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saraivada de gravações em vídeo e
áudio que tem jogado luz na obscura relação entre empresas e partidos políticos, escancarando os meandros
da corrupção, que sempre desfraldou seus
tentáculos no dinheiro público, mostra à
população porque faltam saúde, educação, habitação e toda a sorte de serviços
essenciais.
Tal situação é compreensível, afinal os
eleitos são o reflexo da sociedade. Enquanto uns pagam propina em troca de vantagens em obras públicas, outros vendem
carne estragada ou leite “batizado”. Da mesma forma, entre a população
há os que hoje vão às ruas reclamar da corrupção, mas amanhã dão um
“agrado” ao agente de trânsito ou saqueiam cargas de caminhões tombados na pista.
A percepção desta grande tragédia nacional pode ser comprovada
nos números do Índice de Percepção de Corrupção, elaborado pela ONG
Transparência Internacional, em que o Brasil aparece como o 76º país
mais corrupto em uma lista de 176 nações.
Neste mesmo ranking, a Dinamarca desponta como a mais honesta, posição conquistada com iniciativas de meados do século 17, ou seja,
estamos mais de 350 anos atrasados. Lá, políticos não têm privilégios e
ganham salários compatíveis com os de outros profissionais assalariados,
e a população foi educada sobre bases que colocam a honestidade acima
dos demais valores. É de dar inveja!
Por aqui, enquanto não atingirmos este patamar, continuaremos convivendo com uma “corrupção endêmica e profundamente enraizada”, como
disse, em 2006, o então presidente do Banco Mundial, Paul Wolfowitz.
Em meio a esta realidade sombria, nossa entidade tem lutado por um
sistema tributário mais justo, com a efetiva reforma do modelo brasileiro
de impostos, que mata qualquer lampejo empreendedor. Temos participado de reuniões e debates sobre os impactos da reforma, inclusive no
factoring, onde convivemos com uma clara distorção do PIS e da Cofins.
Nesta edição do nosso Informativo, por exemplo, trazemos à tona tal
problemática, com uma matéria especial sobre o tema, complementada
com uma bela entrevista concedida pelo tributarista Ives Gandra da Silva Martins, que defende uma reforma tributária célere e justa.
Também tratamos do atual cenário do crédito, escasso como sempre.
A partir deste panorama complexo, analisamos como a situação atual da
economia afeta as pequenas e médias empresas que buscam recursos no
mercado e de que maneira isso se reflete nas operações de factorings e
securitizadoras.
Se um dia chegaremos a ser uma Dinamarca, praticamente sem atos
de corrupção, é difícil dizer. Enquanto esta nova ordem não é estabelecida, certamente continuaremos desempenhando nosso melhor papel – de
um lado, criando ferramentas de prevenção e combate à corrupção; de
outro, levantando a bandeira por um país melhor para se viver, onde o
interesse público e o bem comum sempre prevaleçam.
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Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP

ENTREVISTA

Aposta no atendimento
personalizado
Empresa completa duas décadas tendo como base a forma
diferenciada de se comunicar com a clientela

A

Buck Factoring está na Zona Cerealista da capital há 20 anos. Foi
lá que o seu fundador, José Buck
de Almeida Junior, inicialmente atuou com
uma empresa de atacado e importação de
alimentos.
Em 1997, em uma decisão estratégica,
eliminou todos os trâmites burocráticos
dessa atividade ao montar uma empresa de
fomento comercial. Contou para isso com o
apoio de duas pessoas que já haviam trabalhado no ramo.
“A partir daí eu fui deslanchando as coisas, conseguindo clientes, trabalhando com
determinados nichos de mercado e depois
trouxe meu filho mais novo, que está comigo já há 18 anos, o Diogo Vasconcellos de
Resende e Almeida”, explica o empresário,
dizendo-se um otimista em relação ao futuro.
SINFAC-SP: Qual foi o nicho em que
sua empresa acabou se especializando?
Buck: Nós começamos na própria
Zona Cerealista, mas hoje não temos mais
clientes aqui. Aos poucos fomos mudando a área de atuação, passando a trabalhar com poucos sacados, a maioria está
conosco há muito tempo e tem total confiança em nós.
SINFAC-SP: E qual é o estilo de trabalho da Buck que deu origem a essa carteira?
Buck: A gente trabalha de uma forma
muito simples e direta com os clientes, e
nós mesmos atendemos ao telefone. Nunca
deixamos um cliente na mão e, com isso, a
relação de confiança é mútua.
SINFAC-SP: E de que forma a Buck
prospecta novos clientes?
Buck: Como não abrimos muito o nicho
de mercado, só aceitamos cedentes indicados pelos nossos próprios clientes. Com isso,
atualmente nosso índice de inadimplência é
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José Buck de Almeida Junior e o filho caçula, Diogo Vasconcellos de Resende e Almeida,
compartilham os negócios da empresa há 18 anos

muito baixo, praticamente zero. Conhecemos quem são os sacados de cada um.

clientes que preferem trabalhar conosco
100% do seu faturamento.

SINFAC-SP: Como o senhor tem visto o mercado de factoring?
Buck: Nesses últimos dois anos o
mercado esteve muito difícil, por causa da
inadimplência, da ausência de clientes e da
diminuição generalizada de vendas. Minha
sala é praticamente um confessionário, eu
escuto histórias e mazelas de todo mundo e
deu para sentir que as coisas estiveram difíceis. Mas, ultimamente, deu para perceber o
início de uma melhora.

SINFAC-SP: O que o senhor acharia
interessante acontecer no setor para que
ele funcionasse melhor?
Buck: Eu sempre defendi a montagem
de um banco de dados comum entre as factorings para a troca de informações cadastrais
dos clientes, como forma de nos protegermos
cada vez mais dos golpes e inadimplências.
Os bancos têm esse intercâmbio entre eles,
nós poderíamos fazer o mesmo.

SINFAC-SP: E o factoring em si,
como o senhor vê o reconhecimento do
setor na atualidade?
Buck: Ainda hoje a gente precisa explicar o que é nossa atividade e como ela atua.
Há quem confunda factoring com agiotagem, por exemplo. Eu tenho que explicar
que nós, por lei, somos proibidos de trabalhar com pessoa física. Além disso, mostro
que nossas taxas são bem próximas às dos
bancos, com a vantagem de não exigirmos
reciprocidades. Por essas e outras, temos

SINFAC-SP: E como o senhor vislumbra o futuro do mercado?
Buck: Com as reformas trabalhista e
previdenciária a situação do país pode melhorar. Acredito muito também na Operação
Lava Jato e defendo uma punição exemplar
para os que criaram essa situação em nosso
país. Se tudo caminhar da forma que a gente
imagina, eu acho que a tendência são as coisas melhorarem. Eu converso diariamente
com empresários aqui da nossa região e eles
já percebem melhoria nas vendas, o mesmo
acontecendo em alguns setores da indústria.

SINFAC-SP PARABENIZA

Associadas de São Paulo,
Guarulhos e Piracicaba são
homenageadas
Na terceira (21/03) e quarta (18/04) reuniões de Diretoria do ano,
Sindicato concede láurea a oito empresas pela celebração de múltiplos
de cinco anos de fundação
21 DE MARÇO
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Paulista Invest – Com cinco anos de vida,
esta franquia da Federal Invest sediada em São
Paulo começou 2017 abrindo um FIDC para
explorar um mercado em pleno crescimento.
“Eu e meus quatro sócios acreditamos muito
no atendimento ao cliente por meio de um desenho de operação personalizado que, ao mesmo tempo, leve em consideração as nossas regras de segurança, para poder nos diferenciar
das operações de commodities que os bancos
fazem”, frisou o empresário Antonio Odineu
Stocco Junior, que recebeu o troféu da diretora
social e de eventos Maria Isabel Salviati Camargo (Midas Fomento Mercantil).

New Trade Factoring – Caracterizada por atuar sempre num raio de 50
quilômetros a partir de sua cidade-sede,
Piracicaba, a empresa completou 20 anos
de existência. Para explorar outras possibilidades do mercado, há dois anos esta ampla experiência facilitou a criação de um
FIDC. “Agilidade e competitividade são
as palavras-chave que nos conduziram até
aqui. O Sindicato faz um trabalho de ponta
e está sendo realmente uma entidade que
representa a sua classe”, resumiu o diretor
da empresa,Vicente da Silva, que recebeu
o troféu do 1º vice-presidente Marcus Jair
Garutti (Iguassu Fomento Mercantil).

Four Factoring – Focada em atender clientes da indústria e do comércio,
a empresa guarulhense celebrou 20 anos
marcados também pela forte atuação em
outros municípios. “Hoje, com tudo sendo resolvido em ambiente virtual, não há
por que se estar tão próximo geograficamente do cliente”, afirmou a sócia-diretora Cleonice Maria Arantes de Cicco,
que recebeu o troféu do diretor Marcio
Lima Gonçalves (Euro Money Fomento
Mercantil), seu ex-sócio. “Nossas marcas registradas são a transparência, a agilidade e, sobretudo, a honestidade com
nossos clientes”, enfatizou.

Maria Isabel Salviati Camargo e Antonio Odineu Stocco Junior
(Paulista Invest)

Vicente da Silva (New Trade Factoring) e Marcus Jair Garutti

Cleonice Maria Arantes de Cicco (Four Factoring) e Marcio
Lima Gonçalves

Augusto Sabadin (New Progress) e Hamilton de Brito Junior

SINFAC-SP PARABENIZA
New Progress – “Começamos numa
salinha de 40 metros e hoje temos um
andar inteiro”, relembrou a trajetória de
20 anos da empresa paulistana o sócio-fundador Augusto Sabadin, que recebeu
o troféu do presidente Hamilton de Brito
Junior (Credere Consultoria e Fomento
Mercantil). “As empresas passaram a ser
totalmente digitais, mas as dificuldades
são as mesmas”, refletiu sobre o caminho
percorrido até aqui. “Nossa empresa é
reconhecida no mercado pela seriedade,
positividade e franqueza com que administra as coisas. Eu acho que transparência é a melhor prática que pode haver em
qualquer negócio”, afirmou.

18 DE ABRIL
Exatta Fomento Mercantil – Nascida há cinco anos com a vocação de atender os micro e pequenos empresários, a
empresa paulistana tem se destacado no
mercado por sua sólida atuação com recebíveis de cartões de crédito. “A ideia
de abrir a factoring veio da experiência
obtida como franqueadora do setor”,
relembrou a sócia Nagyla Saed Facioli.
Juntamente com o filho do sócio, Luís

Felipe Ras Cavalcanti, ela recebeu o troféu do diretor de relações com o mercado do SNFAC-SP, José Carlos Francisco
“Mingo” (JCF Factoring Fomento Comercial).
Acesso Fomento Mercantil –
Sediada em Campinas, a empresa completou 15 anos de atividade, sendo reconhecida no mercado pelo atendimento às
indústrias de pequeno e médio porte. Em
todo este tempo, o sócio Nilson Adamastor Lopes lamenta a falta de interação
entre as factorings para a troca de informações que ajudassem a evitar fraudes. “Algumas até passam dados, mas
por mero protocolo, sem maior utilidade. Às vezes, várias factorings caem no
mesmo golpe simplesmente porque ninguém conversou”, constatou Nilson, que
recebeu o troféu do 2º vice-presidente
Marcos Libanore Caldeira (Aquitânia
Fomento Mercantil).
BBL Fomento Comercial – Egresso
do sistema bancário e com conhecimento
prévio sobre em quais portas bater, o sócio
da empresa, José Bonfim Cardoso Jaffe,

relembrou os 20 anos de atividade de sua
factoring. “Nunca devemos desviar o foco.
Foi por incorrer neste erro que passei por
alguns momentos difíceis, principalmente
por ter atuado ao mesmo tempo em outras
áreas”, recomendou, após receber o troféu
do presidente Hamilton de Brito Junior e
da diretora social e de eventos Maria Isabel
Salviati Camargo.
Dealer Factoring Fomento Mercantil – Ao completar 20 anos de fundação,
a empresa paulistana vai alterar significativamente sua rota, passando também a
atuar com recebíveis de cartão de crédito
e a constituir seu FIDC. Essas duas metas
dos empresários Margareth Inês Fagundes
Steil e Carlos Alberto Fagundes Steil se
viabilizam porque o fomento comercial
oferece um vasto campo de possibilidades de negócios e o desenvolvendo de um
feeling altamente diferenciado. “Quando
você se senta com o cliente enxerga muito além do cadastro dele, isso é algo que
só mesmo o tempo nos traz”, reconhece
Margareth. Os sócios receberam o troféu
do presidente do Sindicato, Hamilton de
Brito Junior.

José Carlos Francisco com Nagyla Saed Facioli e Luís Felipe Ras
Cavalcanti (Exatta)

Marcos Libanore Caldeira e Nilson Adamastor Lopes (Acesso)

Maria Isabel Salviati Camargo e Hamilton de Brito Junior entregam
o troféu a José Bonfim Cardoso Jaffe (ao centro), da BBL

Hamilton de Brito Junior com Margareth Inês e Carlos Alberto
Fagundes Steil (Dealer)
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ASSOCIAÇÃO

Família em constante crescimento
Visitas realizadas pelo SINFAC-SP a empresas do setor mostram as
vantagens de ser associado à entidade

O
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estreitamento das relações – ou o
início delas – entre o Sindicato e
seu público passa, necessariamente, pelo desenvolvimento de ações institucionais bem planejadas, focadas em conhecer e entender as necessidades de cada um.
O foco da estratégia adotada pela entidade é intensificar as visitas a empresas
associadas ou não, parceiros e fornecedores, apresentando ou simplesmente reforçando as vantagens e os benefícios que se
seguem ao processo de associação.
As empresas associadas, por exemplo,
contam com gratuidade na participação em
cursos, palestras e outros eventos organizados pelo SINFAC-SP; acesso completo ao
site (por meio de login e senha), inclusive
para o download de documentos fornecidos
pela entidade (modelo de contrato-mãe) e
provenientes de tribunais (julgados).
Enquanto as empresas associadas e não
associadas recebem o informativo impresso
(trimestralmente) e o on-line (bissemanalmente) com notícias institucionais e sobre
o setor, somente quem se associa à entidade
pode ter acesso a descontos em produtos e
serviços oferecidos por empresas parceiras.
Para se ter uma ideia do alcance deste
trabalho desenvolvido pela entidade, do início do ano até o final de maio foram pro-

Os empresários Jamir e Gilberto (ambos à dir.), sócios da Perdizes Fomento, com os
colaboradores Priscila, Wagner, Cinthia, e Renata

movidas 59 visitas a empresas de fomento
comercial na Capital paulista (a maioria delas) e em Campinas, Guarulhos, Mauá, São
Caetano do Sul, São André, São Bernardo
do Campo e Santos.
“Antes de visitar uma empresa, sempre
pesquiso o seu histórico de relacionamento
com o Sindicato, porque essas informações
tornam mais fácil a tarefa de esclarecer
dúvidas e de mostrar a importância de se
associar ao Sindicato”, explica a encarregada desta missão, Danielle Ribeiro Jara,
do Departamento Comercial e de Eventos.
No caso de visitas a empresas já associadas, a intenção é fortalecer ainda mais os
laços entre os dois lados e saber se o atendimento está dentro dos parâmetros ou se

existem falhas a serem corrigidas.
A colaboradora destaca a visita à associada Perdizes Fomento, sediada na Capital, ocasião em que conheceu a estrutura da
empresa e seus colaboradores. Assim como
em outras interações, elucidou dívidas e recebeu sugestões para futuros eventos.
Segundo Danielle, as visitas às empresas não associadas seguem o mesmo roteiro
e têm sido bem-sucedidas.
“Normalmente deixo o convite para que
os empresários e os colaboradores conheçam
a sede do SINFAC-SP e participem de um
curso ou de uma palestra. A ideia é mostrar
os benefícios proporcionados pelos serviços
oferecidos e explicar o quão vantajoso é ser
nosso associado”, conta.

EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO

Mais uma chance ao
empreendedorismo
Vetada no ano passado pelo governo por
sugestão do Banco Central, a criação da
Empresa Simples de Crédito (ESC) está
novamente sendo negociada pelo SEBRAE

N

o mais recente encontro entre as lideranças sindicais do fomento comercial e representantes do governo, promovido no dia 26 de abril, em Brasília, o presidente e o
secretário-geral-adjunto do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos e Carlos Baião,
respectivamente, informaram que a concepção da ESC está novamente sendo acertada com
o Banco Central.
O BACEN concordou em não regular a ESC desde que a futura legislação – a ser analisada ainda este ano pelo Congresso Nacional – contenha salvaguardas que estão em negociação.
A ideia, inclusive, é que a ESC possa participar do Simples Nacional.
Além do presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e
Fomento Mercantil), a reunião contou com a participação do deputado federal Walter Ihoshi
(PSD-SP) – responsável por agendá-la –, do presidente da ANFAC e da FEBRAF, Luiz Lemos Leite, e diretores desta última entidade.
“O deputado Walter Ihoshi faz parte da comissão destinada a proferir parecer sobre o PLP
341/2017 e poderá ajudar muito na regulamentação da ESC, criando uma penalidade para o
art. 73-A”, explicou Hamilton, a respeito do sacado que não paga para factoring.

CRÉDITO
O presidente do SEBRAE também deixou claro que quer dar maior atenção ao apoio ao
crédito, iniciando um programa deste tipo, em parceria com o Banco do Brasil, de acordo
com convênio celebrado no final do ano passado. A estratégia é criar concorrência de crédito,
incluindo cooperativas, factorings e securitizadoras e a ESC, sua principal prioridade.
“Aproveitamos a oportunidade para explicar ao presidente Afif os detalhes do mecanismo de
funcionamento dos FIDCs, ocasião em que destacamos o menor custo das operações de factoring,
especialmente dos FIDCs, em comparação aos praticados pelos bancos”, salientou Hamilton.
A reunião também abordou a MP 775/2017, de autoria da Presidência da República, que
versa sobre a criação de entidades registradoras de gravame de títulos.
“Conversamos sobre este tema porque temos receio de ficarmos de fora, e que este serviço só fique disponível para bancos”, frisou o dirigente, destacando que o deputado federal
Walter Ihoshi prometeu conversar com o relator, o deputado Aelton Freitas (PR-MG), a fim
de convencê-lo a alterar a MP.

O presidente Hamilton de Brito Junior (à esq., ao lado de Afif) e as demais lideranças do fomento
comercial reforçaram a necessidade da criação da ESC
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MERCADO

Crédito cada vez mais restrito
Dificuldade em obter recursos para investimento e capital de giro
atinge principalmente as micro e pequenas empresas

A
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lto risco de inadimplência, em
função da queda de faturamento, e
muitas micro e pequenas empresas
quebrando. Diante deste cenário assustador,
os bancos e as financeiras têm segurado ao
máximo a concessão de novos recursos, que
além de escassos, tornaram-se mais caros.
Essa combinação de fatores compõe o
pior dos mundos para quem está buscando
crédito nos dias de hoje e é agravada por
problemas crônicos enfrentados pelas micro
e pequenas empresas neste campo.
Além das altas taxas de juros, as empresas continuam enfrentando o excesso de burocracia. São justamente estes dois aspectos
os que mais vêm afugentando dos empréstimos os empresários do comércio e serviços,
conforme revela pesquisa recém-realizada
pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)

Guilherme Afif Domingos, presidente do
SEBRAE

Flavio Calife, economista da Boa Vista SCPC

e pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL).
De acordo com o levantamento, que ouviu empresários de todos os portes nas 27
capitais, 38% dos entrevistados que nunca
recorreram a financiamentos agiram assim
devido aos juros elevados, enquanto 12%
apontaram como motivo o excesso de exigências no processo de aprovação.
Com relação ao comportamento nos
últimos 12 meses, apenas 9% dos comerciantes e empresários de serviços tomaram
recursos, enquanto 5% tentaram fazê-lo,
mas não conseguiram, ao passo que 3%
acabaram desistindo e 2% tiveram o crédito negado.
O tema também preocupa o setor industrial, conforme ficou evidente durante o
“12º Congresso da Micro e Pequena Indústria”, recém-promovido pela FIESP.
Ao falar na abertura do encontro, o presidente do SEBRAE disse que a ampliação de
crédito é essencial para o desenvolvimento
dos pequenos negócios no Brasil. “Temos
um sistema financeiro brutalmente concentrado, que não estimula a competição. O
setor hoje se resume a apenas cinco bancos,
que são grandes demais para atender os pequenos”, afirmou Guilherme Afif Domingos.
A Empresa Simples de Crédito (ESC),
aprovada dentro do projeto “Crescer Sem
Medo”, sendo depois vetada pelo governo
por sugestão do Banco Central, foi destacada por Afif como uma opção interessante para se atenuar esse problema. “A ESC
abre a possibilidade de o cidadão emprestar
recursos próprios para a produção local, ou
seja, elimina a intermediação financeira”,
disse ele, lembrando estar em fase final a
negociação com o BACEN para finalmente viabilizar o projeto. Atualmente, a ESC
consta no PLP nº 341/2017, do deputado
federal Jorginho Mello (PR-SC).
Para o presidente da FIESP, Paulo
Skaf, a questão também preocupa. Dentre
os pontos levantados por ele está a dificuldade de obtenção da Certidão Negativa de

Débito (CDN) em operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).

FOMENTO COMERCIAL
Em meio às incertezas que o clima político ainda reserva à economia, inclusive em
função do complexo trâmite dos projetos das
reformas tributária, previdenciária e trabalhista, as empresas de fomento comercial continuam sendo opção para antecipar recebíveis.
“Quando há restrição de acesso ao crédito, acaba-se fomentando mais esse mercado, pois atende empresas que precisam
de crédito e estão em dificuldades. Acho
que o fomento comercial seguirá vantajoso porque o crédito empresarial continuará
restrito e muito caro”, pondera o economista Flavio Calife, responsável pela área de
indicadores econômicos, análises setoriais
e econômicas da Boa Vista SCPC, birô de
crédito parceiro do SINFAC-SP.
Pesquisa realizada pela Boa Vista
SCPC com cerca de 600 empresas de todo
o Brasil e divulgada no começo de junho,
avaliza a análise. De acordo com o levantamento, 43% das companhias ouvidas relataram a intenção de não pedir mais crédito em
2017, aumento de nove pontos percentuais
frente ao resultado observado no primeiro
trimestre do ano.
Em contrapartida, 32% delas têm a
expectativa de demandar mais crédito até
o final de 2017, sendo que no comércio
essa decisão é compartilhada por 45% das
empresas. “Das empresas que declararam
procurar por novas linhas de crédito, 27%
– contra 18% da pesquisa anterior – confirmaram que o principal motivo é o pagamento de empréstimos e credores. Em compensação, recuou de 48% para 35% as que
tomarão crédito com a finalidade de realizar
novos investimentos”, salienta Calife.
O economista também comenta o crescimento do volume de médias empresas que
passaram a contar com os serviços de fomento comercial, pois também enfrentam dificul-

MERCADO
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dades na hora de tomar crédito bancário. “O
problema é exatamente o mesmo, pois essas
empresas estão com dificuldades para dar
garantias e por isso têm restrições. As médias empresas, que normalmente estariam no
mercado bancário, agora buscam alternativas
na medida em que a seleção do crédito fica
mais rigorosa”, reitera o especialista.

INFORMAÇÃO
Kelly Carvalho, assessora econômica da
FECOMERCIOSP
SEBRAE-SP

Apesar dos aspectos econômicos que
tornam o crédito tão restrito na atualidade,
a situação das micro e pequenas empresas
seria melhor se houvesse mais informação
disponível sobre as alternativas direcionadas diretamente a elas.
Essa tese é defendida pela assessora
econômica da FECOMERCIOSP Kelly
Carvalho, para quem o crédito é o grande
impulsionador das micro e pequenas empresas, que representam 99% dos estabelecimentos comerciais do país e são pródigas
na geração de renda e emprego.
“Existem linhas de crédito direcionadas
às micro e pequenas empresas por intermédio de bancos, cooperativas de crédito,
agências de fomento, porém o acesso é muito difícil, a partir da obtenção de informações sobre essas alternativas”, diz ela.
Outro ponto restritivo, em sua análise,
é a necessidade de apresentar inúmeras certidões e outros documentos, além de ter garantias suficientes para contratar operações
junto às instituições financeiras. “Isso é um
grande obstáculo para a pequena e micro
empresa, ainda mais diante do atual cenário
nacional”, acrescenta.
Todo esse quadro, segundo Kelly, poderia
ser atenuado se prevalecesse o preceito constitucional que prevê tratamento diferenciado
e favorecido para a micro e pequena empresa
também na obtenção de crédito, não ficando
isso apenas no papel, como hoje acontece.
Além de menores taxas de juros, essa
diferenciação pressupõe menos burocracia no processo em si. “Sabemos que
essas empresas são a mola propulsora da
economia brasileira e por isso elas deveriam receber estímulos para crescer”, defende a assessora.
Mas antes de se ver às voltas com essa
conjuntura difícil para a busca de crédito,
o consultor do SEBRAE-SP Douglas Eduardo Almeida acha importante a empresa
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Douglas Eduardo Almeida, consultor do
SEBRAE-SP
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fazer uma profunda reflexão sobre a real
necessidade de um empréstimo.
“Na verdade, a maioria dos pequenos empresários é desorganizada, mistura
contas da empresa com as pessoais, por
exemplo, faz retiradas acima da capacidade do negócio, e isso acaba comprometendo muito o fluxo de caixa. Nesses casos, a
educação financeira é o grande problema a
ser atacado. Eu sempre recomendo aos empresários que, antes de pensar em qualquer
financiamento, vejam de fato do que precisam, sob pena de apenas abrir um buraco
cada vez maior e jogar o problema para um
pouco mais adiante”, acrescenta Almeida.
Uma vez inevitável recorrer ao crédito,
cumpre analisar as melhores opções disponíveis. As linhas destinadas a investimento
são normalmente mais baratas do que as
voltadas a capital de giro, pois os próprios
bens adquiridos podem servir como garantia na operação. “Além do mais, a ideia é
que você esteja adquirindo algo para aprimorar sua produção e tornar o empreendimento mais rentável”, conclui o consultor.
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REFORMAS

SINFAC-SP na linha de frente
Defensora das reformas tributária e trabalhista, entidade luta para
acabar com as distorções das alíquotas do PIS e da Cofins no fomento
comercial, problema que torna mais difícil o desenvolvimento da
atividade no país

E
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m discussão no Congresso Nacional e relatado pelo deputado Luiz
Carlos Hauly (PSDB-PR), o projeto de reforma tributária tem como meta
modernizar o burocrático sistema fiscal brasileiro, unificando os impostos sobre consumo (ICMS, IPI, PIS, Cofins e ISS) em um
sistema de valor agregado (IVA).
“Nosso atual modelo é caótico, confuso e irracional; o mais complexo e regressivo do mundo, com os maiores índices
de sonegação e de renúncia fiscal. Possui
a maior carga sobre alimentos e medicamentos, onera a folha de pagamento das
empresas e mata empregos, levando para a
informalidade e incentivando a guerra fiscal”, critica o parlamentar.
Equivocadamente enquadrado no lucro real, e por isso tratado como se fizesse
Comandada pelo
tributarista Ives
Gandra da Silva
Martins (quarto da
esq. para a dir.), a
reunião do Conselho
Superior de Direito
da FECOMERCIOSP
debateu os aspectos
da futura reforma
tributária

parte da área financeira, o próprio setor de
fomento comercial convive com tamanha
distorção nas alíquotas de PIS e Cofins. Nos
moldes atuais, uma empresa de factoring é
penalizada por uma carga máxima de 9,25%
contra 4,65% cobrada dos bancos.
Historicamente, o SINFAC-SP tem lutado para solucionar este problema, sempre
recebendo o precioso apoio de parlamentares como os deputados Laércio Oliveira
(SD-SE) e Walter Ihoshi (PSD-SP), que
ajudam como interlocutores de seus pares e
com órgãos governamentais como a Receita
Federal e o SEBRAE.
O mesmo empenho se vê na luta empreendida por entidades como Federação
do Comércio do Estado de São Paulo
(FECOMERCIOSP), Central Brasileira do
Setor de Serviços (CEBRASSE), Federa-

ção das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP) e Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo
(SESCON-SP).
No dia 5 de abril, por exemplo, com
o apoio da CEBRASSE e dos parlamentares, o SINFAC-SP, por meio do presidente Hamilton de Brito Junior (Credere
Consultoria e Fomento Mercantil), esteve
em Brasília, onde expôs as distorções do
PIS e da Cofins para o assessor direto da
Presidência da República para assuntos
tributários, Gastão Alves Toledo.
O representante do governo federal reconheceu o problema e explicou que a Receita
Federal já deixou clara a intenção de que todos os contribuintes pessoa jurídica, exceto
os bancos, se enquadrem em um regime não
cumulativo, com direito a créditos.
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Segundo ele, embora o Fisco tenha
concordado em deixar o contribuinte fazer
a opção pelo enquadramento, as alíquotas
vão ter que aumentar para compensar a
não inclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS e da Cofins, já julgada no Supremo Tribunal Federal. Abriu-se, inclusive, a
possibilidade de se criar uma alíquota diferenciada para o setor de serviços.
Como se fosse uma extensão do encontro na Capital Federal, essas personagens participaram, no dia seguinte, de
reunião do Conselho Superior de Direito
da FECOMERCIOSP, em São Paulo.
Coordenada pelo jurista Ives Gandra da Silva Martins [leia entrevista nas
páginas 12 e 13], a reunião contou com
uma ampla explanação do deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), que
explicou ao empresariado os principais
pontos do projeto de reforma tributária.
O assessor direto da Presidência da República para assuntos tributários, Gastão
Alves Toledo, também fez parte da mesa
e abordou a visão do governo sobre a necessidade das mudanças.
“O governo, a Receita Federal e os
parlamentares devem se concentrar em
não aumentar a carga tributária e em distribuir recursos igualitariamente para estados
e municípios. O problema disso é que alguém, individualmente, vai ganhar ou vai
perder. A grande discussão é sobre as alíquotas que serão colocadas no IVA, já que
para alguns setores como o de serviços e o
de fomento comercial, que são atividades
monofásicas, não haverá a compensação
de créditos”, enfatizou ao sair da reunião.
Considerado um dos mais destacados
especialistas em empreendedorismo do
país, o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, pediu a palavra para
novamente enfatizar as dificuldades que
os microempresários enfrentam para trabalhar. “O Simples e o MEI são projetos bem-sucedidos, e creio eu possamos fazer algo
nos mesmos moldes”, salientou. “A universalização do recolhimento dos tributos, com
a arrecadação centralizada e distribuição
automática diminuirá brutalmente a burocracia fiscal.”

REFORMA TRABALHISTA
Outra

bandeira

empunhada

pelo

SINFAC-SP, a reforma trabalhista deixa
clara a necessidade
da flexibilização da
Consolidação das
Leis
Trabalhistas
(CLT), que hoje dificulta o crescimento
das empresas e a geração de empregos e
renda.
Em abril, por
exemplo, o Sindicato passou a integrar,
juntamente com a
Os presidentes Hamilton de Brito Junior (SINFAC-SP) e João Diniz
FECOMERCIOSP e
(CEBRASSE) fizeram parte da comitiva de lideranças políticas,
empresariais e sindicais que se encontraram em Brasília com o assessor
centenas de outros
direto da Presidência da República Gastão Alves Toledo (à dir.)
sindicatos, uma campanha nacional para
ampliar a discussão
sobre a necessidade
da modernização das
leis trabalhistas para
o desenvolvimento
do país.
Antes, em março, o SINFAC-SP
já havia participado do debate “Reforma Trabalhista
– uma audiência
pública com o nosso setor”, realizado
no dia 16 de março,
Gastão Alves Toledo ouviu os apelos de todos os presentes sobre os
problemas trazidos pelas distorções tributárias
em São Paulo, pelo
Sindicato das Emnhia do colega Daniel Vilela (PMDB-GO),
presas de Prestação de Serviços a Terceipresidente da mesma comissão especial,
ros, Colocação e Administração de Mão
explicou o projeto aos empresários presende Obra e de Trabalho Temporário no
tes à reunião do Conselho de Emprego e
Estado de São Paulo (SINDEPRESTEM)
Relações do Trabalho (CERT), na Sede da
e pela Federação Nacional dos SindicaFECOMERCIOSP.
tos de Empresas de Recursos Humanos,
“Os dois eventos levaram discussões
Trabalho Temporário e Terceirizado
esclarecedoras para os empresários paulis(FENASERHTT).
tas, pois existe uma grande preocupação
Com a participação do deputado fede todos sobre os reflexos das mudanças,
deral Rogério Martinho (PSDB-RN), rese serão positivas ou negativas”, afirmou o
lator da comissão especial que analisa o
presidente Hamilton de Brito Junior, salienProjeto de Lei 6787/2016, o parlamentar
tando que o SINFAC-SP busca apoiar o que
apresentou as linhas gerais da proposta do
for melhor para as empresas e para os trabaExecutivo e as perspectivas das mudanças
lhadores, sem prejuízos de ambos os lados.
no trabalho temporário e os impactos que
“Nosso desejo é que o país volte a crescer
a modernização trabalhista trará para o
e a ser um celeiro de oportunidades para tosetor de serviços.
dos os que querem empreender”, concluiu.
No dia seguinte, Martinho, na compa-
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Reforma tributária abrirá
caminho para tornar o Brasil
mais eficiente
Um dos mais renomados tributaristas e juristas que o Brasil já
produziu, Ives Gandra da Silva Martins é defensor ferrenho de uma
nova ordem tributária que simplifique o nosso ultrapassado sistema
fiscal e dê mais segurança jurídica aos empreendedores
dos a encontrar uma solução definitiva. O
governo, entretanto, também precisa dar a
sua contribuição nesse esforço.
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unhada pelo tributarista gaúcho Alfredo Augusto Becker [1928-1993]
e utilizada no clássico “Teoria Geral do Direito Tributário”, lançado em 1963,
a expressão “Manicômio Tributário” descreve o caos normativo vigente no país de ontem e de hoje. Tornou-se, inclusive, um dos
bordões preferidos de empresários e lideranças políticas e sindicais quando mencionam
o nosso sistema fiscal burocrático e injusto.
A referência bibliográfica foi feita pelo
jurista Ives Gandra da Silva Martins ao analisar o tortuoso modelo tributário adotado
no Brasil e reforçar a urgência por uma reforma simplificada do ponto de vista constitucional e infraconstitucional.
“O rearranjo de alíquotas deve compensar a carga tributária atual pela queda
exponencial do custo administrativo, significando uma grande diminuição da carga
burocrática, responsável por acrescentar de

três a quatro pontos percentuais à carga tributária”, explica o presidente do Conselho
Superior de Direito da FECOMERCIOSP,
em entrevista ao Informativo SINFAC-SP.
SINFAC-SP: Como fazer uma reforma
tributária tendo de atender tantos interesses políticos, sindicais e empresariais?
Ives Gandra: A reforma tributária
precisa ser feita de modo simplificado,
baseada na primeira proposta que apresentamos em 1991, juntamente com o
deputado Luiz Carlos Hauly. O problema
é conseguir promover uma grande negociação com os estados, já que o ICMS
é o mais problemático dos impostos. O
próprio Supremo Tribunal Federal (STF),
na Proposta de Súmula Vinculante nº 69,
apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, tenta aprová-la desde 2012, o que eliminaria a guerra fiscal, obrigando os esta-

SINFAC-SP: Mas as exigências individuais de cada estado não inviabilizariam negociações que englobassem todas
as unidades federadas?
Ives Gandra: Os estados nada perderiam, mas ganhariam com a simplificação.
Quanto mais complexo um sistema, mais
corrupção existe. Também se beneficiariam
com o acréscimo dos impostos que até então estavam sendo sonegados e passarão a
ser recolhidos. É preciso haver uma grande campanha pública de esclarecimento da
população. Quando a Proposta de Súmula
Vinculante nº 69 for aprovada, os estados
não poderão mais fazer chantagem, por
exemplo, criando novas leis com os mesmos incentivos fiscais já julgados inconstitucionais pela Justiça. Com isso, acabam
conseguindo ganhar tempo, pois as ações
levam dois, três, quatro ou cinco anos para
uma decisão do STF.
SINFAC-SP: Uma solução possível
para esta guerra fiscal não seria cobrar o
imposto no destino?
Ives Gandra: Isto nós propusemos
quando participei da comissão do Senado,
com Everardo Maciel [ex-secretário da Receita Federal] e com o Luís Roberto Barroso [ministro do STF], entre outros, quando
apresentamos uma solução segundo a qual
haveria, no destino, uma alíquota mínima de
4%, com prazo máximo de oito anos, para
incentivar o estado a fiscalizar. A partir disso nenhum incentivo fiscal poderia ser dado,
exceto para a indústria dos estados que este-

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS
jam com renda per capita média abaixo da
média nacional. O grande problema é que
os estados não querem solucionar a guerra
fiscal e estão, em grande parte, falidos. Ao
atrair a indústria, proporcionar toda a infraestrutura e não cobrar tributos, certamente
as contas não vão bater. Os próprios estados
criaram o caos. A reforma tributária passa
pelo STF com a aprovação da Proposta de
Súmula Vinculante nº 69, que vai obrigar os
estados a negociar.
SINFAC-SP: Uma reforma que desonerasse os tributos de coisas essenciais
como medicamentos, alimentos, água e
luz, por exemplo, têm chances de passar?
Ives Gandra: O problema fica evidente quando os mais necessitados pagam
mais tributos do que os membros das classes abastadas, especialmente sobre alimentos e medicamentos, ainda que tenha havido a eliminação do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) para os medicamentos. Por outro lado, vemos a desoneração
de tributos para setores que não necessitavam de benefícios ligados ao ICMS e
ao IPI, por exemplo. Não há sentido que
setores poderosos recebam esse tipo de estímulo, enquanto a população continua pagando uma pesada carga. Creio ser fundamental mudar um pouco o enfoque, a partir
de um rearranjo entre os impostos diretos
para renda e patrimônio, atualmente menos
tributados, e os impostos indiretos, ou circulatórios, que hoje constituem o grande
problema enfrentado pelas classes menos
abastadas.
SINFAC-SP: Como o senhor analisa
as distorções que o nosso modelo tributário gera para as empresas, como ocorre
no setor de fomento comercial, no caso da
cobrança de PIS e Cofins, hoje maior do
que para instituições financeiras?

Ives Gandra: Na prática, o lucro real,
como hoje está, leva as empresas a uma
alta tributação, chegando a 34% considerando a CSLL e o IRPJ. Se analisarmos,
entretanto, que na distribuição dos lucros
não há tributação, teremos um desses dois
caminhos. Ou tributar na distribuição, momento em que o próprio acionista é o beneficiário, embora tenha de pagar tributos;
ou tributar a empresa promovendo uma
distribuição menor.
Mesmo assim, o Imposto de Renda, em
geral, acaba sendo menor como imposto direto do que os impostos circulatórios como
Cofins, PIS, IPI e ICMS. Numa reforma
tributária teríamos, de um lado, os impostos circulatórios; e de outro, os impostos
seletivos, que incidiriam sobre eletricidade,
telefonia etc. Este é um caminho que outros
países adotaram, por que nós ainda não?
Como podemos verificar, continuamos na
contramão da história.
13

MUNDO CORPORATIVO

Empresários devem ter cautela
para evitar crimes societários
Controversos entendimentos do Judiciário expõem divisão
entre magistrados sobre quem deve ou não ser responsabilizado
criminalmente pelo delito nas empresas

E
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mbora esteja em vigor desde o

Tribunal Federal (STF) proferiu duas de-

tulo de culpa no sistema penal brasilei-

dia 29 de fevereiro de 2014, a

cisões distintas, uma do ministro Gilmar

ro. A maioria esmagadora prevê a puni-

Lei Anticorrupção (12.846/2013)

Mendes, envolvendo uma editora e seus

ção apenas a título de dolo. O problema

ainda não foi objeto de aplicação direta

seis sócios, e outra, do ministro Dias

surge, porém, quando se lida com o dolo

para a responsabilidade objetiva das em-

Toffoli, sobre uma grande indústria da área

eventual. Nele, o agente não quer o resul-

presas, especialmente após o início da

petroquímica, englobando o presidente e

tado, mas assume o risco de produzi-lo.

Operação Lava Jato.

dois altos executivos.

O grande complicador desse componen-

Coincidentemente, esse período foi

Na primeira, Mendes deixou claro que

te da conduta é ele se situar no meio do

pródigo no crescimento no número de

a denúncia de crime societário não pode ser

caminho entre o dolo e a culpa. É preci-

acordos de leniência fechados entre o

genérica, mas deve descrever individual-

so, no caso concreto, utilizar-se de todo

Poder Judiciário, empresários e agentes

mente a conduta de cada acusado. “Assim,

e qualquer meio de prova possível, para

políticos, que decidiram delatar todo o

mesmo que nesses casos sejam de difícil

se definir se o agente foi ‘descuidado’

esquema, pagar multas, devolver valores

descrição os pormenores das atividades e da

ou se assumiu o risco de gerar determi-

desviados ou cumprir penas consideradas

responsabilidade de cada um dos denuncia-

nado resultado”, explica detalhadamente

leves para o tamanho do roubo.

dos, é fundamental que o mínimo descritivo

o advogado criminalista Flávio Cardoso

Para tornar esse universo ainda mais

dos atos ilícitos praticados esteja contido

de Oliveira, consultor na área de direito

complexo, no ano passado o Supremo

na denúncia para permitir o recebimento”,

penal empresarial do SINFAC-SP.

argumentou.

Segundo o especialista, é certo que a

Na segunda, Toffoli explicou que a ju-

posição majoritária que vigora nos tribu-

risprudência do STF entende que, em ca-

nais é a de que apenas os administradores

sos de crime societário, em que a individu-

de fato devem responder pelo crime, sob

alização das condutas é difícil, a denúncia

pena de se responsabilizar objetivamente

responsabilize todos os executivos de de-

aquele que não teve qualquer participação

terminada empresa por causa de decisões

nele. “Porém, não se pode esquecer que

de negócios.

alguns magistrados entendem que todos

“São poucos os crimes punidos a tí-

os sócios com poder de gerência devem

“São poucos os crimes punidos a título de culpa
no sistema penal brasileiro. A maioria esmagadora
prevê a punição apenas a título de dolo. O problema
surge, porém, quando se lida com o dolo eventual.
Nele, o agente não quer o resultado, mas assume
o risco de produzi-lo.”
Flávio Cardoso de Oliveira
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responder por crimes causados no âmbito

lização, não tendo sido cumprida a determi-

de que a responsabilização penal da pessoa

da empresa, tais como sonegação fiscal e

nação constitucional”, comenta o consultor

jurídica depende da responsabilização penal

crime ambiental”, salienta.

do SINFAC-SP.

de agente ligado à empresa, que só poderia

Já no que diz respeito à segunda

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

hipótese, a dos crimes contra o meio

ser processada criminalmente se um agente
– pessoa física – também fosse.

Para o crime praticado pela própria em-

ambiente, desde 1998 o ordenamento

“As responsabilidades estariam, por-

presa, a Constituição da República traz duas

jurídico conta com previsão de respon-

tanto, entrelaçadas. Mas, em sentido con-

hipóteses de possível responsabilização pe-

sabilidade penal da pessoa jurídica, con-

trário decidiu o Supremo Tribunal Federal,

nal da pessoa jurídica, nos artigos 173, § 5º,

forme prevê a Lei nº 9.605/1998. “Muito

afirmando que as responsabilidades, nos

e 225, § 3º, envolvendo os atos cometidos

embora alguns ainda mantenham posição

termos da lei, são distintas, podendo haver

contra a ordem econômico-financeira e a

no sentido de não ser possível a respon-

processo contra a pessoa jurídica, sem que

economia popular, assim como nas condu-

sabilidade penal da pessoa jurídica, em

um ou mais agentes sejam processados, fa-

tas e atividades lesivas ao meio ambiente.

razão da sistematização de nosso direito

zendo inclusive com que o Superior Tribu-

“Na primeira hipótese, dos crimes con-

penal, firmou-se o entendimento de que

nal de Justiça mudasse seu entendimento”,

tra a ordem econômico-financeira, não há

nos crimes contra o meio ambiente a em-

enfatiza o advogado.

unanimidade da doutrina se a Constituição

presa pode sim ser punida criminalmen-

se refere realmente à responsabilidade pe-

te”, afirma Oliveira.

Diante disso, reitera, “não há outra
orientação para se evitar a prática de crimes

nal da pessoa jurídica. De qualquer forma,

Na outra ponta, o Superior Tribunal de

não há previsão legal para essa responsabi-

Justiça havia solidificado o entendimento

societários, senão a cautela”. (Com informações do site Conjur)

15

Inovação, performance e segurança
para sua Factoring, FIDC ou Securitizadora
Somos especialistas em sistemas para a gestão de recebíveis com mais de 25 anos de atuação.
Líderes em MG possuímos clientes em todo território nacional.
Nossas soluções abrangem operacional, crédito, checagem, cobrança, contratos digitais,
contabilidade e muito mais!
Módulo WEB Gerencial e WEBFactoring/WEBFIDC

Abra o aplicativo
QR Code e acesse o blog

Abra o aplicativo
QR Code e acesse o site

Alguns clientes em SP: Athenabanco Fomento Mercantil, Atlanta FIDC, Atlas FiDC, Andromeda
FIDC, Continentalbanco Securitizadora S/A, Intercash Fomento Mercantil.
www.stand.com.br
comercial@stand.com.br
(31) 3235-3100
Av. Augusto de Lima, 479, cj 714 | BH | MG

EVENTOS

Cursos e palestras para todas as
demandas profissionais
Na busca pela excelência no setor, eventos de educação continuada
realizados entre março e maio englobaram temas fundamentais para a
formação de profissionais iniciantes e a atualização dos mais experientes
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ESTRUTURAS CONSOLIDADAS

EDUCAÇÃO COMO ARMA

BLINDAGEM TOTAL

Último evento de educação continuada realizado em maio (dia 31), em São Paulo,
o curso “Competitividade, Rentabilidade e
Segurança para as Empresas do Setor” deixou claro aos participantes que operações
rentáveis e seguras são os pilares básicos
de uma empresa, mas para se alcançar estas
duas condições é fundamental ser competitivo. “Hoje, o maior erro das empresas é
negar operações que poderiam ser feitas,
por falta de conforto decisório, e aceitar outras que deveriam ser barradas”, afirmou o
professor Ernani Desbesel.

“A educação é fundamental porque ela
transforma as pessoas, conscientizando-as
para o cumprimento das normas e evitando
que as empresas sejam alvo de criminosos”,
fez questão de enfatizar o professor Maurílio Domingues, que no dia 17 de maio ministrou, na sede da entidade, o curso “PLD/
FT Sob a Perspectiva da Ação Fiscalizadora
do Órgão Supervisor – COAF”. Mesmo assim, afirmou o docente, parte do setor ainda
tem significativa resistência para a adoção
dessa política, por achar ser possível realizar por conta própria um bom trabalho no
campo preventivo.

Setor muito visado por golpistas, o fomento comercial precisa estar sempre um passo
à frente. Este foi basicamente o conceito
apresentado aos empresários e operadores
do setor de Piracicaba e região que assistiram no dia 11 de maio, na Regional do
SESCON-SP, à palestra “Medidas para
Evitar Fraudes”, com o consultor jurídico
do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves. “Os fraudadores são rápidos em buscar brechas que possibilitem a aplicação de
golpes”, enfatizou.

ANÁLISE DE RESULTADOS

Em tempos de crise econômica, a boa gestão dos negócios pode ser a diferença entre
a vida e a morte de empresas. Para o professor Carlos Augusto Damasceno, que ministrou no dia 25 de maio, no SINFAC-SP, o
curso “Gestão Financeira Focada nas Empresas do Setor”, esse pensamento faz todo
o sentido, pois gerir financeiramente uma
factoring inclui, por exemplo, a criação de
modelos de análise das carteiras e dos cedentes. “O volume de negócios, em si, não é
sinônimo de sucesso, mas sim a margem de
lucro que se tem em função dele”, alertou.

SEGURANÇA JURÍDICA

DELIBERAÇÃO 79 ANBIMA

Mais nova obrigação imposta às gestoras e
consultorias dos FIDCs, a Deliberação 79
ANBIMA foi passada a limpo na palestra
realizada no dia 16 de maio, no SINFAC-SP.
O consultor jurídico do Sindicato, Alexandre Fuchs das Neves, explicou que a CVM
deseja segregar definitivamente os FIDCs
das factorings. “O que ela está buscando,
de fato, é a existência de uma consultoria
especializada e não de uma empresa de fomento comercial desenvolvendo essa atividade”, advertiu.

Em vigor desde o dia 17 de março de 2016,
o novo Código de Processo Civil trouxe
mais segurança jurídica ao setor, incluindo mudanças como as penhoras de cotas
sociais; de estabelecimentos comerciais;
renda e salário acima de 50 salários mínimos e até mesmo de aposentadorias. A impenhorabilidade da caderneta de poupança,
inclusive, passou a ser relativa. Estes foram
os destaques da palestra “Recuperação de
Crédito – Alterações do Novo Código de
Processo Civil”, ministrada no dia 10 de
maio, no SINFAC-SP, pelo consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves.

EVENTOS
MITOS E VERDADES

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

ANÁLISE DE GARANTIAS

Mais uma vez o curso “Factoring para Iniciantes” colocou às claras alguns dos principais mitos e verdades existentes no setor.
Promovido nos dias 3 e 4 de maio, na sede do
SINFAC-SP, o treinamento novamente mostrou o quanto é falsa a crença segundo a qual
a atividade é sinônimo de ganhar dinheiro fácil. “Aos colaboradores transmitimos a ideia
do empreendedorismo, mostrando a cada um
a importância de trabalhar no dia a dia como
se o negócio fosse dele”, explicou o professor
Rogério Castelo Branco. Como nas demais
edições, a Companhia Te-Ato de Teatro apresentou a peça “Factoring: Mitos e Verdades”.

Perder dinheiro não é uma opção em qualquer negócio, e no fomento comercial esta
observação faz bastante sentido. O alerta
foi feito a empresários da Baixada Santista pelo consultor jurídico Alexandre Fuchs
das Neves, durante a palestra “Recuperação
de Crédito – Alterações do Novo Código de
Processo Civil”, realizada em Santos, no dia
27 de abril. “Os operadores do setor precisam aprender a agir neste novo cenário em
formação, afinal perder dinheiro porque não
se consegue dar o devido andamento a processos de cobrança judicial é certamente um
dos caminhos para a falência”, frisou.

O conhecimento sobre o cliente e a análise da operação com base nas confirmações e nos documentos necessários
para que se possa decidir pelo risco são
fatores determinantes para a conclusão ou não de um negócio. A afirmação foi feita pelo consultor jurídico
Alexandre Fuchs das Neves, durante a palestra “Garantias na Operação de Fomento
Comercial”, realizada no dia 26 de abril,
no SINFAC-SP. “A factoring não deve ficar refém da garantia, nem totalmente segura por ter realizado uma operação com
apenas uma garantia”, argumentou.
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VISITA AO CEDENTE

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO

CEGUEIRA DELIBERADA

Considerada fundamental para o sucesso
da factoring – inclusive por ser um fator
que ajuda a mitigar a ocorrência de fraudes –, a visita ao cedente tem sido uma
prática cada vez mais utilizada no setor.
“Frente à massificação com que trabalham,
os bancos não têm a nossa capacidade de
conhecer as particularidades de cada cliente”, afirmou o professor Rogério Castelo
Branco, ao ministrar no dia 19 de abril, no
SINFAC-SP, o curso “Análise de Crédito
para Empresas do Setor”. “É na visita que
pode-se ver se o telefone toca, se as máquinas estão funcionando, se está entrando
e saindo caminhão, se existe ociosidade
operacional”, alertou.

A felicidade encontra-se na dependência
do equilíbrio que se estabeleça entre os
diversos aspectos conjugais, fisiológicos,
profissionais, familiares, sociais, educacionais e de lazer. Com este argumento o
consultor Luiz Henrique Casaretti ministrou a palestra “Administração do Tempo”, no dia 6 de abril, no SINFAC-SP.
Do ponto de vista institucional, consomem tempo em demasia os excessos de
tarefas, papéis, interrupções, telefonemas
e reuniões. “Já no âmbito pessoal surgem
como vilões a falta de planejamento, a indisciplina e a indefinição de prioridades”,
ressaltou.

A prática da chamada “cegueira deliberada”, nas palavras do consultor jurídico
Alexandre Fuchs das Neves, é um procedimento dos mais arriscados neste mercado, podendo levar uma empresa a se
envolver com dolo eventual num crime
que não é seu, simplesmente por assumir
o risco ao deixar de adotar as medidas e
cautelas cabíveis. “O afã de operar pode
criar um muro impedindo de se enxergar
que uma operação muito rentável esteja,
na verdade, acobertando um ato ilícito”,
salientou, durante o curso “Prevenção e
Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”, realizado no dia 16
de março, na sede do Sindicato.

FACTORING,
SECURITIZADORA OU FIDC?

“A riqueza do nosso setor são justamente
as diversas opções que ele nos oferece”,
ensinou o professor Ernani Desbesel, durante o curso “Alternativas Empresariais
– Análise Comparativa entre Factorings,
Securitizadoras e FIDCs”, ministrado no
dia 11 de abril, na sede do SINFAC-SP.
“A falta de conhecimento do melhor caminho a se trilhar acaba levando alguém
a não tomá-lo, deixando com isso de dar
origem a uma empresa maior e melhor.
Esse é o nosso diferencial: não temos
uma trajetória definida, mas sim várias
possibilidades”, exemplificou.

QUEBRA DE PARADIGMAS

O papel do cedente é dar lastro ao título,
cabendo ao sacado honrar seu pagamento. Embora seja uma prática básica, ela
requer uma significativa mudança nos
modelos tradicionalmente estabelecidos
no mercado para que operações saudáveis
possam prevalecer no fomento comercial.
Segundo o professor Ernani Desbesel,
uma empresa com boas práticas na área de
cobrança é aquela que demanda sempre
contra o sacado. “A que precisa demandar contra o cedente provavelmente está
errando em sua estratégia”, ponderou,
durante o curso “Gestão da Cobrança”,
realizado no dia 29 de março, na sede do
Sindicato.

TRABALHO ININTERRUPTO

A existência um departamento comercial
forte é essencial para viabilizar uma área
de análise de crédito igualmente competente. Para manter o equilíbrio desse sistema é imprescindível a contínua prospecção
de novos clientes, especialmente porque o
fomento comercial tem como uma de suas
características a volatilidade da carteira.
“As políticas de crédito têm que ser atendidas sem a factoring se tornar refém do
cliente”, defendeu o professor Rogério
Castelo Branco, durante o curso “Técnicas
de Vendas para Produtos do Setor”, promovido nos dias 8 e 9 de março, na sede
do SINFAC-SP.

Empresário do fomento comercial, conheça as vantagens
e os benefícios de associar-se ao SINFAC-SP.
Saiba como: www.sinfacsp.com.br | Tel.: (11) 3105-0615

CELEBRAÇÃO

AGENDA

Sindicato
prestigia os 35
anos da ANFAC

Eventos

Entidade-mãe do fomento comercial,
Associação criou todos os manuais
para o exercício da atividade

C

elebrado com
uma grande festa no dia 31 de
março, que reuniu personalidades da política,
do Judiciário e do mundo
empresarial, o trigésimo
quinto aniversário da
ANFAC significou também a comemoração da
Apreciador e grande conhecedor dos vinhos,
solidez do setor, que, mesLuiz Lemos Leite ganhou do Sindicato uma caixa
mo em meio à crise financom 35 garrafas, uma para cada ano à frente da
ANFAC
ceira do país, vem conseguindo bons resultados.
“Conduzir esta caminhada só não foi mais difícil porque soubemos adotar uma postura aristotélica: audácia, determinação e prudência”, disse o
presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, ao resumir as mais de três décadas
de atuação e relembrar os desafios e as conquistas.
A fala do anfitrião foi precedida pelas saudações do desembargador Nelson Juliano Schaefer Martins, da deputada estadual Célia Leão, do empresário Francisco Maurício de Albuquerque Silva e do diretor do SINFAC-SP e
conselheiro da Associação Pio Daniele (Daniele Banco Fomento Comercial
e Participações).
No entender do presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior
(Credere Consultoria e Fomento Mercantil), o fomento comercial tem uma
dívida de gratidão para com a ANFAC, “porque ela deu origem ao nosso
negócio, procurando o balizamento legal que permitisse nossas operações”.
O dirigente disse também que o nome de Luiz Lemos Leite se confunde
com o próprio factoring, e a ANFAC é a legítima entidade-mãe do setor. “Os
SINFACs são todos filhos da Associação, mas cresceram e ganharam vida
própria”, concluiu.
Também representaram o Sindicato os 1º e 2º vice-presidentes, respectivamente Marcus Jair Garutti (Iguassu Fomento Mercantil) e Marcos Libanore
Caldeira (Aquitânia Fomento Mercantil), o diretor de relações com o mercado
José Carlos Francisco (JCF Factoring Fomento Comercial), o diretor secretário Luiz Fernando Dias Lycarião da Trindade (Lycarion Factoring Fomento
Mercantil), o diretor suplente Marcio Lima Gonçalves (Euro Money Fomento
Mercantil) e os conselheiros fiscais José Bonfim Cardoso Jaffe (BBL Fomento
Mercantil) e Everaldo Moreira (Valecred Soluções Financeiras).
Entre as autoridades que compareceram estiveram os deputados Arnaldo
Faria de Sá e Walter Ihoshi.

3º trimestre
JULHO
Data Palestra/Curso

Docente

Local

19

Palestra: Duplicatas Virtuais
(com apresentação prática
de software house)

Alexandre
Fuchs das Bauru
Neves

20

Palestra: Garantias na
Operação

Alexandre
Fuchs das Sorocaba
Neves

26

Curso: Gestão de Riscos nas Ernani
Empresas do Setor
Desbesel

São Paulo

AGOSTO
Data Palestra/Curso

Docente

Local

1º

Curso: Análise de Crédito

Rogério
Castelo
Branco

São Paulo

3

Palestra: Alternativas e
João
Oportunidades em FIDC para
Peixoto
Empresários de Factoring

Ribeirão
Preto

16

Palestra: Medidas para
Evitar Fraudes

17

Curso: Prevenção e Combate
à Lavagem de Dinheiro
Alexandre
e Formação do Manual
Fuchs das São Paulo
(Treinamento Obrigatório
Neves
Solicitado pelo COAF)

29

Curso: Liderança,
Gerenciamento e Motivação
de Equipes, com Foco em
Resultados

Alexandre
Fuchs das Jundiaí
Neves

Luiz
Henrique
Casaretti

São Paulo

Data Palestra/Curso

Docente

Local

5

Curso: Gestão Estratégica

Ernani
Desbesel

São Paulo

Curso: Técnicas de Vendas
para Produtos de Factoring

Rogério
Castelo
Branco

São Paulo

SETEMBRO
13
14
20

Palestra: Recuperação de
Alexandre
Crédito – Alterações do Novo Fuchs das São Paulo
Código de Processo Civil
Neves

29

X Simpósio dos Empresários
de Fomento Comercial do
Estado de São Paulo

São Paulo

Agenda sujeita a alterações
Para mais informações, acesse nosso site:
www.sinfacsp.com.br, e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br ou
ligue: (11) 3105-0615.
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A Ouro Preto Capital Consultoria
é uma das maiores especialistas em FIDC:
mais de 100 fundos estruturados.

O SINFAC SP está oferecendo aos seus
associados uma grande oportunidade
para a criação do seu FIDC.
Fale com os nossos especialistas.

FAÇA O SEU FIDC COM QUEM
FEZ OS PRIMEIROS E MAIORES
FUNDOS DO NOSSO SETOR.

CONTATO

Diogo Cavalheiro
email: diogo.cavalheiro@ouropretoconsultoria.com.br
tel: (11) 3080-8191

