane 
Cristina e Sérgio Lorenzetti, 
a empresa estabelecida 
em São Caetano do Sul 
atua em pleno coração da 
área industrial da região 

do ABC, concentrando-se em operações com a cadeia produtiva 
da indústria automobilística e da construção civil, mercados 
historicamente atingidos com força quando o país passa por 
crises econômicas. “Estamos refazendo nossas estratégias em 
busca de alternativas para continuar crescendo. A Activa está 
sempre preparada para mudar de acordo com os rumos do setor”, 
afirmou a sócia-diretora Fabiane Cristina, que recebeu o troféu 
do presidente Hamilton de Brito Junior e do conselheiro fiscal 
Willian Ranieri, pelos 15 anos de atividades da empresa. Hoje com 
20 colaboradores, a marca principal da companhia é a disciplina 
aplicada nas análises de cada operação, levando em consideração 
o contexto geral das atividades do cliente.  

NEO FOMENTO MERCANTIL
Embora opere há 
apenas cinco anos, a 
empresa de Bragança 
Paulista investe 
em tecnologias e 
ferramentas de ponta 

para dar celeridade e segurança às checagens e às operações 
de crédito. Dirigida pelo casal de administradores Elisângela 
Rasteli e Antônio Fernando Viscaino Júnior, a Neo expandiu 
seus negócios para Atibaia, Sorocaba, Campinas e São 
Paulo. “Estamos montando um fundo de investimento, 
aproveitando que atingimos este patamar de agilidade e 
segurança nas checagens e de qualidade dos recebíveis. 
O fundo deve estar em atividade no começo do ano que 
vem”, comentou o sócio-diretor, torcendo para que, até lá, a 
economia do país já tenha ao menos começado a se aquecer. 
Os empresários receberam o troféu do presidente Hamilton 
de Brito Junior e do 1º vice Marcus Jair Garutti.

JULHO
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INTERAÇÃO

PARCERIAS ACELERAM  
OPERAÇÕES DA CERC

Embora tenha começado a atuar em setembro de 2018, a Central de Recebíveis  
já registrou mais de 1,150 milhão de recebíveis, ultrapassando R$ 5,3 bilhões

 Firmada no “12º Simpósio dos Em-
presários de Fomento Comercial 
do Estado de São Paulo”, em 23 de 

agosto, a parceria entre o SINFAC-SP, a 
CERC e as entidades coirmãs SINFAC-SC,  
SINDISFAC-MG e SINFAC-RS foi possível 
porque todos os envolvidos acreditaram 
no projeto, divulgando às suas bases os 
benefícios operacionais e financeiros de 
se trabalhar com a empresa, por meio de 
atividades de avaliação, registro e moni-
toramento de recebíveis com tarifas com-
petitivas. 

Estabelecida na avenida Paulista, 
coração financeiro do país, a CERC foi 
fundada por Marcelo Maziero (ex-B3) e 
Fernando Marsillac Fontes (ex-Banco Pe-
tra), e até hoje já recebeu R$ 60 milhões 
em investimentos. Atualmente, conta 
com 60 funcionários e se relaciona direta-
mente com 100 bancos, 500 FIDCs, cerca 
de 5 mil empresas de fomento comercial 
e projeta englobar a maior parte das Em-
presas Simples de Crédito.

“Não seria possível garantir a excelên-
cia, o atendimento e todo o papel ao qual a 

CERC se propõe sem ter uma parceria com 
entidades como o SINFAC-SP, capazes de 
se relacionar com o setor em escala e ter 
um papel educativo para o credenciamen-
to e cobrança pelos serviços prestados às 
empresas de sua base”, afirma o sócio-fun-
dador Fernando Marsillac Fontes.

SINFAC-SP: Que razões levaram a 
CERC a entrar neste mercado? 

Fernando: Antes de começar este 
projeto, há 15 anos, atuei na administra-
ção de fundos multicedentes e multissa-
cados. Nesse período de envolvimento 
com FIDCs e fomento, me dei conta de 
que os problemas se repetiam. Os gran-
des prejuízos estavam ligados, muitas 
vezes, a duplicatas frias, problemas de 
vícios que acontecem cotidianamente, 
em relação a mercadorias devolvidas, não 
entregues, pré-faturadas. E também à 
cessão e duplicidade de títulos, ou às co-
nhecidas operações comissárias, em que 
o dinheiro, muitas vezes, vai para a conta 
do cedente, e este tem de fazer o repasse 
dos valores para o credor. 

SINFAC-SP: Como surgiu a ideia de 
criar a CERC?

Fernando: Em 2014, comecei a con-
versar com o meu sócio, Marcelo Maziero, 
sobre a possibilidade de criar algum tipo 
de infraestrutura, obviamente usando 
tecnologia, pela escala e dimensão dos 
negócios, que pudesse ajudar o mercado 
a reduzir o nível de incertezas em relação 
às duplicatas, especialmente a respeito de 
vícios, fraudes, duplicidades e problemas 
com a liquidação dos títulos em favor do 
credor correto.

Começamos o projeto a partir desta 
visão, de um mercado de fomento e de 
crédito para pequenas e médias empresas 

com uma infraestrutura tão eficiente, que 
os empresários deixassem de se expor a 
todas essas situações que, muitas vezes, 
só podem ser remediadas no Judiciário. 
Iniciamos, então, uma jornada dentro do 
Banco Central, entre 2016 e 2018, a fim de 
obtermos uma autorização para começar 
a operar um sistema de registro.

SINFAC-SP: Desde então, como 
tem sido a relação com o BACEN?

Fernando: Ao longo dos dois anos do 
nosso processo de aprovação, contribuí-
mos bastante com as discussões relacio-
nadas à regulação dessa nova duplicata.  
Uma das frentes em que a CERC tem  
atuado visa melhorar o ambiente de ne-
gócios com duplicatas, para que elas te-
nham lastro e sejam únicas. Levando, 
portanto, os sacados a respeitar os negó-
cios realizados pelos seus fornecedores, 
liquidando para o credor correto. 

SINFAC-SP: Que resultados a CERC 
já alcançou?

Fernando: A CERC vem atuando des-
de setembro de 2018, e em meados deste 
ano ultrapassamos a marca de um milhão 
de duplicatas registradas. Hoje, temos 
aproximadamente 500 mil operações no 
estoque, mas ainda é pouco. Afinal, há 
mais de 3 milhões de varejistas no nosso 
banco de dados. Então, menos de 20% 
deles atualmente estão usufruindo dos 
benefícios desse modelo que o BACEN 
instituiu. 

Durante nossa jornada, entretanto, 
fomos surpreendidos pelo regulador, que 
decidiu dar prioridade aos recebíveis de 
cartão, nos levando a direcionar esforços 
para o varejo, que recebe não por meio de 
duplicata, como é o caso da indústria, mas 
com os meios de pagamentos eletrônicos.
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SINFAC-SP: E como vocês estão li-
dando com isso?

Fernando: Esses recebíveis, até re-
centemente, eram acessíveis a um peque-
no conjunto de agentes financeiros. Mas 
o BACEN fez uma grande intervenção re-
gulatória em 27 de junho deste ano, obri-
gando o registro de todos os recebíveis 
de cartão em registradoras. A CERC foi 
a primeira a ser autorizada pelo BACEN 
a fazer esse papel, e hoje conta com 60 
credenciadoras e subcredenciadoras, que 
enviam os recebíveis para o nosso siste-
ma. Assim, o recebível de cartão ganhou 
protagonismo dentro do nosso portfólio. 

SINFAC-SP: A ESC também entrou 
no seu portfólio, certo?

Fernando: O BACEN obrigou o regis-
tro de todos os contratos de empréstimo 
e financiamento e de operações de dupli-
catas feitos pelas ESCs. Realizamos o pri-
meiro registro de um contrato de ESC da 

história, e hoje em torno de 65 utilizam o 
nosso sistema. Até outubro, registramos 
R$ 20 milhões de créditos de emprésti-
mos concedidos por ESCs.

SINFAC-SP: Onde o SINFAC-SP se 
encaixa neste contexto? 

Fernando: O grande desafio da 
CERC é como se relacionar com todo 
esse ecossistema, afinal as registradoras 
devem atender isonomicamente qual-
quer agente financeiro. Para garantir esse 
processo, nos associamos inicialmente ao 
SINFAC-SP, SINFAC-RS, SINDISFAC-MG 
e SINFAC-SC, mas outros sindicatos têm 
aderido a esse modelo. 

Independentemente de ser filiada 
ou não aos sindicatos, a empresa precisa 
de todo o suporte educacional/consulti-
vo, inclusive para o processo de creden-
ciamento e contratação para usar uma 
registradora. E os sindicatos já têm essa 
capacidade de garantir a capilaridade e a 

interlocução com o mercado de fomento, 
proporcionando à CERC ser competitiva 
nos custos e benefícios. 

SINFAC-SP: Como você analisa a 
relação do mercado com as registra-
doras e o que projeta para o futuro?

Fernando: Há um grande problema 
sendo superado, envolvendo a negociação 
de duplicata, em que o sacado não autori-
za a cessão, não paga a terceiros, não paga 
boleto. Uma das grandes inovações da Lei 
nº 13.775/2018 foi tornar nulas e sem efeito 
cláusulas jurídicas/contratuais que, even-
tualmente, impeçam o empresário de emi-
tir e negociar livremente a sua duplicata. 

Acredito que nos próximos três a cin-
co anos vamos ter a conversão de todo 
o mercado de crédito para esse modelo. 
Um dos principais desafios para 2020 será 
fazer o mercado se familiarizar com essas 
mudanças e se preparar para atuar de ma-
neira mais competitiva. 
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PEQUENAS SIGLAS; GRANDES AMEAÇAS 
Imposto sobre Valor Agregado (IVA) ou Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Seja qual  

for o substituto do natimorto remake da CPMF, todo o empreendedorismo  
pode pagar muito caro por isto

A história não é nova, pois sempre 
se repete quando as autoridades 
econômicas, independentemen-

te do governo ao qual pertençam, concla-
mam a nação a fazer sacrifícios, em nome 
de causas como a atual necessidade pre-
mente de se recuperar o equilíbrio fiscal.

O problema é que as micro e peque-
nas empresas, justamente as maiores 
empregadoras da nossa economia, inva-
riavelmente acabam arcando com a par-
te mais perversa dessas contas, algo no-
vamente evidente, ao se aproximar a tão 
propalada reforma tributária.

Só para citar um caso emblemático, 
Empresas Simples de Crédito (ESC), as 
caçulas do fomento comercial, nasceram 
em abril último recolhendo 3,65% de PIS 
e Cofins. Num futuro próximo, porém, 
poderão arcar com 25%, que é a alíquota 
unificada prevista para o IBS. “Isto seria 
um aumento brutal da carga tributá-
ria”, adverte o deputado federal Laércio 
Oliveira (PP-SE), aludindo à variação de 
584% existente neste exemplo. 

Presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa do Setor de Serviços e aliado 
histórico do fomento comercial, cou-
be a ele encaminhar à Câmara Federal 
duas emendas aditivas encabeçadas pelo  
SINFAC-SP para evitar que a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 45 dê ori-
gem a distorções como esta.

A de número 173 pleiteia a isenção do 
Imposto sobre Bens e Serviços para empre-
sas que, com capital próprio, fomentem a 
atividade produtiva das microempresas 
e empresas de pequeno porte, tomando 
como base a proteção constitucional pro-
porcionada a esses empreendimentos, em 
nome do desenvolvimento nacional.

Emenda semelhante, com o mesmo 
teor, foi protocolada pelo senador Major 
Olimpio na PEC 110, sob o nº 74.

“Todos sabemos que as grandes em-

presas já possuem uma maior eficiência 
na formação do seu preço final, com a sua 
capacidade de compras em escala, inves-
timento em marketing e tecnologia, entre 
outros”, afirma o deputado, ao relembrar 
a motivação dos constituintes de 1988.

Com uma abrangência maior, pois se 
refere também às instituições financeiras e 
fintechs, a outra emenda assinada pelo de-
putado por Sergipe (nº 191) com inspiração 
do Sindicato, admite a incidência do IBS 
sobre esses setores, de forma isonômica, 
exceto as receitas provenientes de spread,  
juros e deságio, mas desde que haja, em 
contrapartida, o direito de aproveitamento 
dos créditos relativos a todos os serviços 
contratados por estas empresas.

Nesta caso, emenda com o mesmo 
teor foi protocolada pelo senador Luiz 
Carlos Heinze na PEC 110, sob o nº 84.

Além de resguardar os pequenos ne-
gócios do nosso concentrado e oneroso 
sistema bancário, o parlamentar tem pau-
tado sua atuação na reforma tributária 
pela preocupação em favorecer a geração 
de empregos, aspecto destacado nas oito 
emendas por ele subscritas à PEC 45.

“O Brasil tem 13 milhões de desem-
pregados e, com o crescimento da econo-
mia, o setor de serviços é o que mais tem 
potencial para absorver esta mão de obra 

atualmente ociosa, e até por esta razão 
não pode ser penalizado”, justifica.

Além disso, Laércio frisa uma impor-
tante mudança de perfil apresentada pe-
los pequenos empreendimentos. “Antes, 
as pessoas abriam um negócio próprio 
quando não encontravam emprego. Hoje, 
de sete a cada dez pessoas entram no 
mercado por identificar alguma demanda 
específica, o que gera empresas mais pla-
nejadas e com melhores chances de cres-
cer”, pondera o parlamentar. 

Preocupação semelhante exprime 
João Diniz, presidente da Central Brasi-
leira do Setor de Serviços (CEBRASSE). 
“Somos o setor que mais emprega, arre-
cada e, por ser o de maior peso na econo-
mia, é o que mais impacta no consumo 
do brasileiro, não sendo justo que nova-
mente seja onerado, como vem sendo ao 
longo do aumento de carga tributária de 
25% para 34% do PIB, dos anos 1990 para 
cá”, argumenta.

CRONOGRAMA
Após terem chegado ao Senado outras 

quatro PECs que prometem dividir con-
sideravelmente as atenções do Legislativo 
(Pacto Federativo; Emergencial; Fundos 
Públicos e Paralela), já há quem conside-
re em segundo plano a reforma tributária, 

Hamilton de Brito Junior com o autor da PEC 45, deputado Baleia Rossi (MDB-SP)
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inclusive pela dificuldade de um desfecho 
até mesmo em 2020, em virtude das elei-
ções municipais.

Contudo, essa demora extra pode ser 
providencial para o amadurecimento de 
tantos pontos de vista, conforme dá a en-
tender a análise do deputado Vitor Lippi 
(PSDB-SP).

“Desde a instalação da Comissão Es-
pecial estamos ouvindo representantes de 
vários segmentos da sociedade, do Execu-
tivo, do Legislativo e Judiciário. Sabemos 
dos benefícios da lei e entendemos que 
não podemos errar, precisamos nos de-
bruçar com bastante dedicação e discutir 
exaustivamente o assunto”, diz ele.

Por tudo isso, o parlamentar garante 
o máximo empenho por parte dele e de 
seus colegas para a apresentação e apre-
ciação do relatório ainda este ano. “Afinal, 
o Brasil tem pressa e a simplificação na 
cobrança de tributos trará muitos ganhos 
ao nosso país”, acrescenta.

Ciente da importância das micro e pe-
quenas empresas no cenário nacional, Lippi  
se diz esperançoso quanto ao sucesso de 
emendas como as do fomento comercial, 
cuja prioridade é justamente esse nicho.

CONTROVÉRSIAS
Mas há ainda no Congresso três emen-

das sugeridas à PEC nº 110, com teores  
semelhantes às encaminhadas pelo fo-
mento comercial à Câmara dos Deputa-
dos. Elas foram endossadas pelos senado-
res Major Olímpio (PSL-SP), Luis Carlos 
Heinze (PP-RS) e Jorginho Mello (PL-SC).

Todo esse acervo de pleitos e infor-
mações soma-se aos reclamos das diver-
sas ramificações da indústria e do co-
mércio, igualmente temerosas de que o 
ruim de hoje possa se tornar o pior ainda 
de amanhã.

Um dos estudiosos mais conhecidos 
da área tributária, por exemplo, o ex-
secretário da Receita Federal Everardo 
Maciel tem percorrido o Brasil realizan-
do sua palestra “Reflexões sobre reforma 
tributária”, na qual revela o receio de que 
isso realmente ocorra, pois considera in-
consistentes as bases que sustentam os 
dois projetos ora tramitando em Brasília.

Embora ache compreensível o cla-
mor nacional por mudanças, frente à 
percepção de um carga tributária des-
proporcionalmente elevada, combinada 
à má qualidade do gasto público, litigio-
sidade excessiva, insegurança jurídica e 
exigências burocráticas exorbitantes, ele 
identifica “uma ladainha autodifamató-
ria, sem que sejam adequadamente de-
batidos os problemas”. Para enfatizar sua 
tese, Maciel invoca até a máxima de Hi-
pócrates, segundo a qual “o médico deve 
ter dois objetivos: fazer o bem e evitar 
fazer o mal”. 

Como exemplos disso, ele aponta a 
obsolescência mundial do IVA, por não 
atender às necessidades das redes típicas 
da economia 4.0, mas sim às cadeias pro-
dutivas do século passado.

Outro crítico das opções que estão aí, 
caso não haja mudanças fundamentais, é 
o presidente da Associação Brasileira de 
Advocacia Tributária (ABAT), Halley He-
nares Neto.

Sua entidade encaminhou emendas 
para a Câmara e o Senado, defendendo um 
mecanismo que beneficie as empresas ca-
pazes de gerar mais empregos e remunerar 
melhor, devendo a tributação sobre a folha 
variar de 11% a 15%, no lugar dos atuais 
20% aplicados de forma generalizada. 

Com base em estudos de caso envol-
vendo vários segmentos da economia, a 
Associação afirma que essa alternativa 
deve motivar a criação de empregos, ge-
rando assim um ambiente mais favorável 
à volta do crescimento econômico. 

“Além disso, manteríamos a Segurida-
de Social nas mãos de empregados e em-
pregadores, ao invés de jogá-la no buraco 
negro da arrecadação federal, como ocor-
reu com a CPMF, inicialmente apresenta-
da como uma panaceia da saúde”, explica 
Henares Neto.

Empresário há mais de 20 anos na 
cidade de Sumaré (SP), Alexis Fonteyne 
sempre sentiu na carne as distorções do 
sistema tributário brasileiro. Inconfor-
mado, lançou uma série de vídeos mos-
trando como é difícil empreender no Bra-
sil, o que foi também a plataforma para a 
sua vitoriosa campanha.

Hamilton com o relator da reforma tributária 
na Câmara, Aguinaldo Ribeiro

No mesmo evento, Hamilton explica ao 
deputado federal Vitor Lippi a visão do setor 
sobre a reforma tributária

Os deputados federais Alexis Fonteyne e 
Vitor Lippi, Gustavo de Magalhães Gaudie 
Ley (SEFAZ-SP) e Hamilton durante evento 
da AMCHAM sobre reforma tributária

Os deputados federais Alexis Fonteyne e 
Vitor Lippi recebem Hamilton em Brasília, 
no início de outubro

Halley Henares Neto, da ABAT, expondo a 
sua tese na CEBRASSE
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Hoje deputado federal (NOVO-SP), 
ele se coloca entre os parlamentares mais 
ativos em busca de mudanças urgentes 
neste e outros pontos que atrapalham a 
vida do nosso empreendedorismo. 

“Na Comissão Especial da PEC 45 
tenho atuado para construir o consen-
so pela aprovação da proposta, evitando 
a manutenção de pontos que acredito 
devam ser resolvidos de outra maneira, 
como a Zona Franca de Manaus e os in-
centivos fiscais no geral, além de pensar 
em soluções para a desoneração da folha 
de pagamentos”, exemplifica.

A matéria, segundo ele, tem sido bem 
debatida na Comissão Especial. “Natural-
mente, a tramitação não avançou antes da 
aprovação da reforma da Previdência, que 
está sendo concluída no Senado Federal. 
Com isto, houve algumas prorrogações de 
prazo para apresentação de emendas para 
que todos pudessem dar suas contribui-
ções”, reconhece. 

As maiores divergências remanescen-

CAPA

CONHEÇA AS PROPOSTAS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PEC 45/2019, do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), com base em proposta do 
CCiF (Centro de Cidadania Fiscal). 
• Status: Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, está em análise 

em uma outra comissão especial específica. Uma vez aprovada, será 
encaminhada ao plenário para votação.

• Essência: Substitui três tributos federais (PIS, Cofins e IPI), o estadual 
ICMS e o municipal ISS pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), cuja 
receita seria compartilhada entre União, estados e municípios

SENADO
PEC 110/2019, assinada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
em conjunto com outros 66 senadores, inclusive de oposição ao governo
• Status: Apresentada no início de julho, está em análise na CCJ do Senado
• Essência: Semelhante ao texto do ex-deputado Luiz Carlos Hauly 

apresentado em 2004 e aprovado em comissão especial da Câmara em 
2018. Seriam extintos IPI, IOF, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, Salário-Educação 
e Cide Combustíveis, além de ICMS (estadual) e ISS (municipal). 
No lugar, o projeto cria o IBS (Imposto sobre Operações com Bens e Serviços), 
com tributação sobre valor agregado, de competência estadual, e o IS (Imposto 
Seletivo), sobre operações com bens e serviços específicos, federal.

tes, no entender de Fonteyne, referem-se 
à composição do comitê gestor e também 
sobre como será a transição, de modo a 
garantir os interesses dos contribuintes 
em não ter obrigações acessórias em ex-
cesso, pelo fato de os dois sistemas fun-
cionarem juntos por determinado tempo 
e também para garantir a manutenção do 
nível arrecadatório para União, estados e 
municípios.

Mas quando a votação for concluída,  
ele só vê motivos para comemoração. 
“Será facilitada a entrada de capital 
estrangeiro no Brasil; o ambiente de 
negócios será melhor por conta da sim-
plificação tributária; teremos mais se-
gurança jurídica neste tipo de relação; 
o custo de conformidade diminuirá, o 
que vai tornar o preço dos produtos me-
lhores e mais competitivos no mercado, 
uma vez que o custo Brasil embutido 
diminuirá consideravelmente, além de 
ficar mais favorável a entrada do país na 
OCDE”, arremata. 
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 O SESCON-SP tem uma base com mais de 

100 mil prestadores de serviços, contem-

plando 60 atividades econômicas deste 

setor. Os contadores e os empresários contábeis são 

responsáveis por atender à totalidade das médias, 

pequenas e microempresas em todos os ramos de 

atividades. Somos nós, os contadores, que conhe-

cemos a legislação tributária na teoria e na prática.

Desenvolvemos estudos para mostrar os impac-

tos da PEC 45 sobre o setor de serviços e as micro-

empresas, que serão os mais prejudicados com esse 

texto. Baseados nisso, elaboramos emendas para 

que o presidente da Frente Parlamentar em Defe-

sa do Setor de Serviços, o deputado federal Laércio 

Oliveira, incluísse à proposta, a fim de equalizar-

mos o problema.

Com simulações de números, verificamos que 

para o setor haverá a majoração da carga atual em 

torno de 8 pontos percentuais, prejudicando 97% 

das empresas, em torno de 8 milhões no total. En-

tendemos que só será viável a continuidade da PEC, 

para o setor, se forem aprovadas as Emendas 19 e 74, 

do deputado Laércio Oliveira (PP-SE), e a Emenda 

44, do deputado Alexis Fonteyne (NOVO-SP).

A Emenda 19, por exemplo, prevê a implan-

tação das faixas de alíquota e uma alíquota única 

e uniforme para todos os bens tangíveis; alíquota 

limitada a 50% para bens intangíveis, serviços e di-

reitos; alíquota limitada a 30% para cesta básica e 

serviços essenciais. 

Já a Emenda 74 possibilita a compensação dos 

tributos incidentes sobre a folha de pagamento. 

Outra proposta de desoneração da folha de paga-

mento que apoiamos é a Emenda 44, que prevê a 

substituição das contribuições pelo Imposto sobre 

Bens e Serviços (IBS), com a possibilidade de credi-

tamento da folha de pagamento.

Observamos também que não ficou claro, na 

PEC 45, como vai ser o tratamento dado às em-

presas do Simples Nacional. Por esse motivo, o 

deputado Laércio apresentou uma emenda para 

que elas gerem créditos tributários nas operações 

com empresas não enquadradas nesse mesmo re-

gime, atendendo ao art. 179 da Constituição, que 

determina tratamento diferenciando para micro e 

pequenas empresas.

Nosso estudo demonstra que além dos créditos, 

as micro e pequenas empresas sofrerão uma per-

da de competividade, porque terão que absorver o 

IVA/IBS nas compras para revenda ao consumidor 

final. Os defensores da PEC 45 afirmam que o Sis-

tema Simples é opcional e, portanto, as empresas 

não precisam ficar neste regime. Todos sabemos 

que as grandes empresas já possuem uma maior 

eficiência na formação do seu preço final com a sua 

capacidade de compras em escala, investimento 

em marketing, tecnologia, entre outros. Por isso, os 

constituintes de 1988 garantiram tratamento dife-

renciado para as MPEs.

Existe ainda o fator das estatísticas econômi-

cas do IBGE, as quais demonstram ser as micro e 

pequenas empresas aquelas que mais geram em-

pregos e contribuem para um crescimento do PIB 

maior do que a média nacional. 

O empreendedorismo vem se desenvolvendo 

muito no Brasil nos últimos anos, sendo funda-

mental haver crescimento não apenas da quanti-

dade de microempresas, mas da participação delas 

na economia. Os principais motivos para o bom 

desempenho dos pequenos negócios na economia 

brasileira são a melhoria do ambiente de negócios 

(em especial após a criação do Supersimples, que 

reduziu os impostos e unificou oito tributos em um 

único boleto), o aumento da escolaridade da popu-

lação e a ampliação do mercado consumidor, com 

o crescimento da classe média. Portanto, não faz 

sentido que a PEC faça o caminho contrário e pre-

judique as microempresas. 

Reynaldo Lima Jr. 
é presidente do 
SESCON-SP

PONTO DE VISTA

EM DEFESA DO SETOR DE SERVIÇOS E 
DAS MICROEMPRESAS NA REFORMA 

TRIBUTÁRIA

Reynaldo Lima Jr.



Revista do SINFAC-SP • nº 42 • Julho | Agosto | Setembro 2019

16

 O presente artigo visa apontar ao leitor uma 
situação extremamente importante: estar 
num ambiente digital é mero efeito colate-

ral da escrituração ou registro do documento.
A Lei nº 6.385/1976, que dispõe sobre o merca-

do de valores mobiliários e criou a CVM, descreve 
alguns títulos considerados valores mobiliários, 
mas não todos, em especial os novos modelos da 
duplicata escritural e o contrato da ESC.

Ora, “um ativo financeiro é um ativo não fí-
sico cujo valor é derivado de uma reivindicação con-
tratual, como depósitos bancários, títulos e ações. 
Os ativos financeiros geralmente são mais líquidos 
do que outros ativos tangíveis, como commodities 
ou imóveis, e podem ser negociados nos mercados 
financeiros”. (Fonte: site Ativo Financeiro)

E um dos objetivos da escrituração ou registro 
é colocar todas as operações realizadas, por todos 
os setores, dentro de uma IMF – Infraestrutura do 
Mercado Financeiro, para que o BACEN possa en-
xergar com clareza o volume de crédito que gira em 
todos – ou ao menos na maior parte dos setores.

Aliás, as entidades que prestam esses servi-
ços são denominadas Infraestruturas do Mercado 
Financeiro (IMF). São integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro (SPB) os serviços de com-
pensação de cheques, compensação e liquida-
ção de ordens eletrônicas de débito e de crédito, 
transferência de fundos e outros ativos financei-
ros, compensação e liquidação de operações com 
títulos e valores mobiliários, compensação e li-
quidação de operações realizadas em bolsas de 
mercadorias e de futuros, depósito centralizado 
e de registro de ativos financeiros e valores mobi- 
liários. (Fonte: BACEN) 

DUPLICATA ESCRITURAL 
O marco regulatório é a Lei nº 13.775/2018, 

que dispõe sobre a emissão e circulação de du-
plicatas escriturais, e os seus “espaços em bran-
co”, que são tantos, já estão sendo resolvidos 
pelo BACEN, nos termos do art. 1º do Decreto nº 
9.769/2019, que determinou: “Compete exclusi-
vamente ao Banco Central do Brasil autorizar o 

exercício da atividade de escrituração de duplica-
tas escriturais” e, em breve, teremos uma mani-
festação do BACEN, que certamente iniciará com 
uma consulta pública sobre o tema. 

Inobstante, a Res. nº 4.593/2017 BACEN, re-
centemente alterada, já preparava caminho para a 
duplicata ser considerada um ativo financeiro, nos 
termos do art. 2º, I, “e”.

Assim, a duplicata, uma vez escriturada, será 
um ativo financeiro.

CCB
A Cédula de Crédito Bancário é um título de 

crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em 
favor de instituição financeira ou de entidade a esta 
equiparada, representando promessa de pagamento 
em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de 
qualquer modalidade, sendo que a instituição cre-
dora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional.

Muito usada no nosso setor para a bancarização 
de operações, a MP 897/2019 criou a sua modali-
dade escritural, esclarecendo os operadores, sobre 
a validade da sua forma digital, pelo acréscimo do 
art. 27-A na Lei nº 10.931/2004: 

E, uma vez escriturada, passa a ser um ativo fi-
nanceiro, podendo ser endossado com segurança 
e com uma novidade: o uso de certificação digital 
considerada válida entre as partes, sem a necessi-
dade de usar o padrão ICP-Brasil.

CONTRATO DA ESC
A Lei Complementar nº 167/2019 é bastante 

clara quanto ao registro do contrato da Empresa 
Simples de Crédito (ESC), no § 3º do art. 5º.

O BACEN, olhando dentro da IMF eleita para 
o registro do contrato, construirá a série histórica 
das taxas médias (fins estatísticos) e os controles 
que entender necessários, usando a macropruden-
cialidade.

E novamente podemos usar a Resolução nº 
4.593/2017 BACEN, art. 2º, II, “a”.

Sendo assim, o contrato da ESC deve ser regis-
trado por determinação legal, e como consequên-
cia, transformar-se-á num ativo financeiro. 

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

O QUE ACONTECERÁ COM A  
DUPLICATA ESCRITURAL, O CONTRATO  

DA ESC E A CCB EM 2020

Alexandre Fuchs das Neves
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PROTEÇÃO DE DADOS

SETOR SE PREPARA PARA A LGPD
SINFAC-SP realiza o primeiro treinamento sobre a legislação que entrará em vigor  
em agosto do ano que vem, com o objetivo de proteger os dados dos cidadãos

 Embora a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 
13.709/2018 – esteja a pouco meses 

(16 de agosto de 2020) de entrar em vigor 
no país, em torno de 85% das empresas 
brasileiras ainda não estão preparadas 
para garantir a proteção dos dados dos 
cidadãos, conforme exige a legislação, de 
acordo com pesquisa da Serasa Experian.

A partir deste cenário preocupante, o 
SINFAC-SP se adiantou e promoveu, em 
12 de novembro, em sua sede, o primeiro 
evento do gênero para os seus associados, 
que levou informações essenciais para as 
companhias se adaptarem.

Especializado em direito processual ci-
vil e na LGPD, o contador e advogado Car-
los Augusto Nechar, da Nechar Advocacia, 
de Catanduva, explicou que as empresas 
de factoring, enquanto pessoas jurídicas, 
também devem proteger os dados das pes-
soas físicas presentes nos títulos de crédi-
to/duplicata adquiridos de um cliente.

“A empresa de fomento comercial terá 
de promover alterações em sua rotina, 
ajustá-la ao dispositivo legal de uma forma 
geral, inclusive treinando seus colabora-
dores. Isto porque, enquanto controladora 

dos dados, é responsável por protegê-los e 
sobre ela recaem as sanções legais, as mul-
tas etc. E por ser responsável pelos dados, 
precisará ter um data protector officer, ou 
gestor da operação de proteção de dados, 
que poderá ser PF ou PJ”, esclareceu.

O DPO será responsável por implan-
tar todas as políticas de governança e al-
terar as práticas utilizadas pela empresa. 
“O objetivo é que, uma vez adaptada à lei, 
a companhia fique imune às sanções pre-
vistas na LGPD”, destacou Nechar.

Baseada na Regulamento Geral so-
bre a Proteção de Dados (RGPD), imple-
mentado na Europa em 2018, a LGPD vai 
proporcionar ao Brasil a possibilidade de 
futuramente entrar, por exemplo, para a 
Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE). “É, por-
tanto, de interesse do país que a lei seja 
cumprida”, complementou.

Em meio a todo este movimento, o ou-
tro palestrante do dia, o contador e econo-
mista Nelsio Bombonatti, atual responsável 
pela área de advisory da Conatus Auditores, 
vê o desconhecimento das novas regras 
como um dos principais gargalos existentes 
para dificultar a adaptação das empresas.

O advogado Carlos Augusto Nechar, da Nechar Advocacia, alertou que as empresas 
do setor devem proteger os dados das pessoas físicas presentes nos documentos das 
operações

Nelsio Bombonatti: desconhecimento das 
novas regras é um dos principais gargalos 
existentes no mercado

Em breves palavras, o presidente Hamilton 
falou da relação entre o setor e a LGPD

“Quando a companhia passa a ter 
conhecimento da necessidade da lei, já 
começa a tomar providências para se ade-
quar. A pesquisa da Serasa Experian, por 
exemplo, revela justamente isto, afinal a 
maioria das empresas ainda desconhe-
ce os detalhes da LGPD, pois nunca teve 
contato com a lei. É um grande obstácu-
lo”, argumentou.

Presente na palestra, o presidente 
do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior 
(Credere Consultoria e Fomento Mercan-
til), reforçou o alerta de que as empresas 
de fomento comercial precisarão redo-
brar a atenção pelo fato de a LGPD ter im-
plicações diretas na atividade. 

O dirigente lembrou que uma  
factoring, ao comprar um título de cré-
dito, acaba, automaticamente, tendo de 
atender às regras da nova lei de proteção, 
especificamente para cuidar do trata-
mento de dados das pessoas físicas pre-
sentes no documento.

“Como esta lei ainda não foi regula-
mentada, o SINFAC-SP já está atuando 
para que a autorização específica anteci-
pada não se aplique a títulos de crédito na 
regulamentação”, afirmou Hamilton. 
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12º SIMPÓSIO

MAIS UM PASSO ADIANTE
Em evento sobre reforma tributária, Cadastro Positivo e Empresa Simples de Crédito,  
SINFAC-SP fecha parceria inédita para garantir a unicidade dos títulos descontados

 Considerado um dos principais 
eventos do setor no país, o “Sim-
pósio dos Empresários de Fomen-

to Comercial do Estado de São Paulo”,  
promovido pelo SINFAC-SP em 23 de 
agosto, chegou à sua 12ª edição, lotando 
o auditório da FECOMERCIOSP, com 
representantes de toda a cadeia produ-
tiva do setor.

“Precisamos ficar bastante atentos à 
reforma tributária porque ela pode im-
pactar diretamente em nosso negócio. Da 
mesma forma, entendemos que o Cadas-
tro Positivo foi uma grande mudança para 
o mercado”, deixou claro o presidente do 
SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior 
(Credere Consultoria e Fomento Mercan-
til), ao abrir o Simpósio.

O dirigente coordenou o painel “Refor-
ma Tributária”, com a participação do depu-
tado federal Alexis Fonteyne (NOVO-SP), 
membro da Comissão Especial que avalia a 
reforma tributária no Congresso Nacional, 
e do advogado tributarista e professor da 
USP Fernando Facury Scaff.

“As duas propostas principais, uma 
que está no Senado e outra na Câmara, 
têm como base o imposto de valor agre-
gado ou sobre bens e serviços, como há 

em outros países. Na Câmara, estamos fo-
cando principalmente nos tributos sobre 
consumo”, comentou o parlamentar.

Segundo Scaff, os principais problemas 
do atual sistema tributário nacional são a 
alta carga, a enorme complexidade, a re-
gressividade os problemas concorrenciais, 
a guerra fiscal e as mudanças econômicas. 
“Uma reforma não precisa ser constitucio-
nal e nem mudar tudo para fazer uma gran-
de modificação tributária”, exemplificou.

ESC
A Empresa Simples de Crédito, em vi-

gor desde 24 de abril, foi o foco do debate 
protagonizado pelo consultor jurídico do 
SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, e 
pelo ex-deputado federal e atual diretor 
administrativo do SEBRAE-SP, Guilher-
me Campos.

“O SINFAC-SP assumiu a condição de 
criar um ambiente de negócios melhor 
para a ESC, de um lado dando uma in-
terpretação para a lei e de outro aprovei-
tando o cenário político que se abriu para 
buscar alterações sensíveis, como as tra-
vas existentes para a abertura e operação 
de novas empresas e pagamento das ope-
rações entre a conta-corrente da empresa 

e de seus clientes”, afirmou o advogado.
Para Guilherme Campos, a parceria 

com o SINFAC-SP é muito importante 
para a disseminação do conceito da ESC. 
“Na periferia dos grandes centros ou nas 
regiões mais remotas do país, quem faz 
o crédito é o empreendedor local. Cabe a 
nós, o SEBRAE, entrar neste processo de 
‘evangelização’ da ESC”, reiterou.

PALESTRA INTERATIVA
“Tendências Econômicas e Políticas” 

foi a apresentação realizada pelo econo-
mista e jornalista Luís Artur Nogueira, por 
meio de uma palestra interativa criada para 
quebrar o clima pesado que normalmente 
se tem em apresentações econômicas, sem 
o uso de gráficos e o famoso “economês”.

Todo participante recebeu um peque-
no controle remoto, com alternativas/nú-
meros de 0 a 9 para votar, ao longo da pa-
lestra, nos temas a serem tratados, dando 
opinião sobre alguns assuntos, em tempo 
real. O resultado saiu instantaneamente. 
“De forma geral, concordo com a opinião 
da maioria, principalmente a otimista, de 
que o Brasil tem tudo para voltar a crescer 
em um patamar melhor, a partir do ano 
que vem”, comentou.

Hamilton de Brito Junior, saudando a plateia, que mais uma 
vez lotou a plenária da FECOMERCIOSP

O diretor Marcio Lima Gonçalves (ao centro) coordenou o painel 
“Cadastro Positivo” com Elisângela Aparecida Lambert, Maria 
Dolores Gil de Oliveira, Walter Ihoshi, Paulo Melo e Leila Martins
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12º SIMPÓSIO

CADASTRO POSITIVO
Moderado pelo diretor de relações com 

o mercado do SINFAC-SP, Marcio Lima 
Gonçalves (Euro Money Fomento Mercan-
til), o Cadastro Positivo mereceu um painel 
inteiro, que contou com personagens de 
destaque na cadeia produtiva do crédito.

A começar pelo ex-deputado e relator 
da proposta que deu a origem à ferramen-
ta, Walter Ihoshi, atual presidente da 
JUCESP. “Fizemos uma nova lei em que 
conseguimos a inclusão automática do 
cadastrado”, explicou.

Vice-presidente executivo da Asso-
ciação Nacional dos Bureaus de Crédito 
(ANBC), Paulo Melo salientou que os 
associados de sua entidade viabilizam e 
enxergam o Cadastro Positivo como algo 
relevante para o desenvolvimento da eco-
nomia do país. “Temos estudado infor-
mações de países muito mais desenvol-
vidos nessa área, promovendo avaliações 
específicas sobre o Brasil”, completou.

Para Elisângela Aparecida Lambert, 
gerente de dados do Cadastro Positivo 
da Boa Vista SCPC, “o novo instrumento 
agrega, ao mercado e às empresas, infor-
mações analíticas bem mais consistentes 
do que se tinha até então”.

Responsável por investir pesado em tec-
nologia e segurança para operar com o Ca-
dastro Positivo, a Serasa Experian tem atua- 
do fortemente para atender às principais  
demandas do mercado, conforme deixou 
claro Leila Martins, diretora de operações do 
birô de crédito. “Desde 2011 já coletávamos 
opt-ins, e ao longo desses anos conseguimos 
cerca de 12 milhões de autorizações, que 
nos permitiram trabalhar modelos de scores 
com informações”, salientou.

De acordo com Maria Dolores Gil de 
Oliveira, diretora-executiva de produtos 2.0 
e relacionamento da Boa Vista SCPC, “a en-
trada de players no mercado nacional tem 
agregado grande experiência no tratamento 
dessa informação para as suas operações”.

Alexis Fonteyne

Fernando Facury Scaff
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12º SIMPÓSIO

os sindicatos parceiros.
“Esta é uma parceria de exclusivida-

de mútua. Uma grande oportunidade de 
prestação de serviço. Acreditamos que 
os sindicatos precisam prestar serviços. 
É um serviço de essencialidade, obriga-
toriedade e segurança, não só jurídico, 
mas de negócios. Vamos conseguir, com 
esse novo produto, trazer mais segurança 
ao dia a dia das operações, tanto no mo-

nitoramento como no registro. Será uma 
espécie de cartório”, explicou o presidente 
Hamilton de Brito Junior.

Por sua vez, o presidente da CERC, Fer-
nando Marsillac Fontes, disse que as regis-
tradoras vão ser inevitáveis na vida de todos 
os empresários que militam no fomento co-
mercial. “Ninguém melhor que os sindica-
tos aqui representados para entender quais 
são as dores, as necessidades e os problemas 
que a comunidade enfrenta”, argumentou.

A parceria também busca fazer dos 
sindicatos canais de distribuição da CERC 
para o fomento comercial, garantindo a 
competitividade do produto, de modo que 
se torne menos oneroso, visto que a Cen-
tral de Recebíveis não vai ter que embutir 
os custos normais.

Além de Hamilton e Marsillac, assina-
ram o acordo os presidentes Marcio Agui-
lar (SINFAC-RS), Roberto Mauro Oliveira 
Ribeiro (SINDISFAC-MG) e Elpídio Ve-
ronez Debiasi (SINFAC-SC). A parceria 
prevê benefícios aos respectivos associa-
dos, que poderão utilizar os serviços de 
avaliação, registro e monitoramento de 
recebíveis oferecidos pela CERC.

Os associados do SINFAC-SP podem 
obter mais informações diretamente na 
entidade, pelo telefone (11) 3105-0615 ou 
via e-mail: sinfacsp@sinfac-sp.com.br. 

Presidente Hamilton assina o acordo com 
a CERC

Fernando Marsillac Fontes

Guilherme Campos Alexandre Fuchs das Neves

CONVÊNIO
Um dos pontos altos do evento foi a as-

sinatura do convênio entre quatro entida-
des – SINFAC-SP, SINFAC-RS, SINFAC-SC  
e SINDISFAC-MG – e a Central de Re-
cebíveis (CERC), prevendo o registro de 
recebíveis gerados por Empresas Simples 
de Crédito a elas associadas. Outras enti-
dades do setor poderão fazer parte deste 
acordo, bastando entrar em contato com 
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MARCOS CINTRA
A distribuição de lucros terá 
tratamento diferenciado 
na reforma tributária. A 
afirmação foi feita pelo então 
secretário especial da Receita 
Federal, Marcos Cintra, que 
em 21 de agosto participou, 

em São Paulo, do “Encontro da Central Brasileira do Setor de Serviços”, 
realizado na Trevisan Escola de Negócios. Segundo o histórico 
defensor do imposto único, uma possível tributação de dividendos 
para quem está enquadrado no lucro presumido é uma situação tida 
por especialistas como inconstitucional, uma vez que a tributação 
sobre este montante já foi aplicada. “A proposta de reforma tributária 
encampada pelo movimento Brasil 200 é interessante porque tenta 
incluir a desoneração da folha e uma alíquota de 1,1% na ida e de 
1,1% na volta de movimentações financeiras”, firmou o presidente do 
SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento 
Mercantil), que estava acompanhado do conselheiro fiscal Alessandro 
Luiz de Oliveira Azzoni (Opzione Fomento Mercantil).

VISITA AO SESCON-SP
Em visita 
institucional ao 
SESCON-SP,  
entidade 
parceira do 
SINFAC-SP, 
o presidente 

Hamilton de Brito Junior, o 1º vice Marcus Jair 
Garutti (Iguassu Fomento Mercantil) e a gerente 
administrativo financeiro Cristina Engels Rodrigues 
conheceram detalhes do estudo sobre a PEC 45/2019, 
realizado pelo sindicato patronal das empresas de 
contabilidade. A proposta, que tramita na Câmara 
dos Deputados, poderá majorar a carga tributária 
para o setor de serviços em 8,72 pontos percentuais 
(ou 33% em relação ao patamar existente). O estudo 
foi apresentado em 13 de agosto pelo presidente de 
SESCON-SP, Reynaldo Lima Jr., e pelo gerente jurídico 
institucional Marcos Kazuo Yamaguch. 

1º ENESC
“Até o final de 2020 teremos 
mais de 1.500 Empresas 
Simples de Crédito 
abertas em todo Brasil, 
representando um terço do 
fomento ativo”, prognosticou 
o presidente do SINFAC-SP, 

Hamilton de Brito Junior, durante palestra proferida na primeira 
edição do “Encontro Nacional de Empresas Simples de Crédito”, 
evento realizado em 19 de julho, em Porto Alegre, pelo Instituto 
Brasileiro de Empresas Simples de Crédito (IBESC). A players do 
setor, o dirigente explicou o importante papel desempenhado pelo 
Sindicato na criação da Lei Complementar nº 167/2019, que instituiu 
a ESC – na histórica reunião, em 15 de agosto de 2013 – intermediada 
pelo deputado federal Laércio Oliveira –, com o então recém-
empossado ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, 
Guilherme Afif Domingos.

CENTENÁRIO DO SINDCONT-SP
O SINFAC-SP  
prestigiou 
o 100º 
aniversário do 
Sindicato dos 
Contabilistas 
de São Paulo, 

em celebração realizada em 19 de julho, em São Paulo. 
Representaram a entidade o 1º vice-presidente Marcus 
Jair Garutti e a gerente administrativo financeiro Cristina 
Engels Rodrigues. Na ocasião foi lançado o livro “100 
anos do SINDCONT-SP: A história do Brasil sob o olhar 
da contabilidade”. “Reconheço a proteção de Deus nessa 
caminhada e tenho certeza de que continuará protegendo 
e direcionando os nossos passos rumo ao novo 
centenário”, afirmou o presidente do SINDCONT-SP,  
Antonio Eugenio Cecchinato.

ACONTECEU

NOVA SEDE DA JUCESP
Estabelecida na Lapa, zona oeste da Capital, a nova sede da Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (JUCESP) foi inaugurada em 25 de julho pelo governador João Doria e pela 
secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen. O presidente do órgão estadual, 
o ex-deputado federal Walter Ihoshi, tradicional apoiador do fomento comercial, anunciou 
antecipação da meta estabelecida pelo governador de baixar de quatro dias para 24 horas 
o tempo de abertura das chamadas “empresas de baixo risco”. “A abertura de empresas será 
acelerada, principalmente as que não precisam de alvará nem de fiscalização”, afirmou o 

presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior, que representou a entidade juntamente com o 1º vice Marcus Jair Garutti, a 
gerente administrativo financeiro Cristina Engels Rodrigues e o consultor contábil e tributário Marco Antonio Granado.
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CELEBRAÇÃO

28 ANOS DE SUCESSO
SINFAC-SP comemora aniversário com diretores, empresários associados, parceiros e 

entidades coirmãs, conversando sobre demandas que atingem diretamente o setor

A CPI do ISS do município de São 
Paulo, a reforma tributária – PEC 
45 (Câmara) e PEC 110 (Senado) 

– e a parceria com a Central de Recebíveis 
(CERC) foram os três assuntos que do-
minaram o bate-papo comandado pelo 
presidente Hamilton de Brito Junior (Cre-
dere Consultoria e Fomento Mercantil), 
durante a happy hour que comemorou o 
28º aniversário do Sindicato.

Realizado em 4 de outubro, no res-
taurante Corrientes 348, o evento reu-
niu diretores, empresários associados, 
parceiros e representantes de entidades 
coirmãs, evidenciando mais uma vez a 
importância da atuação do Sindicato para 
as discussões e resoluções das mais varia-
das demandas do setor.

Hamilton abordou detalhes da CPI 
do ISS, iniciada em 15 de março de 
2018, que investiga suposta sonegação 
fiscal de segmentos como leasing, fran-
quia e factoring. O dirigente reforçou 
que, após convocação do SINFAC-SP e 
do depoimento dado aos vereadores, em 
7 de julho do ano passado, negou-se a 
entregar nomes e detalhes das empresas 
associadas.

Depois daquela data a Comissão Par-
lamentar de Inquérito realizou mais nove 
sessões, sendo interrompida por uma 
liminar interposta pela ANFAC. Entre-
tanto, a CPI retornou em 21 de fevereiro 
deste ano, quando o Tribunal de Contas 
do Município cassou a liminar.

“Hoje este processo tem 45 volumes 
e 10 mil páginas e está 
prestes a ser concluí-
do. A CPI entende que 
a factoring deve ISS 
em toda a operação. 
Nós apresentamos a 
eles, inclusive, o en-
tendimento do Supre-
mo Tribunal Federal 
dando conta de que o 
ISS é calculado sobre o 
ad valorem”, explicou o 
presidente.

O dirigente tam-
bém abordou as pri-
meiras emendas – até 
então – emplacadas 
pelo SINFAC-SP nas 
PECs 45 (Emenda 173, 
com o apoio do depu-
tado Laércio Olivei-
ra) e 110 (Emenda 43, 
substituída depois pela 
74, protocolada pelo 
senador Major Olím-
pio), com o objetivo de 

evitar a majoração da carga tributária que 
inviabilize as operações. 

PARCERIA
Por fim, Hamilton explicou aos con-

vidados como a parceria com a Central de 
Recebíveis (CERC) vai beneficiar o setor. A 
empresa atua com o registro de duplicatas, 
processo que dá mais segurança às opera-
ções. (Veja matéria às páginas 10 e 11)

“Estamos agora em contato com  
software houses parceiras para que fa-
çam as adaptações necessárias ao uso da 
ferramenta. O Sindicato é o agente co-
mercial da CERC, viabilizando o acesso 
do setor”, afirmou.

O presidente também explicou os as-
pectos positivos das ferramentas ofereci-
das pela CERC, como monitoramento da 
NF eletrônica, verificação da validade do 
XML da nota e monitoramento do conhe-
cimento de transporte, informações im-
prescindíveis para os negócios.

“O SINFAC-SP está de parabéns pelos 
seus 28 anos de vida, historicamente uma 
entidade bastante atuante que, nessas 
quase três décadas, conquistou o respei-
to de todos. Nosso Sindicato sempre tra-
balhou para resolver todas as demandas, 
muitas das quais poderiam comprometer 
o ambiente de negócios do setor”, frisou.

À frente da entidade entre 2007 e 
2009, o atual 1º vice-presidente Marcus 
Jair Garutti (Iguassu Fomento Mercantil) 
lembrou dos primórdios das atividades 
do SINFAC-SP, quando os recursos eram 
escassos, e mesmo assim conseguia-se fa-
zer a diferença, a exemplo da obtenção da 
carta-patente, em fevereiro de 2009.

“Hoje temos toda essa representação, 
reconhecimento dos três poderes, reali-
zamos eventos, firmamos parcerias e até 
conquistamos legislações como a da Em-
presa Simples de Crédito”, enfatizou. 

Presidente Hamilton: convite à reflexão

Nomes expressivos do mercado prestigiaram o evento
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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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