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Com o valioso apoio de
entidades coirmãs e de
lideranças políticas como a
deputada estadual Célia Leão
(foto), terminamos o ano com
vitória, graças à aprovação de
nova lei estadual dispensando o
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para a negativação de devedores
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EDITORIAL

DIRETORIA

Novos tempos,
desafios renovados

HAMILTON DE BRITO JUNIOR
Presidente

A

no em que o Brasil começou oficialmente a sair da pior recessão
de sua história, 2017 termina com

outra ótima notícia para o nosso setor – o
fim da obrigatoriedade do envio do Aviso
de Recebimento juntamente com as cartas
de cobrança a devedores.
Obtida com a aprovação do PL nº
874/2016, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esta vitória significa a
redução de custos com correspondências
e cartórios, além de possibilitar a inscrição
dos devedores nos cadastros restritivos.

Este resultado muito tem a ver com o apoio decisivo da deputada estadual
Célia Leão, presente em nossa reportagem de capa sobre este assunto.
Coincidentemente, horas antes da aprovação do fim da obrigatoriedade
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do AR, no dia 21 de novembro, o Sindicato elegia sua nova Diretoria, que
tomará posse em janeiro de 2018, certa de que a evolução do ambiente macroeconômico, em 2017, abrirá caminho para a geração de novos negócios.
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Estes resultados podem ser explicados pelo consistente trabalho
realizado pelo SINFAC-SP e por entidades coirmãs, que debateram os
problemas e buscaram soluções para as dificuldades, levando diversos
pleitos ao poder público.
Destaque para a inclusão de gravames (registros de restrições) nas
duplicatas virtuais para evitar a negociação em duplicidade, demanda
apresentada ao Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT); e a inserção de campos, por exem-
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plo, para a discriminação do valor líquido na Nota Fiscal de Serviços
eletrônica, pleito levado à Receita Federal e ao Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços.
Em 2017, em parceria com a ANFAC, criamos o Grupo de Trabalho
“Central de Risco”, sistema colaborativo entre empresas do setor para
que informações sobre sacados e cedentes circulem por um ambiente virtual, a exemplo dos birôs de crédito, para diminuir os riscos de fraudes.
Apesar de tantos fatos positivos, terminamos o ano preocupados com
a recente reforma trabalhista, em vigor desde o dia 11 de novembro. Com
mudanças necessárias para o país, a legislação equivocadamente extinguiu a obrigatoriedade da Contribuição Sindical, prejudicando futuras
ações em favor do desenvolvimento da atividade.
A participação dos associados e representados sempre foi importante
para o sucesso de nossas ações, e agora se torna crucial, pois caberá a
cada um decidir se continua ou não apoiando o Sindicato.
Nossa consciência está tranquila, tendo em vista as muitas conquistas obtidas para o setor na última década.
Queremos dar continuidade a esse trabalho, e para isso contamos
com você, empresário do fomento comercial.
Boa leitura!
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Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP

ENTREVISTA

Olhar clínico para os negócios
Vivências profissional e acadêmica deram origem a uma empresa
comprometida com a gestão do cliente
SINFAC-SP: De que forma esse perfil empresarial está atravessando a crise
econômica?
Douglas: Quem está hoje com uma boa
fábrica, produzindo um bom produto, com
um maquinário adequado, trabalhando com
qualidade, está se fortalecendo e se saindo
muito bem. Na verdade, houve uma depuração, permanecendo no mercado quem realmente estava preparado.

Douglas Belarmino Tavares (primeiro à esquerda), da Vision, e equipe, buscam ajudar o
empresário a ter mais tempo para cuidar daquilo que realmente lhe compete no dia a dia
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uinze anos atrás, quando ainda
trabalhava como diretor administrativo e financeiro de uma fábrica
de autopeças, Douglas Belarmino Tavares
acompanhou de perto as agruras dos seus
fornecedores, principalmente as pequenas
empresas familiares.
Chamava a atenção do administrador
de empresas com MBA em controladoria
e finanças o quanto era difícil para as microindústrias fomentar sua produção, captar
recursos e gerir o dia a dia.
“Normalmente elas eram formadas por
excelentes industriais e comerciantes, mas
com uma visão administrativa muito pequena e limitada”, recorda.
Aos poucos ele foi percebendo que havia um espaço muito bom para ajudar esses
empreendimentos a crescer e evoluir na formação do preço de venda e outros aspectos
indispensáveis a uma boa gestão.
Foi daí que surgiu a decisão de trocar os
quase nove anos de emprego pela criação da
Vision Gestão Empresarial e Fomento Mercantil. “Hoje nós temos mais de 150 clientes e essa carteira inclui o contrato número
um”, afirma o empresário, ao comentar o
êxito da iniciativa.

SINFAC-SP: Qual tem sido a marca
registrada da Vision no mercado?
Douglas: Temos dois slogans que resumem bem nossa filosofia de trabalho: “A
Vision é o caminho mais curto para o sucesso
do seu negócio” e “Você produz, você vende,
mas nós administramos”. Ou seja, em função
dos recursos financeiros aplicados e da ajuda dada à gestão, sobra mais tempo para o
empresário cuidar daquilo que lhe compete.
SINFAC-SP: A empresa tem atuado
em nichos específicos? Quais e por quê?
Douglas: Na conclusão de curso do meu
MBA fiz um trabalho voltado à gestão financeira de microindústria, mercado que já
conhecia e passei a atender aqui na empresa.
SINFAC-SP: E quais foram os erros
mais frequentes apontados pelo estudo?
Douglas: Muitas vezes o empresário
compra uma máquina de ponta para produzir, aluga um bom galpão, adquire um caminhão para a entrega e se esquece que, para
tudo isso, é necessário um fluxo de caixa.
Conclusões como esta acabaram levando o
SEBRAE a estruturar um curso sobre gestão financeira para o microempresário.

SINFAC-SP: Quais resultados a Vision tem obtido em função disso?
Douglas: Nossos clientes estão conosco
o tempo todo, por nós termos foco em sua
gestão. Alguns chegam a não mais precisar
de uma factoring e mesmo assim continuam
com a gente, pois estamos interessados, de
forma genuína, no seu sucesso.
SINFAC-SP: Qual percepção você
tem do futuro do setor e como a Vision
vem se preparando para acompanhar essas tendências?
Douglas: O uso da tecnologia para
ganhar agilidade, por meio da assinatura
digital de operações, duplicatas e cobranças digitais, são tendências que só tendem
a crescer. Tudo isso pode contribuir muito
para a expansão de empresas como a nossa,
sem o aumento absurdo do custo fixo. Ao
mesmo tempo, teremos o cliente cada vez
mais satisfeito ao dispender menos tempo
com papel e burocracia.
SINFAC-SP: É justamente no campo
tecnológico que o Sindicato tem hoje uma
reivindicação envolvendo a Nota Fiscal eletrônica. Como você tem acompanhado isso?
Douglas: Com muito interesse, pois
usar a tecnologia para facilitar as rotinas
e dar mais segurança às operações é fundamental. O SINFAC-SP vem tendo uma
participação significativa nisto. Hoje eu
não consigo imaginar como seria o nosso
mercado sem a ajuda do Sindicato em aspectos assim.
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SINFAC PARABENIZA

Caminho cimentado
para o sucesso
Egressos de FIDC, do sistema bancário e até da área de financiamento
de veículos, empresários fundadores da Projeção Tecnologia de Ativos,
Mérito DV, Primeira Linha e Pujol atestam que experiências anteriores
fazem toda a diferença para se vencer no setor
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Projeção
Tecnologia
de Ativos
e Fomento
Mercantil
Fundada em 2002,
a empresa estabelecida em São
Bernardo do Campo por Luciane Lorenzetti Bordon – à época já com
seis anos de experiência no setor –, deu origem a nove empresas,
entre factorings, FIDCs e securitizadoras. Em 2012, o grupo passou a
contar com a direção do marido de Luciene, Walter Bordon. Segundo
o casal, o êxito da factoring foi atingido em decorrência de muita
disciplina, somada à política de valorização do seu material humano.
“Nunca estivemos voltados apenas às questões financeiras, sempre
valorizamos as pessoas. O nosso sucesso está baseado nisto”, disse
Luciene. O casal recebeu o troféu do presidente do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento Mercantil) e
da diretora Maria Isabel Salviati (Midas Fomento Mercantil).

Primeira Linha
Factoring
Fomento
Mercantil
Egresso da Financeira Mappin, onde trabalhou 25 anos
financiando carros usados, Claudio Miguel fundou a factoring
duas décadas atrás baseando-se em diferenciais que demonstrava
antes de operar no setor – a velocidade de atendimento e a máxima qualidade na prestação de serviços. Este legado foi aproveitado para construir esta empresa familiar estabelecida no Tatuapé, zona leste da Capital, onde atua prioritariamente no segmento
industrial. Ao lado do filho e sócio Rodrigo Miguel, Claudio optou por uma estratégia conservadora para expandir os negócios.
“Trabalhamos mais por indicação, não ficamos batendo de porta
em porta, o que nos deixa sempre num parâmetro suportável em
relação à inadimplência”, explica. Juntamente com José Roberto
Chellucci, que desde o começo atua na área comercial, Claudio
recebeu o troféu do presidente Hamilton de Brito Junior e do 1º
vice-presidente do Sindicato, Marcus Jair Garutti.

Mérito DV
Fomento
Empresarial
A forte amizade entre Maria
Claudia
Vergueiro e Adilson
Carlos Defendi
foi decisiva para a criação da empresa, em 2012, em Ribeirão Preto.
Após trabalharem juntos em banco por mais de 30 anos, os colegas
resolveram atuar num FIDC depois da aposentadoria. A experiência
foi tão bem-sucedida que a dupla montou a factoring, que já entrou
numa etapa de pleno crescimento. Segundo Maria Claudia, uma das
estratégias é usar a grande gama de contatos para buscar quem não
conseguia operar com banco. “Todo mundo fala que estamos passando por um momento difícil, mas ele também é de oportunidades”,
acrescentou Adilson. Tamanho otimismo se justifica pela ampliação
de horizontes em relação aos tempos de banco, convivendo com outros critérios para a análise de crédito. Os sócios receberam o troféu
do 1º vice-presidente do Sindicato, Marcus Jair Garutti (Iguassu Fomento Mercantil).

Pujol Fomento
Mercantil
Sediada no
bairro da Água
Fria, zona norte
da Capital, a
empresa dirigida
por Antonio
Constant Furlan foi fundada em 1997 com mais dois ex-colegas
bancários, que também resolveram apostar em um negócio próprio
após a aposentadoria. Com a saída gradativa dos sócios originais,
entraram no negócio os filhos Ana Paula, Mauro Francisco e Maria
Carolina. A factoring caracteriza-se por buscar o amplo alcance das
operações com pequenas e médias empresas. “Todo cliente nosso
tem uma cadeia produtiva que gera empregos, então nós optamos por
manter essa linha de conduta, visando sempre o bem social”, conclui
Furlan, que recebeu o troféu ao lado da filha Ana Paula, entregue pelo
presidente Hamilton de Brito Junior.

TECNOLOGIA

Nota Fiscal de Serviços eletrônica
em fase de transformação
Sindicato aproveita o momento e leva ao governo antigas
reivindicações do setor

C

riação de certos campos importantes para aumentar a segurança e facilitar a operação das
empresas do fomento comercial. Este é o ponto central dos pleitos que o SINFAC-SP está fazendo à
Receita Federal e ao Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços, órgãos envolvidos no atual processo
de mudanças pelo qual passa o documento.
O interlocutor da entidade neste processo está sendo a
FECOMERCIOSP, por intermédio dos Conselhos de Serviços e Assuntos Tributários, em cujas reuniões o Sindicato tem se posicionado incisivamente a respeito do assunto.
“Hoje a maior parte das operações de factoring é
realizada eletronicamente por meio da importação do
XML da Nota Fiscal de Vendas, com assinatura por
certificado digital. Entretanto, quando se trata de Nota
Fiscal de Serviços, o processo ainda é físico, requerendo a digitação de todos os dados, já que cada município
tem um modelo diferente”, constata o presidente do
SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e Fomento Mercantil).
Embora considere um grande avanço a padronização da NFS-e ora pretendida pelo governo federal, ele
acredita ser o momento ideal para a sugestão de outros
aprimoramentos, capazes de corrigir problemas históricos
existentes na área.
“Seria de extrema importância para as duas partes
de uma transação comercial a discriminação do valor
líquido, informação que representa o lastro do efetivo
recebimento do serviço”, exemplifica.
As factorings, por sua vez, teriam com isso seu trabalho
facilitado, já que a antecipação dos recursos se baseia na
quantia após todas as deduções, e não no valor bruto.
Outra preocupação do Sindicato envolve os frequentes pagamentos de valores errados, pelo fato de a retenção
do INSS não vir destacada na nota. “É incompreensível
que PIS, Cofins, IRRF e CSLL tenham campos específicos, enquanto a Previdência, com significativos 11% sobre os serviços prestados, não possua o mesmo espaço”,
afirma Hamilton.
Lacuna igualmente a ser preenchida é a inclusão
da duplicata de serviços como forma de pagamento,
com seus respectivos numeração, valor e vencimento,
o que representaria um passo importante para a futura
inclusão de um campo destinado à cessão do título.
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Hamilton em reuniões sobre o tema na FECOMERCIOSP

HISTÓRICO
O sistema para a unificação da Nota Fiscal de Serviços eletrônica
tem como alvo os 5.770 municípios brasileiros, estando 645 deles situados em território paulista.
Atualmente na versão 3.0, ele vem recebendo sugestões de aperfeiçoamento, estando prevista a implantação para o primeiro semestre
de 2018.
Participam do projeto-piloto os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, assim como as cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre, Maringá
(PR) e Marabá (PA).
Um dos grandes desafios da iniciativa tem sido convencer os municípios já bem estruturados nessa área a adotar um novo sistema emissor,
obstáculo que está sendo removido por meio de reuniões com os membros do grupo envolvido na operação.

10º SIMPÓSIO

Maior evento da história
do SINFAC-SP
Auditório lotado e apresentações de alto nível marcaram a
décima edição do “Simpósio dos Empresários de Fomento
Comercial do Estado de São Paulo”

Ao lado da vereadora Edir Sales, o presidente
do SINFAC-SP, Hamilton de Brito Junior,
discursa para os empresários do setor
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ealizada no dia 29 de setembro
no Teatro Raul Cortez, na sede
da FECOMERCIOSP, a décima
edição do evento do SINFAC-SP foi marcada
pela presença de 350 empresários e operadores
do setor e lideranças políticas e de entidades
de classe, um recorde na história do Simpósio.
Este fato foi ressaltado pelo presidente do
Sindicato, Hamilton de Brito Junior (Credere
Consultoria e Fomento Mercantil), ao abrir o
evento e frisar que o público presente na ocasião era quase dez vezes maior do que o registrado no início de tudo, em 2008.
Ao mesmo tempo, o dirigente lembrou
que o momento era oportuno para colocar em
debate o atual panorama da economia e da política nacionais, com o primeiro dando sinais
de descolamento do segundo, e todos os índices mostrando uma recuperação sustentada.
“O PIB, embora com um crescimento
pequeno, passou a ser positivo; a inflação
está muito abaixo da meta, devemos fechar
o ano com menos de 3%; os juros básicos
também vão cair, incentivando os investimentos; a balança comercial está superpositiva”, acrescentou.
Também saudaram a plateia na abertura do Simpósio o presidente da ANFAC
e da Federação Brasileira de Fomento Co-

mercial (FEBRAF), Luiz Lemos Leite, a
deputada estadual Célia Leão, o presidente
da Central Brasileira do Setor de Serviços
(CEBRASSE), João Diniz, e, representando
o prefeito João Doria, a vice-presidente da
Câmara Municipal, Edir Sales, que surpreendeu a todos entregando ao SINFAC-SP
Voto de Júbilo e Congratulações, aprovado
em plenário pelos seus colegas vereadores.

seja de recuperação. “Existe a possibilidade de chegarmos à inflação de 2,5% a
3,0% neste ano, com a taxa Selic caindo
para 7,5%, 7%, e o resgate da confiança dos
investidores. Então, acredito que o país navegará em águas mais tranquilas em 2018”.

ANA TEREZA BASÍLIO

GAUDÊNCIO TORQUATO

O jornalista e cientista político fez uma
análise apurada do nosso “Panorama Político e Econômico”, traçando um quadro completo sobre a evolução histórica do país, até
chegar aos dias atuais. Politicamente, o especialista previu que as eleições do ano que
vem terão um eleitor mais crítico, consciente e racional, “com o voto subindo cada vez
mais do coração para a cabeça”, observou.
Quanto à economia, crê que o quadro

Primeira palestrante da área jurídica, a
advogada abordou “O Direito de Regresso no
Fomento Comercial”, conhecido instrumento
do setor que, diante da inadimplência do devedor final, permite à factoring reaver total ou
parcialmente os recursos junto ao cedente.
De acordo com ela, a cláusula de regresso, que tanto foi considerada inválida pela
jurisprudência de vários tribunais, precisa ser
resgatada, por ser um elemento fundamental
para a ampliação da utilização do fomento
comercial, “elemento econômico da maior
relevância para o país”, ponderou, lembran-

10º SIMPÓSIO
do que o Código Civil admite a estipulação
do regresso em cessão de crédito, “espinha
dorsal do contrato de factoring”, acrescentou.

NELSON SCHAEFER

trava para que uma duplicata vinculada ao
arquivo XML de uma nota fiscal que tenha
seu beneficiário alterado só possa ser cancelada com a anuência do mesmo.
“Nós temos já na nota eletrônica um
campo para duplicata, que deveria ser obrigatório, pois hoje nem todos os emitentes o
utilizam, o mesmo acontecendo com o manifesto do destinatário, exigido de apenas
algumas atividades econômicas”, constatou Gonçalves.

FERNANDO KALLEDER
Na sequência, o desembargador catarinense falou sobre “Embargos de Divergência,
Garantias do Endosso”, destacando a relevância da atividade e sua importância no contexto
nacional, especialmente em benefício do desenvolvimento e do emprego no país.
“Nós precisamos afirmar à sociedade
brasileira que o empreendedorismo deve
prevalecer, com as regras do direito cambial
sendo aplicáveis aos títulos cambiais e onde
a lei não estabelece exceções não se pode
promover diferença e discriminação contra
a atividade de fomento comercial, discutindo a causalidade dos títulos cambiais endossados”, afirmou Schaefer.

MARCIO LIMA GONÇALVES

O diretor do SINFAC-SP abriu o painel
sobre a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) mostrando que a tecnologia fiscal atualmente
existente no país pode contribuir na resolução de gargalos históricos do setor.
Após apresentar um histórico da evolução das notas fiscais e das duplicatas do
formato em papel para o eletrônico, Marcio
Lima Gonçalves (Euro Money Fomento
Mercantil) reafirmou que os pleitos do setor nesta área são: estipulação de um evento
parar criar a duplicata, quando o emitente
não tiver feito isso ao emitir a NF; criação
de um campo de beneficiário da duplicata;
criação de um evento para a transferência
(endosso ou cessão) de um título e uma

cado? Acomodar é Perecer!”.
Mario Sergio Cortella apontou as diferenças entre hábitos de dez anos atrás e os
de hoje, envolvendo desde aspectos tecnológicos até geoeconômicos. “Num mundo
assim, de mudanças em velocidade, o grande risco é se achar que está pronto, já sabe
e conhece tudo. “Eu sempre fiz assim, há
30 anos eu trabalho com factoring. Cuidado
com frases desse tipo”, advertiu.

PRESENÇAS ILUSTRES
O presidente da Central de Registro
de Direitos Creditório (CRDC) exemplificou como sua empresa operacionaliza uma
plataforma web completa para verificar
o lastro da NF-e, garantir a unicidade dos
títulos dela decorrentes, fazer o registro do
recebível e toda a sua formalização, isto é,
geração, emissão, endosso, obtenção da assinatura do avalista e aceite do sacado.
De acordo com Fernando Kalleder,
“o sistema também faz a trava do título
quando ele entra numa operação de crédito, evitando seu uso em outra transação.
Por fim, realiza o monitoramento do ciclo
de vida do título, até o seu vencimento,
verificando todos os eventos relacionados
à NF-e”, frisou.
O presidente do SINFAC-SP também se
manifestou sobre a matéria. “A nossa grande preocupação com essa Medida Provisória 775 era ficar de fora da Central de Registro, porque ela foi destinada ao mercado
financeiro. Isso seria uma grande injustiça,
pois esse produto nasceu dentro do nosso
setor. Nós já representamos 42% desse mercado, seria um contrassenso não participarmos”, argumentou Hamilton.

MARIO SERGIO CORTELLA
Um dos mais requisitados palestrantes
do Brasil, o filósofo, professor e escritor
encerrou o evento com a palestra “Da
Oportunidade ao Êxito. Mudar é Compli-

Também marcaram presença presidentes de SINFACs – Bruno Ferreira de Almeida (SINFAC-ES), João Telles (SINFAC-SC/
NCO), José Gomes Casimiro (SINFAC-PE),
Marcelo Costa Meneses (SINDISFAC-MG),
Márcia Adriana Rodrigues da Cunha
(SINFAC-DF), Pedro de Paula Filho
(SINFAC-PR), Tito Lívio de Assis Góes
(SINFAC-SC/CS) e o conselheiro fiscal
do SINFAC-RS Northon Gilvan Menegon
Jardim, representando o presidente Marcio
Henrique Vincenti Aguilar.
O Simpósio recebeu lideranças sindicais
como os presidentes Marcus Welbi Monte
Verde (SELEMAT) e Natanael Aguiar Costa
(SINCOFARMA); o vice-diretor financeiro
do SINDCONT-SP, Dorival Fontes de Almeida, representando o presidente Antonio
Eugenio Cecchinato; e o conselheiro fiscal
Jorge Elias Aoni (SINDAESP).
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Fomento comercial celebra o fim
do Aviso de Recebimento
Por 53 votos a 12, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
aprova Projeto de Lei nº 874/2016, suprimindo a necessidade de
notificação do devedor por AR e evitando mais custos para as empresas

“E
8

ste era um pleito perseguido pelo
SINFAC-SP e pelas demais entidades do setor e de outros segmentos
da economia, além dos birôs de crédito”,
comemora o presidente da entidade, Hamilton de Brito Junior (Credere Consultoria e
Fomento Mercantil), ao comentar a mais
nova vitória do fomento comercial e dos
empresários de modo geral – a supressão da
obrigatoriedade do envio de Aviso de Recebimento com as correspondências sobre a
inclusão do nome de devedores nos cadastros restritivos.
Sem o AR devidamente assinado pelo

devedor e devolvido ao remetente, não era
permitida a negativação do inadimplente.
Entretanto, caso a pessoa se recusasse a
assinar, seu nome só seria incluso nos cadastros após protesto em cartório, elevando
ainda mais os custos para as empresas.
Geralmente há um período de dez dias
entre a chegada da carta ao devedor e a
efetiva negativação, e este prazo antes do
cadastramento no restritivo continuará valendo, pois a Associação Comercial de São
Paulo (ACSP) calcula que algo em torno
de 20% das dívidas são pagas dentro deste
intervalo.

A deputada Célia Leão discursa durante a abertura do “VII Encontro Regional dos
Empresários de Fomento Comercial Factoring do Estado de São Paulo”, em Campinas

O estrago tem sido tão grande que, de
acordo com a Associação Nacional dos Birôs de Crédito (ANBC), somente 15% dos
inadimplentes estavam sendo negativados
no estado de São Paulo.
Segundo a Boa Vista SCPC e a Serasa,
nos dois anos de exigência do AR foi registrada uma queda drástica na inclusão de
nomes em seus cadastros. Para os especialistas das duas empresas, isto distorceu as
estatísticas de inadimplência do estado e aumentou o risco para o mercado de crédito,
significando, inclusive, a possibilidade de
aumento dos juros.

ESPECIAL
“Estamos muito felizes com a decisão, pois o fim dessa exigência absurda
da Lei nº 5.659, de 9 de janeiro de 2015,
certamente restabelecerá a credibilidade
ao mercado de crédito e levará as empresas a economizar recursos com este tipo
de comunicado, e o próprio devedor com
as custas de protesto”, salienta Hamilton,
lembrando do fundamental apoio dado à
causa pela deputada estadual Célia Leão
(PSDB).
Durante discurso aos empresários presentes no “VII Encontro Regional dos Empresários de Fomento Comercial Factoring
do Estado de São Paulo”, realizado no último dia 23 de junho, em Campinas, a parlamentar, que à época já presidia a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da
ALESP, por provocação do presidente Hamilton, informou sobre o trâmite do Projeto
de Lei nº 874/2016, do Executivo, e reiterou
sua disponibilidade em ouvir as demandas
relacionadas ao problema.
Com a aprovação do PL nº 874/2016, os
birôs de crédito poderão notificar o devedor
com carta simples, considerando que o art.
1º ficou com a seguinte redação: Fica assegurado ao consumidor o direito de ser informado previamente, por escrito, sobre a
inscrição de dívida de sua responsabilidade
em cadastro de inadimplentes no Estado de
São Paulo, mediante correspondência enviada pelo órgão ou empresa mantenedora
do referido cadastro para o endereço informado pelo consumidor ao credor.
“Se em todos os demais estados e no
Distrito Federal se usa a carta simples,
por que em São Paulo precisava ser diferente? Será que os demais estados estariam equivocados? Claro que não. Votei com convicção pelo fim do Aviso de
Recebimento, pois esta era uma demanda justa que atendia às necessidades dos
empresários e da população”, argumenta
a deputada Célia Leão. “Foi uma vitória
obtida com o apoio de uma grande mobilização em todo o estado, unindo desde
o fomento comercial até as Associações
Comerciais de São Paulo”.
A parlamentar também lembrou que o
Aviso de Recebimento trazia ainda mais
dificuldade para o pagamento das dívidas,
quando o envio de somente uma carta simples já resolveria a questão. “Em regra,

as pessoas pagam suas dívidas, com raras
exceções, é claro. Geralmente os inadimplentes ficam nesta situação não porque
querem, mas devido a alguma situação que
os levou a atrasar uma conta. Os menos
abastados são, justamente, os que acabam
cumprindo mais suas obrigações pecuniárias”, comenta.

CAMINHO PERCORRIDO
A vitória em torno do fim da obrigatoriedade do envio do Aviso de Recebimento
para pessoas inadimplentes, para que estas
possam ser incluídas nos cadastros dos birôs de crédito, favorecendo as empresas,
entre elas factorings e securitizadoras, começou a se desenhar ainda em 2015.
Em 2 de dezembro daquele ano, os presidentes do SINFAC-SP e da ANFAC, Hamilton de Brito Junior e Luiz Lemos Leite,
respectivamente, juntamente com o consultor jurídico da ANFAC, José Luis Dias
da Silva, foram recebidos em audiência no
Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, pela ministra Rosa Weber. A reunião foi
intermediada pelo deputado federal Laércio
Oliveira (SD/SE).
A magistrada é relatora das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5224
(Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em 23 de janeiro); 5252 (Confederação Nacional do Comércio, em 5 de março)
e 5273 (Governo do Estado de São Paulo,
em 19 de março) interpostas contra a Lei nº
5.659/2015.
À época, a ANFAC entregou à ministra um memorial sobre a matéria, em que
se candidatou a amicus curie na ADI, enquanto o SINFAC-SP apresentou a ela um
exemplar de encarte da Central Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE),
publicado no dia 26 de novembro de 2015,
pelo jornal Folha de S.Paulo, trazendo matéria sobre o tema.
“Agora, com a aprovação do PL
874/2016, as ADIs perderam o valor porque
essa lei substituiu a anterior, motivo dos
ingressos no STF”, comenta o presidente
Hamilton.
Mais adiante, no dia 13 de abril de
2016, o SINFAC-SP buscou apoio entre os
parlamentares, em Brasília, alertando-os
para a possibilidade de a obrigatoriedade do AR se espalhar para os demais es-
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ESPECIAL
tados, por meio do PLC nº 85/2009, do
ex-deputado federal Bernardo Ariston
(PMDB-RJ), a exemplo do que já ocorria
em São Paulo.
Na ocasião, o presidente Hamilton
de Brito Junior e o consultor jurídico do
Sindicato, Alexandre Fuchs das Neves,
levaram a demanda aos senadores Eduardo Amorim (PSC-SE) e Flexa Ribeiro
(PSDB-PA), ambos pertencentes à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA),
formada por 17 parlamentares titulares e
17 suplentes.
Segundo o site do Senado, desde o dia
27 de abril deste ano o PLC nº 85/2009
está parado na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado,
sob a relatoria do senador Romero Jucá
(PMDB-AP).
10

VOZ PODEROSA EM FAVOR DO SETOR
Em seu sétimo mandato (reeleita em 2014 com 101.660 votos), a deputada estadual Célia Leão é considerada uma das parlamentares mais atuantes da Assembleia
Legislativa, reconhecida pela ampla defesa das pessoas com deficiência e pela preocupação com o desenvolvimento econômico do estado, principalmente por meio do
empresariado.
Nascida em 1955 na Capital paulista e moradora de Campinas, ela tem sido uma
voz poderosa na ALESP em apoio às demandas do fomento comercial e da contabilidade, estando sempre presente nos eventos promovidos por estas duas categorias.
Em toda a sua trajetória no Legislativo paulista, a parlamentar apresentou centenas de projetos e conseguiu aprovar várias leis importantes para os paulistas, com
reflexos diretos para o resto do país, como a Lei da Acessibilidade, Lei da Recompensa, Lei contra Roubo de Cargas em São Paulo e até uma lei que proíbe propaganda de
bebidas alcoólicas na beira das rodovias paulistas.
Atualmente a deputada preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e
atua como corregedora da Assembleia Legislativa e é membro efetiva das Comissões
de Assuntos Desportivos, de Ciência e Tecnologia, de Meio Ambiente, de Defesa dos
Direitos do Consumidor, além de coordenar a Frente Parlamentar de Apoio ao Turismo.
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ELEIÇÃO

Conheça a nova Diretoria
do seu Sindicato
Veja aqui quem são e o que pensam os empresários responsáveis por
liderar o fomento comercial paulista entre 2018 e 2022

R

ecém-eleita, a nova Diretoria do
SINFAC-SP é unânime em reconhecer que a continuidade dos
trabalhos realizados pela gestão anterior
constitui a principal meta a ser alcançada
nos próximos quatro anos.
Afinal, foram muitas as vitórias obtidas, por exemplo, junto ao Poder Legislativo, caso da emblemática inclusão de um
capítulo dedicado ao fomento comercial no
projeto do novo Código Comercial, que se
encontra prestes a ser votado em Brasília.

Somam-se a este muitos outros assuntos
em andamento, que estão caminhando para
um final feliz, tais como a Central de Duplicatas Eletrônicas, o novo Cadastro Positivo,
a padronização das notas fiscais de serviço
em todos os municípios do Brasil e a criação
da Empresa Simples de Crédito (ESC).
Igualmente lembrada pela maioria é
a busca constante pela redução da carga
tributária incidente sobre o setor, aspecto
que permanece em destaque na pauta da
entidade.

Mas também é ponto recorrente no
discurso dos novos diretores, conselheiros
fiscais e suplentes a preocupação com a
Contribuição Sindical, agora facultativa, o
que coloca nas mãos das empresas a decisão
de continuar ou não apoiando sua entidade
representativa.
Para que você conheça melhor os mentores dessa nova fase do SINFAC-SP, preparamos um perfil de A a Z, contendo o resumo profissional e algumas ideias de cada
um desses empresários.
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ALESSANDRO LUIZ OLIVEIRA AZONI
(OPZIONE), conselheiro fiscal
suplente
• Formação acadêmica: direito e economia
• Tempo de setor: 15 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: nenhum

Acredito que nós vamos ter um ano difícil pelo fato de a Contribuição Sindical não ser mais obrigatória. Isso vai fazer com que
tenhamos de trabalhar um pouco mais para poder manter os nossos
associados. No campo das metas, deveremos continuar buscando
uma maior participação no Congresso Nacional, para que as factorings tenham uma posição não só de mercado, mas jurídica, que é o
nosso grande problema.

AUGUSTO SABADIN (NEW
PROGRESS), conselheiro fiscal

• Formação acadêmica: administração de
empresas com MBA no INSEAD (França)
• Tempo de setor: 20 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: nenhum
Nossa expectativa é das melhores, porque há uma luz no fim do
túnel, com a economia dando sinais de recuperação e a área do
emprego se mostrando também positiva. Eu tenho certeza que o
ano que vem vai ser bom, inclusive em função das eleições. Além
disso, o SINFAC-SP é uma entidade forte, robusta, que tem grandes
possibilidades de fazer muito pelo setor, acompanhando permanentemente o desenvolvimento das coisas. Eu acho que vai ser um
período profícuo.

DORIANA PIERI BENTO (PLENO),
conselheira fiscal suplente

• Formação acadêmica: engenharia de
alimentos pela Unicamp
• Tempo de setor: 15 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP:
conselheira fiscal suplente em três gestões
Vivemos um momento de grande transformação na política, na economia e na sociedade como um todo. Os desafios são enormes, mas
as oportunidades também, e o SINFAC-SP tem desenvolvido um papel importantíssimo para a valorização do nosso setor. Tanto é que
hoje já somos reconhecidos pelos poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário pelo nosso relevante papel como financiadores das pequenas e médias empresas brasileiras.

EVERALDO MOREIRA (VALECRED),
diretor de novos negócios

• Formação acadêmica: administração de
empresas
• Tempo de setor: 16 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP:
conselheiro fiscal e presidente do Conselho Fiscal
Eu espero contribuir na identificação de novos produtos e negócios
que possam ser trazidos para os nossos associados para desenvolver mais o setor. Por exemplo, veja o que aconteceu dez anos atrás,
quando os FIDCs começaram a ser uma opção para as factorings.
Eu vejo, hoje, uma tendência de migração das factorings para a securitização, até por vantagens tributárias e operacionais que deixam o negócio mais competitivo.

ELEIÇÃO
FERNANDO REGADAS (COBRAVEL),
diretor suplente
• Formação acadêmica: administração
de empresas
• Tempo de setor: 23 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: diretor
financeiro e diretor suplente

Eu acredito que o Sindicato continue a representar muito bem a categoria, pois ele está bastante reconhecido pela forma como trabalhou nos anos passados, com seus cursos e eventos. Tem uma marca
que ficou muito forte no nosso mercado.

HAMILTON DE BRITO JUNIOR
(CREDERE), presidente

• Formação acadêmica: administração de
empresas e ciências contábeis
• Tempo de setor: 22 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: diretor
suplente, 2º vice-presidente, presidente
A minha maior expectativa, considerando o momento atual, é que
não percamos dez anos de efetiva representação, que nos fizeram ser
considerados sindicato de referência em todo país, com uma perceptível melhora de imagem na sociedade e no governo, reconhecendo
a importância da nossa atividade. Isso tudo está ameaçado pela extinção da obrigatoriedade da Contribuição Sindical e a consequente
falta de recursos para dar continuidade ao nosso trabalho voluntário.

JOÃO DOS SANTOS CARITÁ JÚNIOR
(SANTANA), conselheiro fiscal

• Formação acadêmica: administração de
empresas pela FAAP com MBA em gestão
estratégica e econômica de negócios pela FGV
• Tempo de setor: 21 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: nenhum
Espero que consigamos caminhar com a implantação de uma câmara
única de recebíveis para mitigar os riscos inerentes à nossa operação.
Outro ponto de destaque é a agenda de treinamentos, que entendo deva
ser mantida e incrementada com informações cada vez mais atuais.

JOSÉ CARLOS FRANCISCO, MINGO
(JCF), diretor secretário

• Formação acadêmica: administração de empresas
• Tempo de setor: 16 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP:
conselheiro fiscal e diretor de relações com o
mercado
Eu tenho a impressão de que a economia começa a se estabilizar, abrindo perspectivas muito boas para o setor, pois a nossa Diretoria está
atenta, procurando se inteirar de todas as mudanças, principalmente
na área de TI. Temos diretores bastante responsáveis e atuantes, cada
um em sua área, e um presidente que conduz a todos com bastante maestria. Parecemos até profissionais em administração sindical, mas, na
verdade, somos todos empresários de factoring que fazem esse trabalho
na entidade sem qualquer remuneração, mas sim movidos pela paixão.

LEANDRO ZEN (SIZE), diretor
suplente

• Formação acadêmica: economia
• Tempo de setor: 6 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: nenhum
Sempre admirei o trabalho do Sindicato, e desde o início de minhas atividades, contei com o apoio dos seus cursos e consultorias. Sinto-me
honrado em fazer parte agora dessa gestão e poder colaborar com a
continuidade de um trabalho como este, de excelência. Atuando numa
empresa com viés de inovação e tecnologia, pretendo colaborar para
a melhoria do setor e atender aos anseios dos companheiros.

LUIZ FERNANDO DIAS LYCARIÃO
DA TRINDADE (LYCARION), diretor
tesoureiro

• Formação acadêmica: perito economista,
árbitro e mediador
• Tempo de setor: 29 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: diretor administrativo, diretor
metropolitano, diretor secretário e diretor tesoureiro
Precisaremos de muita luta por parte de todos visando a autossuficiência do nosso Sindicato, a ser alcançada com o reconhecimento dos seus sindicalizados e associados, algo que – tenho
certeza – acontecerá.

MARCIO LIMA GONÇALVES (EURO
MONEY), diretor de relações com
o mercado

• Formação acadêmica: gestão de negócios
empresariais
• Tempo de setor: 21 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: diretor suplente em duas gestões
Para o segmento as expectativas são as melhores possíveis. Essa
Diretoria, principalmente através do seu presidente, batalhou
bastante em prol do segmento, então a perspectiva é muito boa.
Na minha área de atuação, pretendo desenvolver novas parcerias
com outras entidades, estreitar mais ainda o relacionamento do
SINFAC-SP com a ANFAC e estabelecer novas parcerias que tragam benefícios aos associados.

MARCUS JAIR GARUTTI (IGUASSU),
1º vice-presidente
• Formação acadêmica: técnico em
contabilidade e direito
• Tempo de setor: 22 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP:
presidente e vice-presidente

Ao atravessar esse momento turbulento de mudanças, um novo cenário se descortinará, onde desenhamos um papel mais profissional
do Sindicato, à mercê da melhor qualificação de sua gestão, que deverá ser independente das benesses do Estado. Com isso, valoriza-se
ainda mais o nosso trabalho, que terá, com certeza, uma melhor
aproximação e reconhecimento dos nossos associados e, quiçá, do
próprio segmento.
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ELEIÇÃO
MARCOS LIBANORE CALDEIRA
(AQUITÂNIA), 2º vice-presidente
• Formação acadêmica: direito
• Tempo de setor: 10 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: diretor
suplente e 2º vice-presidente

Um dos grandes desafios a enfrentar serão as novas tecnologias trazidas por projetos de inovação das fintechs. Em termos gerais, nós continuaremos apoiando o presidente na agenda propositiva dos últimos
anos, sempre atentos às modificações regulatórias que afetem o nosso
setor. É o caso, por exemplo, do Código Comercial, que esperamos
seja aprovado com o capítulo que trata do fomento comercial.

MARIA ISABEL SALVIATI CAMARGO
(MIDAS), diretora social e de eventos
• Formação: MBA em gestão empresarial pela FGV
• Tempo de setor: 15 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: conselheira
fiscal e diretora social e de eventos
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A próxima gestão do SINFAC-SP será aprimorada, pois estamos em
constante evolução nos processos e fazendo novas parcerias para sermos
fundamentais para as nossas associadas, da mesma forma que a nossa
atividade se tornou primordial para as empresas, face aos problemas
econômicos enfrentados pelo Brasil. Quanto à gestão anterior, temos
muitas conquistas a comemorar, é verdade, mas ainda há muito a fazer.
Afinal, somos uma Diretoria com perfil de alta performance, sempre em
busca da perfeição, liderada e motivada pelo presidente Hamilton.

RENATO CARDILI (ATICCA), diretor
suplente

• Formação acadêmica: administração de
empresas pela Uniara, com pós-graduação pelo
INPG em gestão estratégica global de negócios
• Tempo de setor: 16 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: nenhum
O SINFAC-SP vem atuando de forma muito próspera no fomento
mercantil. Que a próxima gestão possa agregar mais esforços
para que novos objetivos sejam atingidos em beneficio de todo o
setor, pois nosso segmento foi o grande pilar de sustentação das
micros e pequenas empresas nestes últimos dois anos de crise.
Imaginem o que seria delas sem a capacidade de solicitar crédito
aos bancos, certamente estariam à beira da falência.

WILLIAN RANIERI (CASH),
conselheiro fiscal

• Formação acadêmica: administração de
empresas pela Uniso, de Sorocaba
• Tempo de setor: 13 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: nenhum
Existe uma grande expectativa de continuidade do bom trabalho da
gestão anterior, principalmente nas demandas quanto à legislação,
o que afeta muito o nosso setor. Haverá um trabalho constante, por
exemplo, no sentido de termos uma tributação mais justa e também
para que sejamos reconhecidos pela sociedade como um grande fomentador de empresas que não têm acesso aos bancos, assumindo por
isso o papel de importantes geradores de emprego e riqueza.

PIO DANIELE (DANIELE BANCO),
diretor suplente

• Formação acadêmica: administração de
empresas e contabilidade
• Tempo de setor: 35 anos
• Cargos já ocupados no SINFAC-SP: presidente e diretor suplente
Minha expectativa é que seja dada continuidade ao trabalho brilhante realizado na gestão passada. Eu, que pulso SINFAC-SP o
tempo todo, porque sou egresso do Sindicato, estou muito próximo
da Diretoria e, em especial, do presidente Hamilton, que fez muitas
coisas em prol da nossa classe. Sua dedicação é algo notável.

Nova gestão foi aprovada por aclamação

OPERACIONAL

Central de Risco cada
vez mais próxima
Sistema colaborativo pode aumentar
segurança na concessão de crédito

O

velho sonho do setor de poder contar com informações abundantes e
confiáveis sobre cedentes e sacados,
fornecidas pelos próprios colegas do mercado, avançou a passos largos nos últimos meses. Lançado em 12 de setembro, na sede do
Sindicato, o Grupo de Trabalho “SINFAC-SP
Central de Risco” já realizou duas reuniões
(24 de outubro e 30 de novembro).
Com a participação de factorings, securitizadoras, software houses e birôs de crédito,
esses encontros iniciais definiram as bases
para a formação de uma estrutura cujo primeiro objetivo é angariar o máximo número
de adesões. “Aumentando a base nós teremos
dados mais sólidos e com isso será mais fácil
evitar os grandes golpes”, explica o diretor do
SINFAC-SP e coordenador do Grupo, Marcio
Lima Gonçalves (Euro Money).
Para dar ilustrar o quanto é importante
o aspecto quantitativo, ele lembra que São
Paulo só possui 130 empresas do setor na
central de risco da Boa Vista SCPC e, nacionalmente, algo em torno de 250.
Não é a primeira vez que o setor se mobiliza em busca de solução para a histórica
resistência de compartilhar informações.
“O medo do empresário de perder clientes
e ter os dados vazados constitui o maior entrave para o sucesso da ideia”, reconhece Marcio,
para quem o segundo desafio a ser enfrentado
é multiplicar a quantidade de participantes.
A qualidade dos dados também terá papel preponderante para o êxito, pois a não
observância de certos detalhes pode comprometer a exatidão dos relatórios. Como
exemplo disso, ele cita uma empresa que seja
factoring, FIDC e securitizadora. “Ela precisa mandar dados de suas bases completas, e
nesses três segmentos de atuação”, observa.
Já as software houses deverão facilitar a
entrada dos clientes na Central de Risco. A
elas também compete desenvolver um processo para a geração e o envio automático de
arquivos, sem a intervenção humana.

Reunião da Central de Risco

REPERCUSSÃO
“Sem dúvida nenhuma, é algo que ajuda
o mercado na tomada de decisões e a evitar
fraudes”, opina o empresário Hamilton de
Brito Neto, diretor da Credere Consultoria
e Fomento Mercantil. “É um primeiro passo
que estamos retomando, pois iniciamos esse
processo cerca de 15 anos atrás”, acrescenta.
O diretor de tecnologia da MSys, Luciano Gallete, também fala de tentativas
anteriores, “mas hoje os empresários estão
pensando diferente”, anima-se.
“É fundamental revisitar essa Central e
criar algo diferente para suportar as empresas em suas tomadas de decisão”, observa
Julio Cesar Zanone Lopes, gerente de produtos da Serasa Experian.
Para Luiz Cesar dos Santos, diretor de
crédito da Daniele Banco Fomento Comercial e Participações, será uma forma de mitigar problemas, “principalmente de duplicidade e liquidez”.
A diretora comercial da WBA, por sua
vez, parabeniza a iniciativa do Sindicato e
põe sua empresa à disposição para implementá-la, “pois sabemos o quão esse projeto é importante para o nosso segmento”, diz
Giane Souza.
No entender de Renata Silva Carlos,
executiva de alianças e parcerias da Boa
Vista SCPC, o segmento precisa muito de
informação para um crédito mais seguro,
mas será necessário convencer os empresários relutantes em participar.
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Caminho para fazer a diferença
nas operações cotidianas
Além de continuar incentivando a entrada de novos empresários
no setor, SINFAC-SP investe em cursos e palestras sobre temas que
colaboram para desenvolver a atividade
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REFORMA TRABALHISTA

RECEBÍVEIS EMPRESARIAIS

Em vigor desde o
dia 11 de novembro,
a nova legislação
trabalhista (Lei
nº 13.467/2017)
foi explicada a
empresários, contadores e advogados que atuam no setor, no dia 28
de novembro, durante a palestra “Reforma Trabalhista”, com a advogada Sarina Sasaki Manata, assessora jurídica da FECOMERCIOSP.
Segundo ela, ainda haverá mudanças como as introduzidas pela
Medida Provisória 808, de 14 de novembro. “Na verdade, esta MP
alterou pontos que estavam sendo muito criticados, caso do trabalho
da grávida em local insalubre, que voltou a ser proibido. Também
houve mudança em pontos até então duvidosos envolvendo o trabalho intermitente e o trabalho autônomo”, explicou.

“Há muitos empresários de factoring
migrando para uma
estrutura de securitização somente
por uma questão de
planejamento fiscal. E isso não é bom, pois uma securitizadora tem
de respeitar suas premissas – a captação de recursos para lastrear
recebíveis”. A partir desta análise crítica, o consultor jurídico do
SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, ministrou no dia 22 de
novembro, na sede, a palestra “Securitização de Recebíveis Empresariais – da Estruturação à Tributação”, reforçando conceitos que
nem sempre são observados pelos empresários. “Alertamos para as
fiscalizações mais frequentes realizadas pela Receita Federal em
busca deste tipo de inconsistência fiscal”, reiterou.

PROFISSIONAL POLIVALENTE
Quem está começando ou deseja iniciar uma carreira no fomento comercial – seja
como proprietário de uma empresa do setor, seja como operador – precisa estar ciente
que, nesta concorrida atividade, é muito comum que as empresas sejam enxutas. Por
isso, é fundamental conhecer todos os aspectos da atividade. A partir desta perspectiva, o professor Rogério Castelo Branco ministrou nos dias 8 e 9 de novembro, na
sede, o curso “Factoring para Iniciantes”. “Esse caráter multifacetado de quem trabalha no fomento comercial requer treinamento constante e pró-atividade por parte dos profissionais, não havendo o mínimo espaço
para que entrem na chamada zona de conforto”, ponderou.

PROCESSOS E PESSOAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Ação altamente
complexa de se
realizar – independentemente do tamanho da empresa
ou do segmento em
que atua –, a “Organização de Processos e Pessoas” foi o curso
promovido no dia 26 de outubro, na sede, sob a coordenação
do advogado Ernani Desbesel, para quem, “de nada adianta ter
processos bem delineados e claros nos três níveis – o quê, como e
porque fazer – sem que haja pessoas com treinamento e características adequadas para executá-los”. O especialista ensinou que a
avaliação de uma empresa não deve se basear em resultados, mas
sim nos processos que os geraram.

Operações com
empresas em
recuperação judicial
devem ser consideradas por factorings
e securitizadoras.
Afinal, o Brasil tem registrado volumes cada vez mais expressivos
de companhias nesta situação, desde a entrada em vigor da Lei nº
11.101/2005. Responsável pela palestra “Como Operar com Empresas em Recuperação Judicial”, realizada no dia 18 de outubro, na
sede, o consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves afirmou que
as empresas em RJ fazem parte de um nicho condizente com o foco
de atuação do setor. “Operar com clientes assim é uma questão de
conhecer os riscos existentes e optar por corrê-los ou não”, alertou.

EVENTOS
ARRANJOS DE PAGAMENTO

FUNDO DE INVESTIMENTO

Um dos temas mais
efervescentes do
atual cenário do
factoring nacional, o
segmento de arranjos de pagamento
vem crescendo e chamando a atenção das empresas do setor. Este
foi o foco da palestra “Arranjos de Pagamento – Antecipação de
Recebíveis de Cartões no Fomento Comercial e FIDC”, realizada
pelo SINFAC-SP no dia 10 de outubro, pela manhã, em Campinas.
A apresentação foi feita pelo 2º vice-presidente da entidade e fundador da TecPay, Marcos Libanore Caldeira (Aquitânia Fomento Mercantil), que expôs as nuances do mercado de fintechs. “Abordamos
os aspectos operacionais e estratégicos nas transações de cartão de
crédito e da conta Escrow, POS, mobile e TEF”, descreveu.

“Alternativas e
Oportunidades
em FIDC para
Empresários de
Factoring”,
palestra também
realizada no dia 10 de outubro, em Campinas, mas no período vespertino, foi ministrada pelo advogado João Baptista Peixoto Neto,
dono da Ouro Preto Investimentos, que abordou as vantagens de
se operar com FIDC. “Por se tratar de tema que ainda gera muitas
dúvidas, conhecer os aspectos da formação do fundo e de sua
administração é fundamental para quem deseja operá-lo”, explicou.
A apresentação deu uma visão geral sobre as tendências de mercado, abordando a estrutura, os custos e aspectos operacionais, além
de analisar este mercado e suas vantagens.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
Presente no DNA das empresas de fomento comercial, a capacidade de criar e cultivar um
relacionamento pessoal com o cliente e de conhecer profundamente suas características
pode se perder à medida que crescem. O alerta foi dado pelo consultor especializado em
gestão comercial e de crédito Rogério Castelo Branco, durante o curso “Técnicas de Vendas
para Produtos de Factoring”, promovido nos dias 4 e 5 de outubro, na sede. “O olho no
olho é um dos grandes diferenciais do segmento, e nada impede que sejam utilizados processos automatizados, mas o empresário não pode permitir que se perca a essência do atendimento personalizado ao cliente”, argumentou.

MERCADO DE FINTECHS

DEMANDAS JUDICIAIS

Tônica da palestra
“As Fintechs e o
Fomento Comercial”, ministrada
no dia 21 de setembro, na sede, a revolução atualmente em curso no mundo dos meios de pagamento tem chamado a atenção do setor para oportunidades de novos
negócios. Para se ter uma ideia, enquanto 2016 fechou com 200
fintechs em atividade, o mercado terá em torno de 1.200 até o
início de 2018, projetou o CCO da iDtrust, Júnior Santos.
A apresentação abordou o crescimento do uso das criptomoedas e o funcionamento do Blockchain, livro de registro
público onde ficam armazenadas todas as transações virtuais.

“Recuperação de
Crédito, Alterações
do Novo Código de
Processo Civil” foi
a palestra ministrada no dia 19 de
setembro, na sede, pelo consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves,
que discorreu sobre a gestão de processos judiciais. “Ao invés de se agir
por impulso e movido pela ansiedade, deve-se observar alguns passos
fundamentais entre a identificação de uma inadimplência e, de fato, o
ingresso com uma demanda na Justiça”, comentou. De acordo com ele, é
fundamental analisar a situação do painel patrimonial do devedor; questionar se o documento que se tem para ser usado na execução é bom; e
analisar a relação entre o custo do processo e o valor da demanda.

ESTRATÉGIA EM FOCO
Durante as oito horas de duração do curso “Gestão Estratégica”, realizado no dia 5 de
setembro, em São Paulo, o advogado Ernani Desbesel explicou a melhor forma de analisar, criticamente, o ambiente atual das empresas de fomento comercial e de securitização. “Neste setor, onde a competição é acirrada, os empresários precisam atuar a partir
de uma visão sistêmica, identificando as dificuldades enfrentadas no dia a dia, buscando
alternativas e soluções proativas e práticas”, disse. O professor frisou que este novo
cenário corporativo demanda a aplicação de conceitos visando tornar a empresa eficiente e preparada para alcançar o sucesso.
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Em defesa do empreendedorismo
Fundado em 1949, o SESCON-SP é uma das entidades mais atuantes na
luta por um melhor ambiente de negócios no país
sofisticação da inteligência fiscal brasileira
e exigência de qualidade máxima e consistência dos dados, como pelo seu papel de
instrumento gerencial, ao fornecer subsídios para as tomadas de decisões, sustentação e crescimento dos negócios.

Márcio Massao Shimomoto, presidente do
SESCON-SP e AESCON-SP
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C

om 110 mil filiados e 8,5 mil associados, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas no Estado de São
Paulo tem sido responsável, ao longo dos
anos, por várias conquistas relacionadas aos
segmentos tributário e fiscal, atuando como
caixa de ressonância neste campo das empresas de todos os portes e naturezas.
Seu atual presidente, Márcio Massao Shimomoto, tomou posse em janeiro de 2016 e
vai comandar também a associação do setor
(AESCON-SP) até dezembro de 2018.
Graduado em ciências contábeis, administração de empresas e direito, ele atua como
empresário contábil há mais de 30 anos, e fala
nesta entrevista sobre o presente e o futuro de
um segmento fundamental para o sucesso de
todos os negócios.
SINFAC-SP: Como pode ser definido o
atual momento vivido pelas empresas contábeis paulistas e a que se deve esse quadro?
Shimomoto: O setor contábil está em
seu melhor momento e sua importância tem
sido percebida cada vez mais pelas empresas e pela sociedade. Isso porque há uma
percepção sobre o seu real valor, tanto pelo
suporte na prestação de contas de pessoas
físicas e jurídicas, em virtude da gradativa

SINFAC-SP: Está se aproximando
a vigência do eSocial. Como o sindicato
tem se posicionado a respeito?
Shimomoto: Um pleito que acabamos
de abraçar foi o faseamento da implantação do eSocial, ou seja, a nova obrigação
exigirá blocos de informações e dados em
fases, de forma gradual. Essa mudança
se deu em resposta a uma reivindicação
do SESCON-SP e de outras entidades representativas de diversos setores, em razão da falta de preparo de boa parte das
empresas para lidar com as mudanças
promovidas pela reforma trabalhista, que
trouxeram muitas dúvidas, e também da
baixa adesão ao ambiente de testes.
Ainda sobre o eSocial, estamos sugerindo a prorrogação do início da vigência para
as empresas e contribuintes com faturamento
inferior a R$ 78 milhões em 2016, de julho
de 2018 para janeiro de 2019, isso em virtude
de muitas obrigações acessórias serem anuais.
Lembrando que o SESCON-SP é uma das
entidades integrantes do Grupo de Trabalho
Confederativo do eSocial, que reúne entidades e instituições governamentais para debater aprimoramentos e adequações no sistema.
SINFAC-SP: Além do eSocial, que
outros aspectos têm merecido a atenção
do SESCON-SP na atualidade?
Shimomoto: Uma de nossas reivindicações atuais é a realização da reforma sindical no país, pois os pontos sobre este tema
tratados na reforma trabalhista não deram a
atenção que o tema merece.
Junto à SEFAZ do estado de São Paulo
temos um pleito antigo, em que pedimos
ao fisco disponibilizar aos contadores as
informações das NF-e, tanto de entrada

como de saída de seus clientes; fim da
DeSTDA para as empresas do Simples;
fim da GIA para as empresas do RPA e
simplificação na apuração do ICMS para
as empresas do Simples que ultrapassarem
o limite de R$ 3,6 milhões a partir de 2018.
No âmbito municipal estamos em constante contato com a Prefeitura de São Paulo,
debatendo e buscando soluções para o desenquadramento das Sociedades Uniprofissionais na cidade, e diversos outros pleitos
visando a desburocratização e melhoria do
ambiente de negócios.
SINFAC-SP: Como o SESCON-SP
analisa o projeto de reforma tributária
que ora tramita no Congresso Nacional?
Se possível, aponte alguns dos seus aspectos favoráveis e eventuais lacunas.
Shimomoto: Este projeto faz parte de
uma agenda positiva para o Brasil e é de
fundamental importância para a retomada
econômica. Quando falamos em reforma
tributária estamos falando sobre competitividade das empresas do país. Hoje, temos
um dos sistemas tributários mais complexos
do mundo, transmitimos ao fisco as mesmas
informações várias vezes, em diferentes
obrigações acessórias. É de suma importância a simplicidade tributária para que possamos ter maior competitividade.
Também é importante destacar que o
brasileiro já não suporta mais aumento de
carga tributária, a nossa é uma das mais altas do mundo e ainda o retorno pelos impostos pagos é muito pequeno. Por outro lado,
também não há como ter uma grande redução, pois isso pode quebrar o Estado. Será
preciso encontrar o equilíbrio.
SINFAC-SP: Em sua opinião, quais
seriam as prioridades hoje das pequenas
e médias empresas envolvendo os campos
tributário, fiscal e a prestação de serviços
por parte da administração pública?
Shimomoto: As micros e pequenas empresas brasileiras têm papel fundamental para
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a economia do país, pois correspondem a 98%
dos empreendimentos e elas podem e devem
crescer. É necessário haver uma modernização do sistema do Simples Nacional para garantir competitividade ao segmento. A partir
de 2018 começam a valer as a alterações aprovadas pela Lei Complementar nº 155/2016,
como a ampliação do teto de faturamento e
o aumento do prazo para parcelamento de dívidas tributárias, além de alteração no enquadramento de vários setores. Será um importante avanço, mas ainda precisa mais.
O Projeto de Lei Complementar nº
171/2015, de autoria do deputado Geraldo
Resende, sugere importantes mudanças,
como a autorização do parcelamento de dívidas tributárias para as optantes do regime
em até 180 meses, uma espécie de Refis.
Após esse período de dificuldades que o
país enfrentou, é importante que os pequenos negócios estejam em dia com o fisco
para terem condições de crescer.

Outra mudança importante é um novo
limite de receita bruta anual, o que também
vem sendo tratado em alguns projetos. É
importante pensar em mecanismos que não
impeçam o crescimento da organização.
SINFAC-SP: Quais sinais do fim da
recessão já chegaram ao SESCON-SP e
que perspectiva é possível traçar com relação ao desempenho da nossa economia
em 2018?
Shimomoto: Sentimos uma retomada
da economia de forma gradual, o que é muito importante. Índices como dados de confiança, produção industrial, venda de veículos, importações e até mesmo desemprego,
que, apesar do alto número, vem mostrando
redução contínua, apontam para essa retomada econômica. Tudo isso nos leva a crer
em um ano muito positivo em 2018. Somos
sempre otimistas, acreditando que é preciso
não se deixar abater e trabalhar muito para

reverter esse quadro. As empresas de contabilidade, como consultoras do empreendedorismo, têm um papel importante neste
cenário, ao proporcionar condições para a
tomada de decisão assertiva, ao indicar caminhos para a sobrevivência e o sucesso das
organizações.
SINFAC-SP: O que poderia falar sobre a parceria existente entre sua entidade e o SINFAC-SP?
Shimomoto: A parceria entre o
SINFAC-SP e o SESCON-SP é de muitos
anos e tem se fortalecido sempre em nossas
lutas conjuntas. Além de nossas missões de
representação, para fortalecer os segmentos
que representamos, temos forte preocupação
e atuação visando a melhoria do ambiente
empresarial. As duas entidades são integrantes do Fórum Permanente em Defesa do
Empreendedor e, nas últimas décadas, têm
levantado muitas bandeiras importantes.
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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

