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SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL – FACTORING DO ESTADO DE SÃO PAULO

Setor analisa
próximos desafios
Especialistas foram unânimes no VII Simpósio dos Empresários de
Fomento Mercantil do Estado de São Paulo: mesmo sem uma grande
crise já instalada, economia brasileira continua requerendo atenção
especial em alguns dos seus fundamentos
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C

om o ânimo revigorado por conquistas

recentes,

notadamente

a inclusão do Art. 73-A na LC nº

147/2014, nosso setor compareceu em peso
à verdadeira aula ministrada por expoentes da análise econômica que participaram
do principal evento anual do fomento comercial paulista.
Ao término do encontro, o clima festivo
pelo instrumento legal que passamos a ter
como aliado, na missão de banir do mercado a nefasta “vedação de títulos”, misturava-se ao ambiente de reflexão motivado pelo o que disseram os ilustres
palestrantes naquela memorável manhã.
O ex-ministro Delfim Netto e a sempre bem articulada jornalista
Salette Lemos, por exemplo, nos ajudaram a entender melhor o atual
momento do país, bem como projetar atitudes condizentes ao que 2015
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Fomos todos igualmente brindados pelas palavras do atuante deputado federal Guilherme Campos, parlamentar que sempre encampou nossas causas, até mesmo por conhecer muito bem as dificuldades enfrentadas por seus pais e avós, todos empreendedores.
Já o consultor jurídico do nosso Sindicato, Alexandre Fuchs das Neves, usou em plenitude suas conhecidas didática e experiência para esclarecer os empresários sobre os principais pontos do Estatuto Nacional da
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Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em cujo recente processo
de aprimoramento o SINFAC-SP teve a honra de tomar parte.
Somados, todos esses importantes depoimentos deixaram evidente
que se há um setor que não deve se deixar abater pelo desânimo, independentemente da conjuntura em questão, este setor é o nosso.
Mas precisamos continuar fazendo a nossa parte, informando exaustivamente aos cedentes do que se trata a nova legislação pela qual tanto lutamos, enquanto nos mobilizamos para as próximas batalhas.
Promete muito trabalho, por exemplo, a busca pela isonomia em relação a outros setores da economia, sobretudo no campo tributário. Além
disso, continuaremos a luta para a aprovação do capítulo de factoring no
novo Código Comercial.
Contudo, um segmento como o nosso, que movimenta quase R$ 130

EXPEDIENTE
CRISTINA ENGELS RODRIGUES

Gerente Administrativo Financeiro
PRODUÇÃO EDITORIAL
Reperkut Comunicação S/S
(11) 4063-7928
atendimento@reperkut.com.br • www.reperkut.com.br
Jornalista Responsável: Wagner Fonseca (MTb 15.155-SP)
Redator: Luciano Guimarães
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barreiras econômicas e políticas que ainda tenha a derrubar.
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bilhões por ano e sustenta cerca de 2 milhões de empregos diretos e indiretos em todo o país, segundo dados da ANFAC, certamente merece o
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Análises contundentes para um
país em “recessão técnica”
Com destaque para o ex-ministro Delfim Netto, a jornalista Salette
Lemos e o deputado federal Guilherme Campos, o “VII Simpósio dos
Empresários de Fomento Mercantil do Estado de São Paulo” reforçou a
atuação do SINFAC-SP na busca pelo pleno reconhecimento da atividade

R

ealizado em um dos momentos
mais favoráveis nestes quase 35
anos de história do fomento comercial no país, o principal evento da categoria
em São Paulo chegou à sua sétima edição
também prometendo ficar marcado por outro
motivo: as análises contundentes feitas pelos
seus palestrantes sobre o hoje e o amanhã da
economia brasileira, o que emprestou ao encontro um nítido caráter de reflexão.
Basicamente, o evento realizado em 25
de setembro pelo SINFAC-SP, no edifício-sede da FECOMERCIOSP, reforçou ainda
mais o fato de o setor se beneficiar hoje em
dia não só de um maior reconhecimento por
parte do Poder Judiciário, mas também do
Legislativo, conforme ficou claro no episódio que culminou com a inclusão do artigo
específico (73-A) na Lei Complementar nº
147/2014 (atualização do Simples Nacional).
Lotado, o auditório recebeu empresários
do factoring, bem como lideranças políticas
e sindicais, que ouviram atentamente o ex-ministro da Fazenda, Antonio Delfim Netto;
a jornalista e analista econômica Salette Lemos; o deputado federal Guilherme Campos;
o consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexan-

dre Fuchs das Neves, e o palestrante motivacional Alfredo Rocha.
“A LC nº 147/2014 significou uma grande quebra de paradigma, e agora depende
de nós, empresários e profissionais do setor,
torná-la realidade, difundindo o teor desta
legislação às pequenas e grandes empresas”,
disse o presidente do SINFAC-SP, Hamilton
de Brito Junior, ao abrir o “VII Simpósio”.
O dirigente relembrou a caminhada do
fomento comercial rumo à inclusão do texto
sobre a proibição de se vedarem negócios
com títulos, destacando a importância do
envolvimento do ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE),
Guilherme Afif Domingos, a exemplo de
deputados federais simpáticos à causa, dentre eles Pedro Eugênio, Cláudio Puty, Laércio Oliveira e Guilherme Campos.
Ao realçar o alcance dessa medida, frisou o efeito multiplicador que as factorings
possuem, já que apenas em São Paulo há
1.930 associadas ativas nos quadros do Sindicato, 833 delas na capital (dados de agosto publicados no site SINFAC-SP), o que
representa um volume altamente expressivo de empresas, dos mais diversos tipos e

naturezas, que dependem da atividade para
trabalhar melhor e até mesmo sobreviver,
em muitos casos.
Mesmo diante de todo esse significado,
Brito Junior reconhece a existência de novos desafios a enfrentar.
A título de exemplo, citou mudanças há
muito almejadas na legislação para reduzir
a carga tributária. “Nada mais injusto do
que a atual equiparação do nosso segmento
às empresas financeiras e comerciais, mas
justamente naquilo de mais oneroso que
existe nessas duas áreas, em termos de tributação federal”, lamentou Brito Junior.
O presidente do Sindicato iniciou assim
seu comentário sobre as Emendas 61 e 62
à Medida Provisória 651, apresentadas pelo
deputado federal Arnaldo Faria de Sá, estabelecendo a redução do PIS e da Cofins, de
9,25% para 4,65% .
“Infelizmente, elas foram retiradas na
Câmara e ficaram de fora do texto enviado
ao Senado, uma decisão sem dúvida equivocada do Ministério da Fazenda. Mas não
desistimos, pois continuamos lutando para
que nosso setor seja tratado com isonomia
em relação aos demais”, garantiu.
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LC nº 147/2014: quem mais
ganhou foi o empreendedorismo
Tanto o deputado federal Guilherme Campos quanto o presidente da
ANFAC, Luiz Lemos Leite, concordam que o fomento comercial vive um
momento ímpar, inclusive no tocante à maior influência política

P
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rimeiro na bancada federal a encampar publicamente, e por escrito,
a luta do setor para incluir o Art.
73-A na Lei Complementar nº 147/2014 – o
deputado Guilherme Campos prestigiou o
“VII Simpósio”, falando ao empresariado
da área já na abertura do evento.
O ilustre convidado lembrou a importância do trabalho que o SINFAC-SP tem
realizado em Brasília para que as coisas realmente aconteçam em torno dos seus pleitos.
Destacou também os benefícios trazidos
às micro e pequenas empresas pelo fato de
a atualização do Supersimples ter dedicado
espaço à preocupante questão da vedação de
títulos. “Essa conquista certamente vai ser
fundamental para que as empresas ‘façam
dinheiro’, principalmente em momento difíceis como o atual. É uma vitória, sobretudo,
das micro e pequenas, que terão acesso a um
crédito que antes lhes era dificultado”, frisou
Guilherme Campos, falando também na qualidade de presidente da Frente Parlamentar
da Micro e Pequena Empresa.
Nascido em Campinas e formado em
engenharia civil pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (USP), o deputado desenvolveu sua atividade profissional no
comércio à frente da rede de lojas da família.
Vice-presidente da diretoria-executiva
da Federação das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo (FACESP), ele sabe
muito bem os estragos que a elevada carga
tributária e a burocracia fazem no cotidiano
dos empreendedores brasileiros.
Por isso, elogiou igualmente a atuação
do ministro-chefe da Secretaria da Micro e
Pequena Empresa (SMPE), Guilherme Afif
Domingos – que não pôde comparecer ao
evento por estar no comando, naquele mesmo dia, de mais uma etapa da “Caravana da
Simplificação”.
“O responsável pela atualização da Lei

Geral, verdadeira reforma tributária já em vigor , pois abrange a imensa maioria das empresas do Brasil, foi o ministro Afif, graças
ao seu poder de articulação, capacidade de
trabalho e conhecimento. Enquanto deputado,
inseriu o artigo 179 na Constituição Federal,
que proporciona tratamento diferenciado para
as micro e pequenas empresas”, exemplificou.
Pioneiro do factoring brasileiro e principal dirigente de uma tradicional entidade
parceira do SINFAC-SP, o presidente da
ANFAC também se manifestou na abertura
do Simpósio.
“Nada disso existia 32 anos atrás, quando o factoring teve início no país, mas hoje
nossa atividade está consagrada. Vivemos
um regime de autorregulação e, portanto,
precisamos atuar com muita responsabilidade para o cumprimento do compliance”,
destacou Luiz Lemos Leite.
Além dos diretores do SINFAC-SP e
da sempre presente deputada estadual Célia

Leão, o evento recebeu ainda personalidades como Pedro Paulo Filho (conselheiro
da OAB-SP), Geraldo Carlos Lima (diretor
cultural do SINDCONT-SP), Diogo Melo
(diretor cultural do IASP) e Dorival Dourado (presidente da Boa Vista Serviços) e
o presidente do Conselho de Serviços da
FECOMERCIOSP e do Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga
e Logística do Estado de São Paulo (SINDICOMIS), Haroldo Silveira Piccina.

PARCEIROS
O “VII Simpósio” teve o patrocínio de
Boa Vista (Gold) e de Order By, RGBsys
e WBA Informática (Bronze) e o apoio
institucional de ANFAC, Central Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE),
FECOMERCIOSP, Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), OAB-SP,
Portal do Factoring, Portal do Fomento,
SESCON-SP e SINDCONT-SP.
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ANTONIO DELFIM NETTO

Investir na produção e na reforma
tributária, o melhor caminho
Embora não projete tragédias econômicas para o país, o ex-ministro
elege o crescente déficit em transações correntes, que tem levado a
frequentes ajustes no câmbio, como um dos principais problemas a
serem superados no próximo ano pelo governo federal
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uando ele fala, todo o mercado
financeiro e as diversas instâncias
governamentais dispensam atenção especial, frente às suas sempre profundas análises políticas e econômicas. E foi
justamente este o estado de ânimo percebido no auditório quando Delfim Netto assumiu o microfone.
Ex-ministro da Fazenda (1967-74) e
do Planejamento (1979-85), um dos pensadores mais respeitados do país abriu
em grande estilo a série de palestras do
“VII Simpósio”.
Ao abordar o tema “Perspectivas
Econômicas para 2015”, o professor explicou a mecânica existente entre juros e
superávit primário, um binômio que há
muito atormenta os responsáveis pelos
rumos econômicos do Brasil, trazendo
sérios reflexos para todo o setor produtivo nacional.
“Atualmente o déficit público é grande, mas não uma tragédia. O percentual do
PIB da dívida do governo também é alto,
embora não haja demonstrações de descontrole. Além disso, a existência de preços controlados fomenta a crença de que
a inflação vai subir”, argumentou o palestrante, sob os olhares de dezenas de empresários do fomento comercial, lideranças
políticas e sindicais.
Por outro lado, asseverou que a taxa
de câmbio deve ser encarada com bastante
atenção, pois o crescente déficit em transações correntes tem levado a frequentes
ajustes neste campo. Divulgada no dia 7 de
outubro, quase duas semanas após as declarações do economista, projeção do Fundo
Monetário Internacional (FMI) mostrava
que o déficit em conta-corrente em relação
ao PIB deve passar dos 3,5% deste ano para
3,6% em 2015.

“São indicadores de nossa vulnerabilidade externa, ainda que estejamos melhores
que outros países, mesmo ainda exportando
impostos, um verdadeiro absurdo”, afirmou.
Segundo o ex-ministro, o Brasil melhorou como um todo, e “no andar de baixo”
mais ainda, disse ele ao comentar a ascensão econômica das classes de menor renda
na última década, fenômeno que considera
dos mais relevantes.
Apoiado no cenário projetado pelas
baixas taxas de crescimento, o professor enfatizou, em contrapartida, que o
país só crescerá mesmo se investir no
aumento da produção e passar por uma
profunda reforma tributária. Poucos dias
depois o FMI anunciaria que a expansão
da economia será de 0,3% em 2014 e de
1,4% em 2015, o que corrobora em cheio
a tese apresentada no evento pelo eterno
professor.
O economista enalteceu também a atuação do ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE), Guilherme Afif Domingos, “que vem removendo a
burocracia e dando suporte ao trabalho das
empresas”.
Para o próximo ano, Delfim espera
que o governo faça pequenos ajustes na
política econômica, mas sem a dramaticidade com que este tema foi tratado
durante a campanha eleitoral. “O ajuste,
basicamente, vai depender da credibilidade de quem o faça. Não haverá tragédias
na economia, pois nossas instituições são
fortes”, reiterou.
“O governo precisa deixar o setor privado soltar a fera que existe dentro dele e
cumprir seu papel”, concluiu o ex-ministro,
numa clara alusão à recente aprovação da
Lei Complementar 147/2014, que atualizou
o Simples Nacional.
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“O ajuste, basicamente,
vai depender da
credibilidade de quem o
faça. Não haverá tragédias
na economia, pois nossas
instituições são fortes”

HOMEMAGENS

VII SIMPÓSIO DOS EMPRESÁRIOS

DE FOMENTO MERCANTIL DO
E S TA D O D E S Ã O PA U L O

Reconhecimento às associadas
mais antigas da capital e interior
Empresas do setor foram lembradas de forma especial pelos seus pares,
em função daquilo que representam para um mercado onde a palavra
credibilidade faz toda a diferença

U
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m dos pontos altos do VII Simpósio foi a homenagem prestada ao
SINFAC-SP a duas das mais tradicionais representantes do fomento comercial paulista – a London Factoring e a Davos
Fomento.
Em nome do setor, o Sindicato prestou
um tributo a ambas, em virtude de sua longevidade e à forma como têm conduzido o
seu trabalho ao longo de todo esse tempo.
Associada mais antiga da Grande São
Paulo, a London Factoring foi representada
pelo gerente Carlos Medeiros de Azevedo,
que recebeu um troféu do diretor Marcio
Lima Gonçalves.
Fundada há 25 anos –10/11/1989 – pelos
empresários Salvador Roser Belda e Walter
Roberto Areias, a companhia faz parte de
um grupo que inclui operações nos ramos
da construção civil, hoteleiro, de turismo e
logística.
“Ficamos muito lisonjeados por essa
homenagem prestada pela entidade, que
vem diuturnamente atuando pelo desenvolvimento da nossa atividade, seja realizando
eventos como este, seja atuando nos bastidores, em prol da categoria”, afirmou Salvador.
O empresário se referiu à constante atualização promovida pelo Sindicato e, mais recentemente, à inclusão do artigo 73-A na LC
nº 147/2014. Após a alteração na lei, eles começaram a visitar os grandes sacados que se
recusam a pagar às factoring pelos títulos.
“Ao esclarecermos nossa função e histórico no mercado e explicar sobre o novo
respaldo da legislação, e como nossa atuação impacta positivamente para as micro e
pequenas empresas, conseguimos convencê-los a permitir que operássemos com seus
fornecedores”, explicou o sócio da London
Factoring.

Lázaro e Paulo Leite (Davos), homenageados pelo diretor Mingo

Azevedo, da London, recebendo o troféu de Marcio Gonçalves

Já a Davos Fomento, de Bragança Paulista, associada mais antiga do interior do estado, foi representada pelo fundador Lázaro
Leite e por seu filho, Paulo José de Oliveira
Leite, que hoje responde pelos negócios da
empresa. A entrega do troféu foi feita pelo
diretor de relações com o mercado, José
Carlos Francisco (Mingo).

Sua história teve início em 9 de fevereiro de 1987 e, desde então, a empresa tem se
mantido fiel ao mercado e focada em detectar as boas oportunidades de negócios. “Este
reconhecimento eleva ainda mais a nossa
autoestima e incentiva os nossos colaboradores a buscar sempre os melhores resultados nas operações”, afirmou Paulo José.
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GALERIA

Momentos memoráveis
Confira a seguir algumas imagens que marcaram mais um grande
encontro anual do setor, novamente permeado pela troca de
informações, congraçamento e homenagens
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As grandes mudanças dependem
do Poder Legislativo
Durante a palestra “Perspectivas sobre as Eleições 2014 e suas
consequências”, a jornalista afirmou que a situação econômica
do país é grave, e defendeu uma reforma política urgente

E
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“Hoje, muita gente fala,
porém nada é realizado.
A mudança que se pode
esperar em 2015 está
em cada pessoa, em
cada família e em cada
empresa”

mbora o país esteja passando pela

precisa fazer uma revolução de conceitos

chamada “recessão técnica” – si-

e atitudes, no entender da jornalista, hoje

tuação em que foram produzidas

também empresária. Considerada a pior

menos riquezas em comparação a períodos

crise desde a Grande Depressão de 1929,

anteriores –, a jornalista e analista econô-

o colapso de 2008, por exemplo, afetou a

mica Salette Lemos não acredita em mu-

economia, a política e a educação, embora

danças sensíveis na economia brasileira,

se dissesse à época que tudo não passaria de

independentemente do resultado trazido

uma “marolinha”.

pelas urnas em 26 de outubro. “Basicamen-

“Hoje, muita gente fala, porém nada é

te, a grande revolução que o país reclama

realizado. A mudança que se pode esperar

está no Poder Legislativo, e não na Presi-

em 2015 está em cada pessoa, em cada fa-

dência, como muitos creem”, afirmou.

mília e em cada empresa”, afirmou Salette,

“O que temos hoje é a saturação de um

que acredita em um modelo pautado por

sistema político, e não são as pessoas que

três elementos fundamentais – compromis-

poderão reconstituí-lo de forma isolada”,

so, transparência e responsabilidade.

ponderou a palestrante, para quem o mo-

Na opinião da analista econômica, a

mento econômico do Brasil é grave. “Nem

mudança se faz urgente, principalmente

mesmo o próximo presidente terá o poder

quando o assunto em pauta é a reforma po-

de mudar as coisas”, afirmou.

lítica, cujos pontos defendidos por ela in-

Segundo ela, o país já chegou a expor-

cluem o fim do voto obrigatório.

tar algo em torno de 7,5% do PIB por ano,

O modelo de gestão pública, segundo

proporcionando com isso um crescimento

a jornalista, está contaminado com toda

saudável. “Criamos um Brasil dentro do

esta saturação política. Estamos presos em

antigo, com um novo consumidor e, pela

um esquema viciado, vicioso e viciante”,

primeira vez, foi aberta a porta da cida-

descreveu, em reforço à sua tese de que a

dania, por intermédio de programas de

violência hoje presente nas ruas do país

renda mínima. Só esqueceram que renda

prevalece em todas as instâncias e pas-

é princípio de cidadania, e ela não pode

sa, invariavelmente, pelo centro do poder

acontecer sem fortes investimentos em

constituído.

educação”, advertiu.

Ao finalizar a apresentação, Sallete Le-

Tal análise baseia-se, por exemplo, no

mos – que traz em seu currículo passagens

modelo chinês de educação, no qual uma

marcantes pelos jornais Diário de S. Paulo,

criança fica na escola das 7 da manhã às

O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde,

7 da noite. “Estamos repletos de analfa-

além da revista Exame; rádios Jovem Pan e

betos funcionais, inclusive no próprio jor-

CBN, e também pela televisão: SBT, Globo,

nalismo, além de outras áreas como a da

Cultura, CNT e Record –, reforçou que os

medicina, em que é enorme o índice de re-

desafios do Brasil são muito grandes para

provação em exames de qualificação pro-

um presidente apenas resolvê-los. “Sem as

fissional”, pontuou.

reformas, ficaremos presos na ditadura da

Em função do atual cenário, o País

ignorância”, arrematou.

ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES
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Artigo 73-A deve incentivar
visitas periódicas aos sacados
Um dos mais respeitados especialistas em assuntos jurídicos ligados
ao factoring, o consultor jurídico do SINFAC-SP enfatizou que a
LC nº 147/2014 só “pegará” se os empresários mostrarem a sacados
e cedentes que a legislação existe e é para valer

R

econhecido

incentivador

da

foram registrados R$ 46,5 bilhões em

utilização de ferramentas ju-

2012. Em São Paulo, as MPEs represen-

rídicas em defesa do fomento

tam 98% dos estabelecimentos e empre-

comercial – que aos poucos vai se livran-

gam 67% da mão de obra formal”, expli-

do do preconceito ainda existente entre

cou Fuchs.

empresários e magistrados –, o advogado

Ao mencionar o Art. 73-A, o consul-

Alexandre Fuchs das Neves reafirmou o

tor jurídico do SINFAC-SP lembrou que

conceito de que o setor tem grande rele-

no Brasil o setor pratica o fomento con-

vo social.

vencional, embora os empresários se es-

“O fomento sustenta empregos e tem

queçam da existência de outras modalida-

estrita parceria com o cliente, realizan-

des que ainda não foram de fato aplicadas

do visitas e conhecendo as empresas

por aqui. Isto porque, não só no Brasil,

mais de perto, algo que os bancos não

mas no mundo inteiro, o uso do factoring

fazem”, afirmou ele durante a palestra

ainda é visto como indício de que a em-

“Estatuto da Micro e Pequena Empresa

presa está mal, pois não conseguiu usar o

(LC 147/2014) e suas repercussões para

sistema bancário oficial para resolver seus

o Fomento Comercial”.

problemas de caixa”, explicou.

O especialista fez considerações sobre

Em função deste panorama, o pales-

aspectos práticos da LC nº 147/2014, que

trante defendeu que os empresários de fo-

no seu entender só vai “pegar” de verdade

mento comercial informem aos cedentes

à luz do artigo 5º da Constituição Federal,

sobre a nova legislação e, periodicamente,

que menciona o princípio da isonomia, se-

visitem os sacados, não permitindo que

gundo o qual todos são iguais perante a lei,

essas situações causem algum tipo de em-

sem distinção de qualquer natureza.

baraço para ambos os lados, pois o direito

Apoiado em dados oficiais, Fuchs lem-

creditório foi legitimamente comprado. De

brou que a presença das factorings no país

acordo com o advogado, o factoring vai

supera a dos três maiores bancos soma-

aonde o setor público não tem interesse

dos – Banco do Brasil (4.117), Bradesco

nem capacidade política para ir.

(3.250) e Itaú (3.558) agências no Brasil.

“O SINFAC-SP, inclusive, já providen-

Segundo o COAF, o país tem atualmen-

ciou a minuta de notificação, e o presidente

te 8.840 empresas de fomento comercial,

determinou que estivesse à disposição de

lembrou o advogado.

todas as empresas de fomento comercial –

“Também somos micro e pequenas

associadas ou não ao Sindicato –, pois de-

empresas, e desse total de factorings,

vemos impor a nossa lei. É isso o que diz

46,3% operam com duplicatas. Segundo

o Estatuto da Microempresa e da Empresa

o SEBRAE, 99% das empresas brasilei-

de Pequeno Porte. E, se necessário, teremos

ras são MPEs e contribuem com 52%

de ir ao Judiciário para fazer valer nossos

dos empregos. No caso da arrecadação,

direitos”, concluiu.
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“O fomento sustenta
empregos e tem estrita
parceria com o cliente,
realizando visitas e
conhecendo as empresas
mais de perto, algo que
os bancos não fazem”

ALFREDO ROCHA

VII SIMPÓSIO DOS EMPRESÁRIOS

DE FOMENTO MERCANTIL DO
E S TA D O D E S Ã O PA U L O

Criatividade e inovação elevam
chance de sucesso empresarial
Ao fechar o “VII Simpósio”, palestrante motivacional abordou os
efeitos da velocidade das mudanças para as empresas, lembrando que
elas devem incentivar os colaboradores a apresentar soluções, discurso
que ilustrou com exemplos de erros e acertos corporativos

H
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“Vamos precisar dos
cérebros, das mentes e dos
corações dos funcionários.
Afinal, a inovação é a
ideia do milênio. O sucesso
empresarial hoje passa pela
gestão da inovação, da
qualidade total”

á 25 anos atuando como conferencista motivacional e assistido
ao vivo por cerca de 3 milhões de
pessoas em mais de 600 cidades brasileiras,
o conferencista motivacional Alfredo Rocha fechou o “VII Simpósio” com a apresentação da palestra “Liderança para um
novo tempo”.
Segundo o convidado, profissionais
que atuam como gestores de empresa devem ter como foco liderar, se transformando em grandes agentes de mudanças. Muitos, entretanto, ainda resistem em fazê-lo.
Este tipo de atitude é comparado por Rocha a um vírus, que ele chama jocosamente
de “Gabrielão”, em referência a um trecho
da música-tema da novela Grabriela – “Eu
nasci assim, eu cresci assim, E sou mesmo
assim, vou ser sempre assim: Gabriela,
sempre Gabriela!”.
“Esta é a receita para perder mercado e
dinheiro – fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito, sempre. O mundo muda, o cliente
e as tecnologias também. Mas é claro que
há coisas que não se alteram, pois não se
pode radicalizar e simplesmente acabar
com tudo”, explicou Rocha.
Inspirado em uma frase da escritora
Clarice Lispector – “Seja você mesmo, mas
não seja sempre o mesmo” – que serviu
de inspiração para música homônima do
cantor Gabriel O Pensador –, o palestrante lembrou que um dos maiores desafios
do verdadeiro líder é vencer a resistência a
mudanças. “O líder precisa preparar a sua
equipe”, ressaltou.
De acordo com ele, o imediatismo é um
problema que requer especial atenção. “O
brasileiro sempre quer as coisas no curto
prazo. Ora, muitos ficam de olho no que vai
ocorrer em 2015, mas na verdade deveriam

projetar os próximos anos. Devemos buscar
fazer uma gestão para nossos filhos e netos”, frisou.
O conferencista disse ainda que o líder
deve comandar vencendo os desafios trazidos pela inovação e a criatividade. “Vamos
precisar dos cérebros, das mentes e dos corações dos funcionários. Afinal, a inovação
é a ideia do milênio. O sucesso empresarial
hoje passa pela gestão da inovação, da qualidade total”, afirmou Alfredo Rocha.
O palestrante observou ainda que os
empresários precisam cotidianamente treinar os seus funcionários, com o objetivo de
doutriná-los a buscar novas soluções para
as dificuldades que se apresentarem. Citou como exemplo a montadora japonesa
Toyota, que permanentemente incentiva os
colaboradores a inovar. Lá, a meta é de 1
milhão de ideias por ano vindas de funcionários, para melhorar qualidade de atendimento ao cliente e evitar desperdícios,
entre outras coisas.
Ao buscar a inovação, a multinacional
vem instigando o surgimento de ideias que
complementem os projetos de melhorias
da empresa, levando o colaborador a se
engajar cada vez mais com a missão da
companhia.
“Não subestime seus funcionários, até
aquela pessoa mais simples pode ter grandes ideias. Ela pode nem ter tanta cultura,
mas nada impede que seja extremamente
criativa”, ponderou o conferencista.
Ao finalizar sua apresentação, Rocha
destacou o perigo da estagnação. “Quem
para de aprender pode ser considerado um
velho em um mundo novo. Hoje, as fábricas
estão virando escolas para formar profissionais, processo do qual o governo abriu mão
faz tempo”.

INTERAÇÃO

VII SIMPÓSIO DOS EMPRESÁRIOS

DE FOMENTO MERCANTIL DO
E S TA D O D E S Ã O PA U L O

Apoio indispensável dos
parceiros para o setor
Nomes de grande relevo nos ambientes empresarial, político
e sindical reconhecem a importância do fomento comercial para
o desenvolvimento de um ambiente de negócios mais saudável

O

“VII Simpósio” também se destacou pelo apoio recebido de diversos representantes de entidades de
classe e empresariais, além de lideranças políticas, tradicionais parceiras do SINFAC-SP.
O conselheiro da OAB-SP Pedro Paulo
Wendel Gasparini, que representou o presidente Marcos da Costa, afirmou se sentir
honrado com o convite de um setor importantíssimo como o fomento comercial, que
muito contribui com o desenvolvimento das
atividades comerciais brasileiras.
Em nome do presidente do SINDCONT-SP, Jair Gomes de Araújo, o diretor cultural
Geraldo Carlos Lima explicou o perfil da
entidade, que há 95 anos representa contadores e contabilistas, profissionais que são o
elo entre as empresas e o fisco. “A legislação
brasileira é tão embaraçosa que requer estudo e preparação contínuos, e cumprimos esta
missão de sempre debater o dia a dia da profissão e as dificuldades para o cumprimento
das obrigações tributárias do país”, frisou.
Já o presidente do Conselho de Serviços
da FECOMERCIOSP e do Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga e
Logística do Estado de São Paulo (SINDICOMIS), Haroldo Silveira Piccina, ressaltou
que o SINFAC-SP tem grande potencial.
“Nós, empresários, somos muito mal
vistos, de forma injusta, e poucos deputados têm a coragem de defender a nossa categoria, que tanto gera empregos. Lembro a
todos, nas reuniões da nossa entidade, sobre
a importância da união dos empresários, sobretudo nos encontros como este”, afirmou,
destacando que Federação representa 147
sindicatos no estado de São Paulo, entre os
quais 37 do setor de serviços.
“O IASP tem pleno conhecimento da
função social do fomento comercial e a importância do setor para a atividade das empresas. Nossa aliança é estratégica”, afirmou

Da esq. para a dir.: deputado Guilherme Campos, Pedro Paulo Wendel Gasparini (OAB),
Geraldo Carlos Lima (SINDCONT-SP) e Haroldo Silveira Piccina (FECOMERCIO e SINDICOMIS)
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Diogo Machado de Melo (Instituto dos Advogados de São Paulo), Dorival Dourado
(Boa Vista Serviços), Dr. Lemos Leite (ANFAC) e deputada Célia Leão

o diretor cultural do Instituto dos Advogados de São Paulo, Diogo Machado de Melo,
que representou o presidente da entidade,
José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro. Segundo ele, a parceria com o SINFAC-SP
vem permitindo a abertura de uma rica troca de informações entre os profissionais do
direito e do factoring.
Quem também prestigiou o evento foi
o presidente da Boa Vista Serviços, Dorival
Dourado. Administradora do Serviço Central
de Proteção ao Crédito (SCPC), a empresa
atende atualmente em torno de 400 empresas
do setor, que estão conectadas a um sistema
com mais de 1 milhão de registros de informações atualizados a cada 30 minutos.
“Defendemos a tese de que a informação
compartilhada entre vocês cria uma fortaleza
muito grande para o setor, ao tornar as decisões mais assertivas para os negócios. Quan-

to mais as pessoas e as empresas compartilharem essas informações, mais forte será o
desenvolvimento da gestão”, salientou.
O presidente da Boa Vista Serviços, patrocinadora Gold do evento, lembrou ainda
que, para se diferenciarem das demais, as
empresas devem fazem gestão eficaz e eficiente dos negócios.
Sempre presente nos eventos do
SINFAC-SP, a deputada estadual Célia
Leão acentuou seu apoio ao setor, ponderando que ser empresário, no Brasil, não é
pecado, assim como ter lucro não é crime.
“Os pequenos precisam de alguém que
os impulsione, e é isso que faz o fomento comercial. Os grandes, por sua vez, sabem onde
buscar crédito. Os pequenos também, mas
não têm aonde ir”, argumentou a parlamentar,
que colocou o seu gabinete na Assembleia Legislativa à disposição do setor.

MENSAGENS

VII SIMPÓSIO DOS EMPRESÁRIOS

DE FOMENTO MERCANTIL DO
E S TA D O D E S Ã O PA U L O

Reconhecimento e incentivo
O Sindicato recebeu dezenas de mensagens de líderes sindicais do
setor e de empresários, dando os parabéns pelo Simpósio, enaltecendo
a sua organização e agradecendo pelo convite
“Agradeço a oportunidade de ter participado do “VII Simpósio dos Empresários
de Fomento Mercantil Factoring do Estado de São Paulo” e apresento minhas
congratulações por mais este evento que se presta para engrandecer a atividade”.
Luiz Leite Lemos • Presidente da ANFAC
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“Primeiramente, cumpre-me parabenizá-los pela EXCELÊNCIA do evento,
o que, por certo, bem retrata o comprometimento da Entidade na busca da
realização do mister a que foi instituída, ressaltando, ademais, que eventos
dessa magnitude seguramente refletirão no engrandecimento do segmento,
de suma importância ao cenário da economia nacional.
Fica, porém, uma sugestão: como enfatizado, à unanimidade, pelos preclaros palestrantes, o Brasil vive um momento de ‘colapso’ nas instituições públicas, aliás,
em todos os setores da administração, inclusive e especialmente o Poder Judiciário,
seja pela letargia, seja pela qualidade de seus magistrados. De toda a sorte, termina que as empresas que fomentam a atividade empresarial, mais do que prejuízo
material/financeiro decorrente do risco da própria atividade, têm potencializado o
risco decorrente da atuação, no mínimo, ‘despreparada’, do Poder Judiciário.
Assim, além da forte atuação do SINFAC-SP junto ao Legislativo, seria, também, imprescindível atuar de modo igualmente perseverante perante os Tribunais da Nação, valendo-se, inclusive, da notoriedade de inúmeros membros
que a compõem”.
Roberto Almeida da Silva • Projeção Tecnologia de Ativos
“Gostei muito do Simpósio e aproveito para parabenizar toda a equipe do
SINFAC-SP pelo sucesso do evento. Um grande abraço!”
Antenor Ito • Tetrafac Fomento Mercantil

“Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pelo alto nível do evento organizado pelo SINFAC-SP. Todos os detalhes foram impecavelmente administrados em cada item;
desde o conforto das instalações, recepção na chegada dos
empresários, temas abordados nas palestras, palestrantes e
todos os demais itens que faziam parte do ‘VII Simpósio’
do SINFAC-SP. Receba os meus cumprimentos pela qualidade e organização do evento, extensivo a toda sua equipe
de trabalho, que não mediu esforços para receber a todos
com muito carinho”.
Cesar Moura Rodrigues • Presidente do SINFAC-PA
“Meus sinceros cumprimentos por esse impecável ‘VII Simpósio’. Da logística à qualidade dos palestrantes. Receba os meus
parabéns, em particular, e dos filiados do SINDISFAC-MG, que
certamente tomarão conhecimento do que lá aconteceu”.
Jeferson Terra Passos • Presidente do SINDISFAC-MG
“Parabéns pela organização, a pontualidade e a qualidade
dos palestrantes”.
Walter Bordon • Projeção Tecnologia de Ativos
“Agradeço e transmito meus cumprimentos pelo sucesso
do evento que atendeu inteiramente às minhas expectativas.
Abraços!”
Yoshikazu Kanegae • Tetrafac Fomento Mercantil

Obrigado!
Sem vocês, nossos parceiros, o VII Simpósio não teria sido um sucesso.
Hamilton de Brito Junior, Sinfac-SP
Apoio
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